
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul federal de interne al R. F. Germania

Anul LI Nr. 12 267 Duminică 31 ianuarie 1982 6 PAGINI - 30 BANI

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă, pe Gerhart Rudolf 
Baum, ministrul federal de interne al 
R. F. Germania, care, la invitația mi
nistrului de interne al Republicii So
cialiste România, a întreprins o vi
zită oficială in țara noastră.

La primire a luat parte George 
Homoștean, ministru de interne.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost evocate 
bunele raporturi statornicite între 
România și R. F. Germania, rapor
turi ce se dezvoltă și se diversifică

continuu pe baza înțelegerilor și do
cumentelor adoptate cu prilejul vi
zitelor la nivel înalt. S-a exprimat 
dorința celor două țări de a acționa 
in continuare pentru extinderea con
lucrării româno—vest-gcrmane în di
ferite domenii, in folosul reciproc, al 
cauzei destinderii, păcii, securității și 
cooperării în Europa și în întreaga 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale, cu deosebire cele pri
vind continentul european, reliefin-

du-se Importanța reluării politicii de 
destindere, înțelegere, pace și respect 
al independenței naționale, necesita
tea de a se acționa pentru trecerea 
la măsuri concrete de oprire a cursei 
înarmărilor, de reducere a cheltuieli
lor militare, a efectivelor armate și 
a armamentelor, de dezarmare, și in 
primul rind de dezarmare nucleară, 
fără de care nu pot fi concepute 
pacea și liniștea in Europa și in 
lume.

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă cordială, prietenească.

Corelarea judicioasă, echilibrată a costurilor
, f

de producție cu prețurile de desfacere- 
o importantă premisă pentru îmbunătățirea

aprovizionării cu bunuri agroalimentare
O preocupare constantă a Partidu

lui Comunist Român, a statului nos
tru socialist o constituie asigurarea 
bunei aprovizionări cu mărfuri a 
populației — ca o componentă de 
bază a creșterii nivelului de trai și 
ridicării calității vieții întregului po
por. Un rol de seamă revine; in acest 
sens, comerțului socialist, care, prin 
funcțiile sale economice și sociale, are 
sarcina de a distribui populației fon
dul de mărfuri necesar, intr-o struc
tură sortimentală din ce în ce mai 
diversificată. în această ordine de 
idei, este concludent faptul că, in 
anul 1981, primul an al actualului 
cincinal, prin comerțul socialist s-a 
desfăcut un volum total de mărfuri 
de peste 223 miliarde lei — in me
die, aproape 10 000 de lei pe locuitor.

în anii socialismului, pe baza creș
terii producției bunurilor de con- 
șum, a veniturilor bănești ale popu-

Dumitru PETRESCU, 
prim-adjunct al ministrului comerțului 

interior

lației și a pnor importante și com
plexe schimbări social-economice, s-a 
înregistrat un dinamism deosebit la 
vînzările de mărfuri alimentare. In 
anul 1981 nivelul acestor vinzări a 
ajuns la aproape 110 miliarde lei, res
pectiv de 23,5 ori mai mult decit in 
1950. Anul trecut, prin rețeaua de 
magazine alimentare și unități de 
alimentație publică s-au vîndut măr
furi în valoare medie pe locuitor de 
pestg 4 900 lei, față de numai 1680 
lei in anul 1965 și 287 lei in anul 1950.

Sugestive în acest sens sînt datele 
referitoare la evoluția desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul la produsele 
alimentare de bază :

Produsul

1950 1965 1981*) 1981 față de:

1950 1965

piine — mii tone 668 1755 2 487 . 372 142
carne — mii tone 76 157 412 542 262
preparate carne — mii tone 10 54 267 2 670 494
ulei — mii tone 24 115 201 838 175
lapte (inclusiv lapte praf) ♦

— mii hectolitri 354 2 499 6240 1763 250
brinzeturi — mii tone 9 38 56 622 147
unt — mii tone 2 10 23 115 ■ 230
ouă — mii. bucăți 27 314 1840 6 815 586
zahăr — mii tone 84 190 370 440 195

*) date operative
Creșterea substanțială a cantități

lor de produse agroalimentare vindu- 
te prin comerțul socialist a avut ca 
rezultat nemijlocit sporirea consu
murilor rnedți pe locuitor, cpncpmi- 
tent cu îmbunătățirea structurii aces
tora, cu o mai bună satisfacere a ce
rințelor fiziologice raționale, pe linia 
majorării ponderii în consum a pro
duselor cu un conținut nutritiv ri
dicat.

în această ordine de idei, din ana
liza datelor statistice rezultă că, in 
ultimul deceniu, desfacerile de măr
furi alimentare au crescut de 2,2 ori,

In timp ce indicele de prețuri la aces
te produse a crescut doar cu 11 pro
cente. Aceasta însearpnă că, intr-o 
mare proporție... creșterea desfaceri-; 
lor s-a realizat th cbndlțiile unui grăd 
ridicat de stabilitate a prețurilor. Deși 
în ultimii 30 de ani Veniturile bănești 
obținute de populație prin activități 
în sectorul socialist au sporit — de la 
13 miliarde lei, in 1950. la 78,2 mi
liarde lei, în 1965 și la 270,7 miliarde 
lei, in 1980 — la multe produse ali
mentare, de bază pentru consum, pre
țurile cu amănuntul nu au înregistrat 
modificări. De exemplu, prețurile sta

bilite în anii 1952—1954 sînt și Astăzi 
— după 30 de ani! — in vigoare la u- 
nele articole: astfel, la piine neagră 
(2 lei/kg), intermediară (3,20 lei/kg), 
făină de griu (4 lei/kg), mălai supe
rior (2.50. lei/kg), zahăr (9 lei/kg), ulei 
(11 lei/litrul). Pastele făinoase nu au 
suferit modificări ale prețurilor de 
27 de ani. adică din anul 1955 (5 lei/ 
kg paste făinoase simple, 6,60 lei/kg 
paste făinoase cu ouă in vrac). La 
lapte și majoritatea produselor lac
tate, unt și alte produse, prețurile sint 
aceleași de 12 ani. La orez, marga- 
rină, ciocolată, lămii, portocale, man
darine și alte fructe din import pre
țurile sint nemodificate de peste 20 
de ani I

Desigur, prețurile de desfacere cu 
amănuntul constituie o formă de fi
nalizare a procesului de producție și 
circulație a mărfurilor, respectiv o 
componentă a sistemului general de 
prețuri, în care se regăsesc — și este 
obiectiv necesar să se regăsească ! — 
nivelul costurilor de producție, pre
țurile de producție și prețurile de li
vrare. Implicit, in nivelul prețului de 
desfacere cu amănuntul trebuie să se 
reflecte, nemijlocit, aceste categorii 
ale sistemului general de prețuri. Cu 
alte cuvinte, prețul de desfacere cu 
amănuntul este chemat să asigure re
cuperarea tuturor cheltuielilor ocazio
nate de fabricarea și comercializarea 
produsului, precum și de reproducția 
lărgită — sursele necesare dezvoltă
rii societății pe ansamblu.

Este cunoscut că o seamă de fac
tori obiectipi — îndeosebi majorarea’ 
prețurilor la materiile prime cu care 
se aprovizionează industria alimen
tară, creșterea prețurilor combustibi
lilor și dnergiei. fenomene ce se fac 
simțite cu deosebită acuitate pc plan 
mondial — au determinat in decursul 
anilor creșterea substanțială a costu
rilor, de producție la principalele pro
duse alimentare.

în țara noastră, în ultimii .5 ani, 
ca urmare a acțiunii necesare, obiec
tive, a unui complex de factori, pc 
ansamblul industriei alimentare pre
țurile de producție au sporit cu 24,3 
la sută. Evident, astfel de mo
dificări la nivelul costurilor și
(Continuare in pag. a II-a)

ZOOTEHNIA 
meserie de mare răspundere și impor
tanță economică, trebuie făcută de buni 

meseriași, de oameni harnici 1
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O casă la țară
Casele li reflectă prin o mie de fațete pe cei care le 

locuiesc, sint o expresie a hărniciei si bunăstării lor. 
O casă nouă, la țară, nu mai prezintă, desigur, un | 
lucru deosebit astăzi. Despre o astfel de casă nouă, 
o casă de la țară, vreau să relatez in rindurile de față, i 
Ea aparține locuitorului Marin Nicolae din comuna Ion 
Roată, județul Ialomița, și este rodul hărniciei miinilor I 
sale bătătorite zile și nopți de-a rindul, de-a lungul ani
lor. pe volanul tractorului pe care-l conduce in cadrul 
C.A.P.-ului din localitate, arind, semănind griu și po- | 
rumb și alte produse, transportind recolta la magaziile 
C-A.P.-ului, la locuințele cooperatorilor ori la bazele de | 
recepție ; este, totodată, rodul muncii vrednicei sale 
soții, Sanda, muncitoare la o cooperativă de fesut co
voare dintr-o localitate apropiată, Manasia ; și. nu mai . 
prejos, casa aceasta frumoasă e rezultatul, palpabil, al 
strădaniilor spornice, prin anotimpuri și ani, pe tarla- .| 
lele cooperativei agricole din Ion Roată, ale lelei Tu- 
dora și ale uncheșului Ion. părinții lui Marin Nicolae, 
ajunși acum la virsta senectuții, care locuiesc împreună | 
cu cei doi soți vrednici de laudă. Casa este impunătoare 
și luminoasă, clădită din beton și cărămidă, cu șase ■ 
camere spațioase, cu lumină electrică, cu mobilă „de
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la oraș*,  aleasă după bun gust, du televizor și radio, cu 
sobe de teracotă in fiecare încăpere. Pentru încălzirea 
apei la duș. Marin Nicolae și-a amenajat in spatele 
clădirii un captator solar de concepție proprie, iar pen
tru apa curentă din curte și din casă a ridicat un 
turn de apă. de asemenea după un ~ “
aparține.

Dar curtea 7-Dar grădina acestui gospodar 7 „La in
trarea in curte semănăm flori, căci, datorită nucilor,' 
este umbră și legumele, cresc rău — ne informează stă- 
pina casei. Sanda Nicolae. Mai înăuntru, semănăm 
verdețuri, care merg bine, că pămintul e nisipos*.  (Nu 
departe se zărește (era in decembrie) un strat de 
salată verde, tocmai bun de cules). Aruncăm o privire 
prin curte : grajdul cu vaca de lapte, staulul oilor, din 
care privesc spre noi cinci țurcane. cotețul cu cei doi 
porci de 150—160 de kg fiecare, doi purcei. In curte 
se mai află : o hulubărie, peste care se ațin in zbor 
rotat zeci de porumbei, un pătul de porumb, căruia îi 
dau tircoale păsările din gospodărie — nenumărate 
găini și giște. tn grădină, sute de fire de viță de vie 
(al cărui produs — cabernet! — l-am degustat cu mare 
plăcere), apoi un teren arabil — și arat! — (in care 
aflăm că se cultivă, de regulă, cartofi și roșii) primit 
in cadrul „lotului personal*  cuvenit familiei.

— Nu v-ar plăcea să locuiți la oraș? -l-am întrebat 
pe Marin Nicolae.

— Eu. la oraș ? ! tn aerul acela poluat 7 I Păi știți
durrinetivoastră ce-i aici primăvara cind înfloresc toatei 
Ce mireasmă este 7 Adevărat, mai avem și greutăți. Ne 
supără noroiul cind plouă. Dar peste u.n an. cel mult 
doi. prelungim trotuarele pietruite din centrul comunei 
pînă spre ulițele acestea mai mărginașe. Atunci să ve
niri la noi ! •

Dim. RACH1CI

„proiect" care ii

nucilor,1
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Municipiul Satu Mare și celelalte orașe din județul Satu Mare, aidoma tuturor locolităților patriei, au cunoscut an de an prefaceri urbanistice tot mal spec- 
toculoaso, odată cu construirea de noi -ansambluri de locuințe, școli, grădinițe, spații comerciale și alte utilități social-culturale. In cursul anului 1982 
se prevede să se construiască, in județ alte 2 572 apartamente in blocuri care se vor da in folosință, otit in orașe, cit și in o serie de comune in care se vor 

muta împreună cu familiile lor specialiști din agricultură, cadre didactice. In imagine : blocuri noi din municipiul Satu Mare. (Octav Grumeza)

„REVENIM ÎN ZOOTEHNIE pentru că e necesar, 
pentru că e o meserie frumoasă și ciștigul e bun"

• 9

ne spun cei care, dupd ce au lucrat un timp la oraș, s-au întors 
la meseria lor dintîi — creșterea animalelor

Au început să se întoarcă la ocupațiile lor dinții unii dintre cei ce-și găsiseră 
de lucru prin alte părți. încă înainte de apariția proiectului Legii privind retribuirea 
muncii in unitățile agricole cooperatiste s-au intors acasă destui, chemați de evoluția 
muncii in agricultură, de cîștigurile in creștere și - nu in ultimul rind - chemați de 
dorul ca:ei, ol pâmintului natal. Am mai scris despre asta. Legea amintită și cuvinta- 
reo tovarășului Nicolae Ceaușescu Io recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
unde președintele țării spunea: ....SA APELĂM LA UNII MUNCITORI DIN INDUSTRIE
SA SE ÎNTOARCĂ IN AGRICULTURA..." vorbind și despre avantajele ce li se creează 
ce'or ce lucrează in zootehnie, au stimit un răsunet imediat și iată că apelul a și 
fost receptat, i s-a răspuns, in multe locuri, cu promptitudine.

In rindurile ce urmează, cei interesați vor găsi argumentele celor întorși In sat.
gindurile ce i-au frămintat 
sta pe ginduri.

Pe valea Birladului, la 
complexul Costești al aso
ciației economice pentru 
creșterea și ingrășarea tau
rinelor, corespondentul 
nostru din județul Vaslui, 
Petru Nebula, a ințilnit oa
meni ca aqaâ de care vor
beam -mai sus, unui <4»n».r# Ș 
ei fiind Ion Mocanu; 
„L-am cunoscut chiar zi
lele trecute la noul său loc 
de muncă, aici, printre a- 
nimaleîe frumoase care ii 
urmăreau cu privirea fie
care mișcare, parcă ii aș
teptau".

Și iată deci ce i-a spus

înainte de a se decide și și îndemnul de a... nu mai

Ton Mocanu coresponden
tului nostru :

— Foarte mult timp, 
peste zece ani, am lucrat 
în industrie. Nu pot spune 
că nu ciștigam bine, că nu 
erau și avantaje, dar și 
cheltuiam foarte mult , și 
făceam naveta. Pe lingă 
asta, mi-am dat bine seama 
unde țintesc hotăririle luate 
de conducerea partidului 
care prevăd că agricultura, 
zootehnia vor intra într-o 
etapă nouă de dezvoltare. 
Trebuie să punem bază pe 
ele — mi-am zis. Am gre
șit plecind cindva de lingă

pămint. Șl apoi, aici am 
casă, am familie, am o 
mamă în virstă. Așa că am 
venit să lucrez în zooteh
nie. Și bine am făcut. Do
vadă că, iată, a ieșit pro
iectul Legii retribuirii mun
cii în agricultură, care-i o 
lege bună, bună de tot pen
tru noi. Am dreptul la lot 
personal, la retribuție in 
bani și în natură. Pe lingă 
casă cresc și animale. Cei 
peste 2 000 de lei pe care ii 
ciștig sint, recunoașteți și 
dumneavoastră, o sumă 
bunicică. Nu

L-am lăsat pe acest om

reîntors la rosturile lui 
firești — spune mai de
parte corespondentul — și 
am mers în continuare 
prin complex. Și astfel am 
aflat că nu este singurul 
care s-a reîntors in sat, 
în zootehnie. După o ma
tură chibzuință și, desigur, 
atrași de aceleași argu
mente... concrete, aici și-au 
mai stabilit ca nou loc de 
muncă fostul ceferist Ion 
Bălășoiu, fostul muncitor 
din Iași Gheorghe Hordu- 
na și alții.

Multe pot fi motivele 
care-1 pot determina pe un 
om să părăsească ocupați
ile pe care le-a deprins de 
mic și să caute altele, cel 
mai adesea la oraș. Dar și 
mai multe sint acum mo
tivele care l-ar determina 
să se întoarcă,in sat, în 
satul care trece prin nof 
transformări, ’ așezirtdu-șl 
rosturile muncii și ale 
vieții pe noi temeiuri, ale 
unei mai judicioase orga
nizări, ale sporirii substan
țiale a producțiilor și veni
turilor. Iată ce tte comu
nică, in acest sens, cores

pondentul nostru din ju
dețul Bistrița-Năsăud, 
Gheorghe Crișan :

26 ianuarie, ora 15, ferma 
zootehnică a C.A.P. Bis
trița. Iarnă in toată legea, 
cu zăpadă multă, asprită de 
ger. La cele patru grajduri 
de vaci, 3 creșe, 2 mater
nități, la infirmerie, in 
țarcurile junincilor și tine
retului taurin aflat la în
grășat, toți, absolut toți în
grijitorii sînt la posturi și 
împart celor mai bine de 
700 de animale rațiile de 
furaje grosiere. Printre ei. 
un om tînăr — la 34 de 
ani — ne este arătat de mai 
vechiul mecanic zootehnist 
loan Melinte :

— E la noi de numai 
două luni de zile. Face 
treabă bună. A venit de la 
o întreprindere din muni
cipiu și ne-a spus că do
rește să ia in primire un 
lot de vaci. S-a încadrat

Mihai CARANFIE
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

AUTOAPROVIZIONAREA
Inițiative, măsuri și angajamente 
pentru satisfacerea necesităților de

Continuăm publicarea anchetei in rindul unor factori de răspundere 
din consiliile populare județene privind măsurile ce se intreprind, în 
întreaga țară, pentru a se trece la generalizarea aplicării principiilor 
autoaprovizionării.

JUDEȚUL GALAȚI:
„Condițiile naturale permit să se 

obțină toate produsele necesare 
consumului-și le vom folosi din plin“

Convorbire cu tovarășul loan BEJAN, 
prim-vicepreședmte al consiliului popular județean

— Ce considerați a fi mai relevant 
tn experiența anului 1981 in privința 
înfăptuirii principiilor autoconducerii 
și autoaprovizionării 7

— A-ți gospodări cit mai bine 
propriile resurse incit să nu deninzi 
de alții in ce privește aproviziona
rea. mi se pare că este cit se poate 
de firesc. Este meritul Legii nr. 
13/1980 că ne-a reamintit — si ne-a

impus — această optică, de care unii 
se cam dezobișnuiseră, alegînd calea 
mai lesnicioasă a așteptărilor „de-a 
gata". în ultimul timp, se luaseră 
în județ unele măsuri pentru culti
varea terenurilor din curțile cetățe
nilor. pentru înființarea de crescă
torii de porci pe lingă unitățile cu 
consumuri colective (primul exem
plu a fost dat chiar de primăria mu

ale organelor locale 
consum ale populației

nicipiului Galați, care sl-a creat o 
gospodărie-anexă, ajunsă acuțp la 
peste 500 de porci). Dar aceste ini
tiative se strecurau oarecum izolat, 
prin noianul altor preocupări eco
nomice. Ne imoăcam; ușor eu „prin
cipiul" specializării culturilor pe ju
dețe. Un exemplu : domina mentali
tatea că pe aici „nu se fac" cartofi, 
produs de baza in alimentația dodu- 
lației; țistfel că-i aduceam de la sute 
de kilometri distantă. Legea 13/1980 
ne-a determinat să ..încercăm". 
După ce a fost culeasă prima recoltă, 
ideea „importului" lor din alte ju
dețe a fost abandonată.

— Totuși, pentru care activități a- 
gricole dispuneți de condiții naturale 
Și pentru care activități nu dispuneți?

— Aș vrea să precizez că județul 
Galati are toate condițiile pentru a 
produce tot ce este necesar consu
mului tuturor locuitorilor săi — «re
țineți. toate, tot și tuturor — cit și 
pentru livrarea unor cantităti im
portante la fondul centralizat al sta
tului. De aceea, una din principalele 
preocupări ale consiliilor populare 
este descoperirea oricărei palme de 
pămint canahile să producă. Pină 
acum căutările n-au fost sterile : 
prin desființarea unor drumuri, uti
lizarea fiecărui metru pătrat de pe 
marginea căilor de acces, a tere
nurilor aflate, temporar, sub apă. in 
1981 au fost redate circuitului agricol 
1 300 de hectare. S-au folosit, totoda
tă. cu mai multă chibzuință, loturi
le personale ale cooperatorilor. De

CREȘTERI ALE LIVRĂRILOR LA FONDUL CENTRALIZAT AL STATULUI

Grafice de T. ISPAS

pe terenurile virane sau aflate In 
incinta unităților au fqst obținute 
peste 17 300 tone legume. Toate a- 
cestea au avut efecte pozitive pe 
linia satisfacerii nevoilor de consum 
ale cetățenilor la diferitele bunuri 
alimentare din sectoarele cerealier și 
legumicol.

— Cum stau lucrurile in domeniul 
produselor animaliere 7

— Trebuie arătat că mai sint 
multe de făcut in acest sector. Un în
ceput, după cum arătam, există. De 
pildă, s-a extins organizarea de- gos- 
podării-anexe pe lingă diferite uni-, 
tăți economico-sociale. Există 88 a- 
semenea gospodării-anexe, care au 
realizat anul trecut peste 244 tone 
carne, de porc si pasăre, si care dis
puneau la începutul acestui an de 
efective cuprinzind peste 2 700 de 
porci și circa 8 200 de păsări ; ase
menea crescătorii și-au mai creat 
morile și brutăriile sătești ; pe 
bază de contracte, cresc animale și 
personalul ocoalelor silvice, agenții 
hidrotehnici ai digurilor de apărare, 
electromecanicii de la stațiunile de 
pompare. Totuși, producțiile actuale 
de carne de vită, lapte, ouă sint 
incă insuficiente, chiar pentru con
sumul propriu al locuitorilor unor 
sate.

— Cum se explică acest fapt para
doxal ; tocmai la sate, acolo unde de 
cind lumea se cresc animale, nu se 
asigură necesarul de carne, lapte și 
ouă 7

— Explicații există, deși ele nu în
locuiesc produsele. în primul rind. 
trebuie avută în vedere schimbarea 
de structură a populației județului, 
care în proporție de 55 la sută lo
cuiește în orașe. în 20 de ani. pe 
temeiul dezvoltării fără precedent a 
industriei, orașul Galati a . crescut 
de patru ori. Tecuciul de două ori 
astfel incit resursele care, cu un de
ceniu și jumătate in urmă, ne erau 
suficiente, in noile condiții nu ne 
mai ajung. S-a înregistrat si o pro
nunțată creștere a numărului de lo
cuitori veniti din alte părți ale tării. 
Cu alte cuvinte, a crescut numărul 
de consumatori. în detrimentul ce
lui de producători. S-a schimbat tot
odată, din păcate, și concepția uno
ra care locuiesc la sate. Ca și in 
alte părți, unii au......uitat" să creas
că animale, să mai cultive cele ne
cesare traiului familiei, preferind să 
le cumpere de la oraș. O bună par
te din suprafața loturilor nersonele.

Convorbire realizată de
Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a V-a)

Redescoperirea 
noului oraș

însemnări de Mircea SANTIMBREANU

Nu solicită nimeni 
(și nici nu obține) 
viza despărțirii de co
pilărie. Prea lăudăm 
tinerețea, prea o pier
dem fără leac pentru a 
consimți noi înșine in 
a migra din locul na
tal al biografiei noas
tre. Cerul copilăriei ne 
așteaptă ca un ciine 
credincios, ne recu
noaște și, după înde
lungata odisee a vir- 
stelor, uitind că l-am 
părăsit, ne mingile os
teneala și rănile pribe
giei. Purtăm cu noi 
intocmai ca pe o amu
letă țarina acestui te
ritoriu de care nu ne 
lăsăm deposedați pină 
'a ultima suflare, cea 
pe care i-o înapoiem. 
Tocmai de aceea că
lătoriile noastre spre 
baștina vieții sint mai 
numeroase decit pre
supunem. Și nu folo
sim exclusiv vehiculul 
nostalgiei. Ne „reîn
toarcem acolo pentru 
a ne identifica pur și 
simplu prin documen
tele pe veci sigilate 
ile amintirii. Ciudată e 
doar selecția. De ce 
ancorăm mai degrabă 
aici decit dincolo? De 
ee din atitea chipuri și 
împrejurări rămin in 
sita vieții doar unele, 
de ce norma de putre
zire a amintirilor este 
atit de capricioasă 7 
Sint amintiri incorup
tibile. dar cine poate 
lămuri inoxidabllitatea 
acestora și nu a altora?

Am văzut intr-un 
muzeu glezna unui 
ostaș roman, cimenta
tă de vreme, în san- 
daua sa de marș. Ima
ginea aceasta — rezis
tentă peste două mile
nii — îmi vorbește 
mereu de îndărătnicia 
drumețului. Ce sanda
le ale copilăriei mi-au 
rămas și unde mă 
poartă? Arheologic ce 
a rezistat ruginii a 
patru decenii? Tălpile 
reîntoarcerii rezistă 7 
Avem puțin timp pen
tru reîntoarceri și iti 
trebuie brațele și ob
sesia lui Peer Gynt 
sau Ulisse pentru a

înota împotriva cu
rentului. Iată, m-am 
întors de curind pe 
„ulița copilăriei*.  in 
Tara Zarandului. pe 
valea Crișului Alb.

Desigur, multe din 
cele văzute îmi erau 
cunoscute, bine de tot, 
unele. Nici nu se pu
tea altfel. Doar mă 
găseam pe vatra al 
cărei nume se afla în
scris in buletinul meu 
de identitate, in drep
tul rubricii Locul naș
terii. Numai că — de 
ce n-aș mărturisi-o? — 
aveam o anumită re
ținere față do ORA
ȘUL NOU. Pe acesta 
nu-l asimilam, nu tre
cuse niciodată dincolo 
de retină. II priveam 

‘cu curiozitate. Atit, In 
inimă nu mi se strecu
ra. Probabil, îmi zi
ceam, pentru că nu-i 
mai cunosc pe oameni. 
Cei bătrini se odih
neau pe veci undeva 
pe dealul ce închidea 
spre răsărit orașul, cei 
de virsta mea pleca
seră, pe cei tineri nu-i 
apucasem...

Poate de aceea prefe
ram să regăsesc locuri 
genuine, umblam cu 
dinii pe Dealul Lia sau 
pe Dăliman, pe Dru
mul Vechi, pe văi. îmi 
redescopeream copilă
ria acolo, unde cindva 
colindam după brin- 
dușe. pe unde schiam 
de cum dădea zăpada, 
unde pindeam eleni si 
mrene vinete, pe unde 
plantasem sute de 
duzi pentru viitoarea 
țesătorie de mătase...

Acest ardal rămăsese 
in depozitul amintiri
lor. lut ii mărturiseam 
emoția, pe el îl cău
tam incă. Celălalt era 
„intrusul*,  cu blocuri
le lui noi. cu școlile și 
spitalele sale, cu for
fota magazinelor, cu 
expansiunea sa peste 
Țioara, pină la barajul 
dealurilor din iur... 
Era el. eram eu. un 
străin? Stare nedefini
tă. nu de respingere
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Vreme de cinci decenii. Ion 
Gheorghe Popescu din Riul Alb, 
județul Dîmbovița, s-a ded cat 
creșterii și îngrijirii pomilor din 
gospodăria proprie și a „furni
zat" țăranilor de pe Valea Dîm
boviței. pină acum, cel pu'ln 
100 000 de puieți. Autodidact, el a 
studiat matematica, fizica, meca
nica si chimia. Rivna si străda
nia depuse in studiu ș-au mate
rializat intr-o serie de invenții, 
dintre care șapte au fost breve
tate. Fotografia ll InfăHșează 

‘împreună cu una din cele mal 
noi creații ale sale : o riglă de 
calcul, confecționată din... două 
farfurii de. material plast'c,. cu 
ajutorul căreia se pot efectua 
extragerea rădăcinii cubice, ri
dicarea la cub. determinarea vo
lumului sferei, determinarea 
greutății atomice a elementelor 
chimice...

Ca să vezi!

i
i
i
i
i
i

au pre- 
ale co- 
adunărl 
de bază 
M.I.C.M.

Modernul magazin universal „Dumbrava", din Sibiu

in orice sector al economiei, și cu 
atît mai mult în ministere. în fața 
cărora se află obiective deosebit de 
importante, îndeplinirea in bune 
condiții a sarcinilor cincinalului 
calității și eficienței constituie și 
trebuie să constituie unitatea de mă
sură, etalonul activității desfășurate 
de organele și organizațiile de partid, 
de toți comuniștii de aici. în acest 
spirit, la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale din no
iembrie anul trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cu tărie nece
sitatea creșterii mai accentuate a răs
punderii organelor ■ și organizațiilor 
de partid, a comuniștilor din minis
tere. din aparatul de stat, pentru so
luționarea cu mai multă operativitate 
și eficientă a problemelor din dome
niile respective de activitate.

Cum răspund organizațiile de 
partid acestei cerințe ? Investigația 
pe această temă la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, deși desfășurată cu cîtva 
timp in urmă, a scos la iveală con
cluzii de o deosebită actualitate. în 
ambele ministere există organiza
ții de partid puternice, care cu
prind în rindurile lor peste 50 
la sută din totalul personalului 
muncitor în cadrul M.I.C.M. și 
aproape 80 la sută în cadrul M.T.Tc. 
Capacitatea lor de a contribui la 
rezolvarea sarcinilor de mare im
portantă ce le revin se expri
mă. dună cum se știe, atît prin 
forța numerică a acestora, cit și, mai 
ales, prin calitatea activității desfă
șurate de fiecare comunist in parte, 
prin eficienta muncii de ansamblu a 
fiecărei organizații.

Aria modalităților prin care orga
nele și organizațiile de partid de aici 
acționează are atît elemente comune, 
cît și elemente proprii, specifi
ce, în raport cu gradul de res- 
por^abilitate de efort făcut pen
tru rezolvarea problemelor aflate în 
atenția celor două ministere, a co- 

■ muniștilor de aici. Adnotarea unor 
măsuri politice și organizatorice me
nite să asigure implicarea directă a 
muncii de partid în rezolvarea sar
cinilor economice se distinge ca o 
trăsătură caracteristică a activității 
comitetului de partid 
(secretar — inginerul 
în fiecare lună,

punct analizat In ședințele biroului 
comitetului de partid vizează sta
diul îndeplinirii hotărîrilor de partid 
și de stat stabilite pentru sectorul 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Nu este vorba de o temă de rutină, 
cum s-ar putea crede la prima ve
dere. ci de o intervenție concretă, 
operativă a activității de partid în 
problematica curen’tă și de perspec
tivă a ministerului. Comitetul de 
partid. în colaborare cu conducerea 
ministerului, a stabilit ca informă
rile pentru aceste analize să fie fă
cute atit de tovarăși cu munci de 
răspundere (ministru, adjuncți ai 
ministrului, directori generali), cît și 
de colective de comuniști. Așa s-a

la comitetul de partid de efici
ența lor — și e vorba de măsurile 
adoptate pentru realizarea investi
țiilor, programelor prioritare pri
vind asimilarea unor utilaje pentru 
ramuri importante ale economiei na
ționale. de creștere a productivității 
muncii — ți se spune că „acest 
lucru va fi cunoscut cînd asemenea 

■ preocupări vor fi analizate in biroul 
executiv". Evident, nu cere nimeni 
comitetului de partid să preia sar
cinile ce revin organului colectiv 
de conducere al ministerului. Dar 
atunci cînd comitetul de partid în
treprinde asemenea analize este 
normal, este necesar să fie adoptate 
și măsuri politice adecvate pentru

zație. modul cum își Îndeplinesc în
datoririle statutare. Această metodă 
este practicată’ de către ambele co
mitete de partid. Cu o singură deo
sebire : consecvența și inconsecven
ța in aplicarea ei. In timp ce la 
M.T.Tc. circa 70 la sută din cadrele 
cu munci de răspundere (miniștri 
adjuncți. șefi de departamente, di
rectori generali și directori) 
zentat în ședințe de birou 
mi.tetu!ui de partid sau 
generale ale organizațiilor 
asemenea informări, la
această proporție nu cuprinde nici 
30 la, sută din membrii de partid dm 
categoria amintită.

în ambele ministere, prin natura 
sarcinilor pe care le au de Îndepli
nit ca specialiști, comuniștii își des
fășoară o bună parte din activitate 
pe teren. în unitățile de producție, 
în medie, majoritatea comuniștilor 
din cele două ministere ișiântrebuin- 
tează peste 50 la sută din timoul de 
muncă dintr-un an pe teren. Și cite 
probleme nu depind de calitatea și 
eficienta acestor deplasări ! Deși ar 
fi fost firesc ca. in ambele minis
tere. comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază să analizeze 
periodic, temeinic, și „această față" 
a activității comuniștilor cu impli-. 
cații directe in soluționarea princi
palelor sarcini economice, preocu
pările în această privință ori merg 
pină în pragul intențiilor, ori sînt 
chiar abandonate. Așa. de pildă, co
mitetul de partid al M.T.Tc. a ana
lizat, in luna septembrie a anului 
trecut, modul în care au 
cipat cele 176 de cadre cu 
de răspundere din minister — 
pe toți comuniști — la 
rile generale ale oamenilor mun
cii din unitățile subordonate. în 
locul unei analize concrete, care să*  
vizeze laturile calitative ale acestei 
participări, materializate în contri
buția directă la pregătirea acestor 
adunări, în soluțiile adoptate pentru 
buna desfășurare a activității, sin
gurele elemente concrete abordate 
în „analiză" s-au referit la... date 
statistice.

Comitetul de partid al M.I.C.M. n-a 
făcut nici măcar atit. E drept că in
tr-o ședință de birou din luna mai 
și-a propus să analizeze eficiența 
deplasării comuniștilor în unități, 
dar — reproducem textual explica
ția — „materialul fiind general, fără 
elemente de analiză", s-a hotărît ca 
această . ' ’ “ “ "
in toate cele șapte organizații de 
partid și. după aceea, într-o plenară 
a comitetului de partid. Dar măsura 
n-avea nici termen și nici responsa
bilități, motiv pentru care, la data 
documentării,' se vorbea la timpul 
viitor despre o asemenea... necesita
te. Insistăm, nu întîmplător. asupra 
acestor aspecte negative și a conse
cințelor lor. în aceste zile, după cum 
se știe,- a început prima rundă a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii pe 1982. Cunoscînd deficiențele 
semnalate, este de așteptat ca orga
nele și prganizațiile de partid să ia 
toate măsurile ca .prezența cadrelor 
cu munci de răspundere, a comuniș
tilor din ministere la adunări să fie 
analizată nu în. mod statistic, ci prin 
prisma contribuției concrete, efective.1 ’ 
aduse la soluționarea problemelor 
ridicate. Ia bunul mers al activității 
fiecărei unități, într-un cuvînt, la 
creșterea eficienței economice în 
te sectoarele.

Rezultatele înfățișate din 
două ministere — privite atît 
prisma experienței pozitive, cît 
minusurilor — arată că potențialul 
organizațiilor de partid de aici poate 
fi mult mai bine valorificat, că uni
tatea de măsură a muncii, de partid 
o constituie rezultatele ‘obținute în» 
lupta pentru promovarea noii cali
tăți. pentru asigurarea unei eficiente 
ridicate in toate unitățile ce aparțin 
de ministerele respective. Iar tradu
cerea în viată, la nivelul sarcinilor 
stabilite de Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale din 
noiembrie anul trecut, a acestui im
portant deziderat cere, in cele două 
ministere, o mai bună cuprindere a 
sarcinilor, o mai bună valorifi-are a 
potențialului uman de care dispun, 
prin afirmarea activă a spiritului 
creator, a exigenței revoluționare, 
prin perfecționarea stilului de muji
că al comitetelor de oartid si birou
rilor organizațiilor de bază, prin 
asigurarea unei prezente mai active a 
tuturor comuniștilor la viața de or
ganizație.

Constantin PRIESCU

Cum vede un medic chirurg
mobilizarea comuniștilor la înfăp
tuirea soluțiilor preconizate. Or în 
cazul respectivelor probleme, și hu 
numai al acestora, activitatea de 
partid „s-a distanțat" de ele,, ceea 
ce face ca participarea comuniștilor, 
ca specialiști, ca lucrători in minis
ter, să nu fie încă — așa cum o arată 
și rezultatele — pe măsura posibilită
ților efective pe care aceștia le au.

Eficiența activității de partid în 
ministere este determinată, fără în
doială. de mulți alți factori — de 
calitatea și combativitatea adunări
lor generale, de caracterul concret 
al sarcinilor pe care le au de înde
plinit membrii de partid, de contac
tul acestora cu viața, cu terenul, de 
modul în care sprijină colectivele in 
care se deplasează pentru rezolvarea 
sarcinilor ce revin unităților econo
mice, ramurii respective ș.a. In toate 
aceste domenii — așa cum ne-am pu
tut da seama — activitatea de partid 
din ambele ministere cunoaște si re
virimente vizibile, dar continuă să în
registreze și minusuri nedorite.

Practica a dovedit, de asemenea, 
că una din modalitățile cele mai 
eficiente prin care organizațiile de 
bază pot și trebuie să acțion.eze 
pentru creșterea contribuției mem
brilor de partid la îndeplinirea sar
cinilor profesionale o constituie și 
obligația pe care aceștia o au de a 
prezenta periodic informări-rapoar- 
te despre modul în care își realizea
ză sarcinile încredințate de organi-

procedat In cazul analizării 
cinilor în domenii cum sînt 
vestițiile, creșterea capacității de 
folosire a utilajelor grele pe Șantie
rul canalului Dunăre-Marea Neagră, 
adoptarea programului de economi
sire a combustibilului și energiei 
ș. a. Asemenea analize, parcurgînd, 
aproape fiecare, toate cele trei 
etape de decizie — in biroul co
mitetului de partid. In plenarele co
mitetului de partid și. după caz. 
în biroul executiv sau consiliul de 
conducere al ministerului — pe lin
gă faptul că atrag un număr , tot mai 
mare de comuniști la dezbaterea și 
adoptarea soluțiilor, se încheie, de 
regulă, cu o hotărîre comună a co
mitetului de partid și a consiliului 
de conducere al ministerului.

Preocupat de ’ adoptarea unor mo
dalități eficiente de lucru s-a ară
tat și comitetul de partid de la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini (secretar — Constan
tin Prodan). Modalitatea de mate
rializare a lor este însă alta. Ete vin 
în general spre comitetul de partid, 
spre organizațiile de bază „de sus 
în jos". Mai exact, după ce sînt 
dezbătute mai întîi de biroul execu
tiv al consiliului de conducere al 
ministerului sînt incluse apoi și în 
ședințele de birou ale comitetului de 
partid pentru a fi cunoscute, pentru 
a se adopta măsuri politice în ve
derea îndeplinirii lor. Așa se expli
că faptul că te interesezi

I
I
I

din 
Țicu 
pildă.

M.T.Tc. 
Cristea). 
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Corelarea judicioasă, echilibrată a costurilor
de producție cu prețurile de desfacere

. (Urmare din pag. I)

I

Cactusul 
din Hiroshima
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Jntre miile de plante care cresc, 
ingri/tte ca la carte, in Stațiu
nea tinerilor naturaliști din 
Jibou, județul Sălaj, una atrage 
in mod deosebit atenția vizita
torilor. Nu atit prin formă, cit 
prin coloritul său inedit. Este 
vorba de un cactus ai cărui stră
moși au fost surprinși de explo
zia bombei de la Hiroshima. Din 

. rădăcinile acestora, atitea cite 
au mai rămas, după mai multi 
ani de zile, au crescut alti 
cactuși. Numai că aceștia, urma
șii celor din 1945, nu mai au 
clorofila verde, așa cum o au 
toate plantele și cum au avut-o 
și strămoșii lor, ci e roșie ca 
singele, din cauza radiațiilor 
atomice. Un act de acuzare la 
adresa războiului, a înarmărilor 
atomice.

Imaginea prezintă acest cactus. 
A fost adus de la Hiroshima și 
donat Stațiunii din Jibou de că
tre regretatul sculptor 
Gheza.

Vida
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parti- 
munci 
aproa- 
adună-

problemă să fie dezbătută

efectele fumatului
In legătură cu efectele nocive ale 

«fumatului au mai apărut, în această 
rubrică, o serie de articole scrise de 
specialiști din diferite domenii. De 
data aceasta am solicitat opinia to
varășei dr. Lydia Verona Popescu, 
șef de lucrări la Clinica de chirurgie 
toracică — Institutul de ftiziologie 
din București.

— Vă numărați printre foarte 
puținele femei-chirurgt și singura cu 
specialitatea chirurgie toracică, ceea 
ce vă permite nu numai să „consta
tați", dar și să „vedeți" consecințele 
fumatului asupra p'ăminilor.

— Practic, noi, chirurgii din acest 
domeniu, operăm zi de zi numeroase 
cazuri, în apariția și dezvoltarea că
rora este implicat fumatul. Multi a- 
jung la actul operator prin neresnec- 
tarea recomandării medicului de a 
nu fuma Și mai trist este că fuma
tul este din ce în ce mai răsoindit 
la tineret, fapt care duce la crește
rea frecventei în rlndul fumătorilor 
maturi a unor boli grave, cu tumori 
bronhopulmonare în 
ne este, în pri
mul rînd, , încri
minat . fumatul. 
Sigur, mai sint 
și alți factori 
care le favorizea
ză apariția, dar 
este un fapt do
vedit statistic că

a căror orlgi-

nu obligăm colegii nefumătorl să 
„fumeze".

— Cînd operați, cum se vede, cum 
arată un plămin de fumător in com
parație cu cel de nefumător 1

— în cazul fumătorilor, toate ele
mentele constitutive ale aparatului 
respirator sînt modificate, afectate de 
fumatul mai mult sau mai puțin în
delungat. Modificările se constată la 
nivelul tuturor elementelor constitu
tive ale plăminilor, adică la nivelul 
bronhiilor, al țesutului pulmonar, al 
vaselor pulmonare sanguine și limfa
tice ; sînt modificări care duc Ia o

• scădere importantă a funcției respi
ratorii. Fumatul îndelungat duce la 
insuficiență respiratorie. în așa mă
sură incit, uneori, pacientul nu mai 
poate fi operat din cauza diminuării 
funcției plămînilor.

— Totuși sînt și fumători care nu 
se îmbolnăvesc ; unii ch'ar fumează 
pină la adinei bătrinețe. Cum se ex
plică asemenea situații sau cazuri ?

— Aceștia sint fumători de ex
cepție, așa cum există persoane cu o 

înălțime de 2 m 
_ sau cu alte însu-
TSfViATA ?iri ie?ite din c0*,r tln Darcjțj sint 
_ . - - 5*  ' ; aceștia față deMAL.A 5 ' numărul popu-
mMMM*  lației 7 De fapt,

asemenea discuții 
avem de nenumărate ori cu pacienții 
noștri pentru a le explica de ce nu 
au voie să mai fumeze : organismul 
lor nu este din cele... de excepție.

— cum li ajutați pe acești inter
locutori să renunțe la fumat, ce me
tode le recomandați ?

— Cea mai importantă recomandare 
este aceea de a depune toate efortu
rile pentru a renunța la fumat din 
convingerea că o fac in interesul pro
priei sănătăți. Metodele sint numeroa
se, începînd cu ascunderea scrumiere
lor, schimbarea unor obiceiuri (aso
cierea cafelei cu țigara, a anumitor 
pauze sau a siestei, a relaxării, etc. cu 
fumatul), depunerea banilor de ți
gări intr-o pușculiță etc. Dacă o fa
milie si-ar face un pâlcul minim cit 
cheltuie cu țigările ar constata cu sa
tisfacție că renunțarea la fumat l-ar 
spori venitul cu cîteva mii de lei pe 
an. Ca să nu ma! includem aici cîsti- 
gul esențial : sănătatea. Din păcate, 
nu există o medicație specifică pen
tru cei care doresc să se lase de fu
mat. Se încearcă cu unele preparate 
prescrise de medic. Nimic nu este 
mai important însă decît voința : se 
recomandă fumătorilor crearea unor 
noi stereotipuri sau obișnuințe, să re
curgă. de exemplu. în locul țigării la 
bomboane cu mentă ori gumă de 
mestecat ; femeile să practice trico
tajul. cusutul pe etamină. Se reco
mandă practicarea șahului, a gimnas
ticii. plimbării în natură etc.

Foarte indicate sînt și ședințele de 
psihoterapre organizate Ia cabinetele 
de specialitate cu bolnavii, care au 
diferite afecțiuni respiratorii, expli- 
cîndu-li-se că fumul de țigară împie
dică vindecarea unor boli relativ 
ușoare. agravîndu-Ie chiar. , Si în 
Întreprinderi, medicii, psihologii sau 
alte cadre bine pregătite ar putea 
ajuta și convinge mat ales tineretuL 
Dar un bolnav cu o afecțiune pulmo
nară va fi mai greu convins de noci
vitatea fumatului de un medic care 
fumează, dună cum fiul sau fiica vor 
fi la fel de greu convinși de părinții 
care ei înșiși fumează.

există o strîn- 
să legătură, un paralelism strict 
între numărul de țigări consu
mate și frecvența crescută a unor 
boli pulmonare și mai ales a tu
morilor bronhopulmonare. în mul
te țări, și la noi, se constată că aceas
tă boală, cancerul pulmonar — care 
la femei era considerată, pină nu de 
mult, ca foarte rară — a început să 
devină din ce in ce mai frecventă 
și în rîndul acestora. Adesea sîntem 
puși in situația de a practica inter
venții de mare ampîoare și la femei, 
pe cînd cu 2—3 decenii în urmă ase
menea cazuri erau o raritate.

— Cu cîtva timp in urmă am văzut, 
intr-un spital, la secretariat, un afiș: 
„Fumatul sau sănătatea ? Depinde de 
dv, șă alegeți, tn orice caz aici NU . 
se fumează": Ca Specialist, cum vi se 
pare această formulare ?

— Cel care este pus să aleagă, să 
opteze, trebuie să știe ce este bine 
și ce este rău, să fie informat la 
timp — mai ales tineretul — și co
rect. Pentru că mulți fumători cred 
că 5—10 țigări pe zi nu reprezintă 
un risc prea mare. Or, cele mai re
cente date, lucrări publicate in urmă 
cu un an, în cîteva țări, ne arată că 
nici persoanele care fumează pînă 
in 5 țigări nu sînt absolvite de unele 
boli pulmonare grave.

Foarte multe firme fac reclamă ți
gărilor cu filtru, despre care se spu
ne că reduc la o treime nocivitatea 
nicotinei și a Încă 1—2 substanțe. 
Cele mai recente edreetări științifice 
demonstrează că în realitate nici un 
filtru nu poate reține cele circa 1 200 
de substanțe nocive 
țigări sau rezultate1 
rii ei, inclusiv unele 
active.

Iată de ce este cu
— și ca specialist în acest domeniu 
susțin — ca în colectivități, in locu
rile unde muncesc mai mulți oameni 
să se interzică fumatul. Dealtfel. Ov 
serie de dispoziții prevăd această mă
sură. dar numai pentru anunlite locuri 
sau incinte (vagoane de tren, cofe
tării, unele restaurante tip lacto etc.L 

•Este necesar să mai facem un pas ;
să respectăm locurile de muncă, să

jorare- a prețurilor de contractare și 
achiziții, prin care producătorii agri
coli vor obține venituri anuale su
plimentare de peste 15,8 miliarde lei. 
Ceea ce se va răsfrînge inevitabil 
asupra costurilor de producție din in
dustria alimentară! . ] , ; ,,

Evident, astfel de modificări ale 
costurilor și prețurilor de producție 
trebuie să se oglindească în prețurile 
de desfacere cu amănuntul. Nerps- 
pectarea acestei cerințe obiective 
creează dificultăți în desfășurarea ac
tivității din diferitele ramuri ale eco
nomiei, cu repercusiuni asupra ritmu
lui dezvoltării, structurii producției și 
desfacerilor.

Dar pîrghia prețurilor poate con
tribui și din alte puncte de vedere, 
In mod direct, la asigurarea cantită
ților necesare btțnei aprovizionări cu 
mărfuri a populației. Astfel, cu toa
te metodele economice și juridice fo
losite, datorită unor prețuri de des
facere cu amănuntul nerentabile, unii 
producători au manifestat tendința de' 
a realiza, mai cu seamă, produse cu 
valori mari, în detrimentul altora, 
solicitate de populație, dar de efi
ciență economico-financiară scăzută. 
Bineînțeles, asemenea practici au 
implicații asupra volumului și 
structurii sortimentale a fondului de 
mărfuri, precum și ațupra respectă
rii contractelor de livrare, perturbînd 
ritmurile de aprovizionare cu unele 
produse alimentare. De exemplu, cen
trala de industrializare a laptelui a 
livrat comerțului, în anul 1981, o can

titate totală de brînzeturi „speciali
tăți" ce reprezintă 6,3 la sută din to
talul livrărilor de brînzeturi, fa(ă de 
1,4 la sută Cît era stabilit prin De
cretul nr. .197/1980. Livrările de bere 
din claga'„superioară" au reprezentat 
peste 19 la șută, din total, față de 8,8 
la sută cît se prevăzuse. In schimb, 
la unele produse cu prețul de desfa
cere cu amănuntul ce nu asigură o 
activitate rentabilă s-au înregistrat 
nerealizări importante ale contracte
lor dintre industrie și comerț. Astfel, 
dintr-un șir de produse ia care con
tractele nu au fost onorate integral 
anul trecut,, menționăm peștele 
apă dulce, apele minerale, drojdia 
bere comprimată etc. Din astfel 
cauze, la produsele arătate, ca și 
altele, cerințele consumatorilor nu
fost satisfăcute întotdeauna pe mă
sura solicitărilor.

Iată de ce corelarea judicioasă a 
prețurilor de desfacere cu amănuntul 
cu prețurile de producție, comercia
lizarea produselor agroalimentare în 
condițiile practicării de prețuri rea
liste, fundamentate economic este o 
problemă 
astfel se 
onorarea 
aplicarea 
canism i 
aceste măsuri se vor regăsi intr-un 
fond de mărfuri sporit și într-o struc
tură de produse mai diversificată, de 
calitate Îmbunătățită, care să satis
facă cerințele unui consum rațional, 
științific determinat

prețurilor de producție trebuie 
să-și găsească expresia în pre
țurile de desfacere cu amănuntul, 
fiind neggsar ca acestea să reflec
te nemijlocit realitatea economică în 
toată veridicitatea șl complexitatea ei. 
Nerespectarea acestei cerințe obiecti
ve creează dificultăți în desfășurarea 
activității productive, cu repercusiuni 
asupra ritmului dezvoltării, structurii 
producției și desfacerilor. întrucît la 
unele produse alimentare prețurile 
de vînzare cu amănuntul în vigoare 
nu acoperă costurile de producție și 
nici cheltuielile de, desfacere, unită
țile comerciale înregistrează pierderi, 
în loc de beneficii.

In expunerea la Plenara C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale din 
noiembrie 1981, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta, pe bună dreptate, că 
„aplicarea măsurilor de actualizare și 
Îmbunătățire a prețurilor din indus
trie și a prețurilor produselor agri
cole impune, ca o necesitate obiec
tivă, corelarea corespunzătoare a 

.. prețurilor de desfacere ; asigurarea 
unui echilibru corespunzător al pre
țurilor constituie un factor hotăritor 
al bunei desfășurări a activității eco
nomice". Pentru a produce mai mul
te produse agroalimentare era obiec
tiv necesar ca țărănimea să fie mai 
bine cointeresată, acestui scop cores- 
punzîndu-i recentele măsuri de ma-

de 
de 
de 
la 

au

toa-
cele 
prin 
și a

identificate in 
in timpul arde- 
substanțe radio-. de primă necesitate. Numai 

! vor crea condiții pentru 
corectă a contractelor și 

consecventă a noului me- 
economifco-financiar. Toate

atît mai indicat
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la milime- 
să constituie un 

aproximații ? 
de o gestiune 
de ambalaje.

Ca și ’Cum ar fi fost fachiri, nu

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

| Un pinguin 
| la Tulcea

Imaginea alăturată nu a fost 
surprinsă, cum s-ar putea crede, 
in ținuturile ghețurilor veșnice, 
'Ci la Tulcea, pe strada Eroilor 
nr. 45, in curtea lui Anton Aga
pov, marinar in flota noastră de 
pescuit oceanic. Marinarul a 
adus pinguinul din zona polară. 
Era rătăcit și tare plăpind. I s-a 
făcut milă de el și l-a luat pe 
nava Polar II. pe care lucrează, 
l-a dat și un nume : Gogu.

Ceea ce l-a uimit atit pe ma
rinar. cit și pe alti tulceni, este 
faptul că pinguinul Gogu s-a 
împrietenit la cataramă cu cele
lalte orătănii din ograda sa. 
Gogu a trecut și prin momente 
foarte dificile, in zilele de ca
niculă din vara anului trecut, 
prima petrecută pe alte melea
guri decit cele de baștină, fiind 
nevoit să stea mai toată ziua in 
apă. Cînd cei din jur uitau să-l 
scalde, Gogu pleca singur la Du
năre, de unde a invătat să se 
întoarcă acasă. Și unde se sim
te, din zl in zi, tot mai mult... 
ca acasă.

Cade uneori „năpasta" pe capul omului 
de unde nu se așteaptă. Survine așa... cite 
o înlănțuire de coincidențe, de-1 lasă cu 
gura deschisă. Nu mai departe decît cazul 
lui Mateiaș Dumitru... Om dezinteresat, 
gestionar de local, cunoscut și iubit de toți 
șoferii care trec pe la bufetul „Vinătorul" 
obișnuiți să bea. la ieșirea din cursă, un 
ceai, o cacao cu lante ori un suc de fructe... 
El însuși șofer amator. M. D. era să intre 
într-o dandana de care numai delicatețea 
anchetatorilor l-a scăpat. Din cauza... 
coincidentelor.

într-o seară de iarnă, trei șoferi de auto- 
frigorifice se încălzeau cu suc din trestie 
de zahăr. Sorbeau și se văitau că nu mai 
știu ce să facă. Ei transportă came, dar la 
rampa de predare marfa e luată pe încre
dere. nu se numără, nu se cintărește. „Vai, 
vai. dacă se pierde vreo pulpă pe drum și 
nu bagă nimeni de seamă ! Vai. vai...“. 
Prima coincidentă : unul dintre ei garase 
mașina încărcată, rampa nu recepționase 
marfă în acea zi.

Aceste lamentări se proferau chiar în bu
fetul gestionat de Mateiaș. Asta ar fi o a 
doua coincidență. Noroc că. oricine știe. în 
asemenea locuri carnea nu prezintă nici un 
interes — la ce t-ar trebui, ce să facă un 
bufet, ca „Vinătorul" cu carne 1. Interes 
prezintă... antigelul ! Da, despre lichid anti- 
gel a intrat gestionarul în vorbă, că i-ar 
trebui și lui vreo doi litri, se lasă frigul și-l 
crapă blocul motor. Cum ău auzit de-o ase
menea primejdie, șoferii — Almași Alexan
dru. Țincău Vasile și Ciuta Vasile — au să
rit imediat să salveze automobilul gestiona
rului. L-au invitat să meargă Împreună cu 
ei. la garaj. A mers.

lată-i deci, 4 oameni plecați după anti- 
gel in garejul ITSAIA — Satu Mare. Fiind 
prea mulți pentru doi litri de antigel, s-a 
creat o confuzie si. pe lingă cei doi litri, au 
scăpat în portbagaj și două pulpe de min- 
zat. Nu prea mari, la un loc nu făceau nici 
o sută de kilograme. Coincidență, mașina

s-a lăsat ne spate. Dar atît proprietarul ei, 
cit si ’paznicul de la intrare și-au închipuit 
că din cauza antigelului. Putea fi un lichid 
mai special, făcut, cine știe, cu apă grea...

„Dacia 1 300“ a fost parcată la gestionar 
acasă, cu proprietar și — coincidență I — 
cu portbagaj și cu pulpele de mînzat cu tot. 
Șoferii s-au întors la bufet și au cinstit sal
varea motorului.

Coincidențele au continuat si a doua zi, 
dar au fost mai puțin norocoase. La ramoa 
de preluare, carnea nu numai că s-a cîntă- 
rit. dar și s-au numărat bucățile. Ultima 
coincidentă : din autofrigorifica lui Almași 
Alexandru lipseau exact două pulpe, de e- 
xact 85.380 kg. A fost judecat si pedepsit 
pentru asta.

Ei. spuneți ! Nu era cît pe ce să cadă nă
pasta si pe capul bietului gestionar ? ! No
roc că a avut parte de anchetatori înțele
gători, care au crezut în coincidențe.

Cerința 
disciplinei 
fard fisuri

Insistența, binevenită, cu care se dezbat 
problemele disciplinei la locul de muncă 
ne reamintește un proces judecat anul tre
cut. dar cu un tilc ce depășește în mod 
clar limitele cazului. Chiar dacă — in bran
șa respectivă — a fost un caz singular, ne- 
caracteristic. fanta vameșului Ciobanu Mihai 
este edificatoare pentru valabilitatea aces
tui adevăr : disciolina. cu atit mai mult 
în locurile de muncă mai deosebite, nu tre
buie să cunoască nici o fisură, orice tole
rantă outind .genera consecințe grave.

C.M. era cunoscut de colegii și superiorii 
lui ca un ins cu viață oarecum lejeră. în 
termeni de cadre — ..neorganizată, care 
uneori influențează- negativ asupra servi
ciului". Cu ani In urmă a fost sancționat 
pentru consum de băuturi alcoolice în 
timpul serviciului. Am adăuga. Ia 'aceste 
sumare elemente, o trăsătură a stilului său 
de a lucra cu publicul, pusă în evidență 
abia cu prilejul anchetei : destinatarii co-

letelor supuse controlului său (lucra 
vama „Antrepozite") așteptau mult, și in 
neorînduială exercitarea atribuțiilor legale 
de serviciu de către 
„Am fost prima la 
două ore — declara 
Acest faot mi-a dat 
în sfîrșit. evaluarea 
coletului, controlorul și-a 
asupra unei pungi de plastic cu inscripție 
străină. (întîmplător, punga era așezată lin
gă niște cartușe de țigări, tot străine). „Ce 
faceți cu punga asta, mi-ar trebui mie să 
pun ceva în ea...“. Atît a cerut : o banală 
pungă de plastic. Dar destinatara în cauză, 
după lunga așteptare la care fusese supusă, 
a „simțit" că nu poate să-i dea punga goa
lă. A pus în ea și unul din cartușele de 
Kent care se vedeau alături. Cadoul a fost 
acceptat.

Să admitem că „nevinovatul" apropo n-a 
vrut să fie o cerere de mită. Să admitem 
— așa cum a susținut inculpatul •— că și 
taxarea coletului cu 4 000 de lei mai puțin 
Iprin neobservarea a 6 seturi plușate, din 
12. a 3 carpete de perete, din 12. a 23 de 
metri de țesături etc.) n-a avut nici o le
gătură cu bacșișul. Dar. in mod cert. între 
mica și marea abatere. între viața dezordo
nată și munca la întîmplare. între șnapsul 
în timpul serviciului și indolenta care ..dă 
de gîndit" solicitanților există o legătură ig
norată. Numele acelei legături este : ce
rința disciplinei fără fisuri.

respectivul funcționar, 
rînd, dar am așteptat 
destinatara unui colet, 
de gîndit Incepind. 
celor 91 kilograme ale 

oprit privirea

Gestiunea 
de cioburi din 
care s-a ales... 

praful
Am citit și recitit prima șl ultima filă a 

dosarului soților Hetea — Tudor și Ioana 
— foști magazineri la fabrica de ulei 
„Ardealul" din Cărei. In primul act e 
consemnat rezultatul inventarului de pre
dare a gestiunii : minus 103146 lei. Pe

ultima filă e consemnat rezultatul final al 
cercetărilor și proceselor ce au urmat 
constatării lipsei : zero lei și zero bani. 
Mai mult : întreprinderea a fost și obligată 
să le plătească cheltuieli de judecată (peste 
5 000 de lei). Asta, pentru că a pierdut 
procesul.

Dar cum l-a pierdut ? Nu e prima oară 
cînd ne punem această întrebare : cum se 
poate ca o disciplină atît de exațtă — arit
metica — și o misiune atit de riguroasă — 
ținerea evidențelor, gestionare 
tru, la centimă, la ac 
teren atît de larg pentru

Soții Hetea răspundeau 
foarte simplă : magazia 
Aveau de numărat și ținut scriptele doar 
la cîteva poziții — navetele și sticlele goale 
care soseau la fabrică pentru a fi, umplute 
cu untdelemn. Nu au Jndeplinit această 
misiune decît un an de zile. Dar diferența 
dintre ce au scris ei pe hîrtie și realitatea 
din stive a fost de 66 000 de sticle. Dar 
oare erau goale sau... pline ? O asemenea 
lipsă ridică întotdeauna și această între
bare : dacă ambalajele au „dispărut" înspre 
liniile de producție și au ieșit la celălalt 
capăt al filierei umplute, numai bune de 
livrat fără forme unor-complici din rețeaua 
de desfacere ? Nu insinuăm că așa s-ar fi 
petrecut, neapărat, și la fabrica din Cărei, 
sugerăm doar cit de mare este grija revi
zorilor față de asemenea constatări, prac
tica altor, cazuri foarte cunoscute de- 
monstrînd că sustragerile din producția 
propriu-zisă sînt mai ușor de mascat decît 
lipsa borcanelor, .sticlelor, navetelor, bu
toaielor și altor ambalaje. Este un argu
ment suplimentar pentru pretenția firească 
de a se ține evidențele unor asemenea 
gestiuni cu toată rigurozitatea. Or, dacă sînt 
ținute corect, de unde asemenea salturi 
ale pagubei, de la peste o sută de mii la 
zero ?

Bineînțeles, și în cazul gestiunii Hetea 
au fost sesizate organele de urmărire pe
nală. Rezoluția procuraturii a orientat însă 
procesul pe căile răspunderii civile : „lipsa 
nu s-a produs prin vreo faptă infracțio
nală". După calcularea tuturor perisablll- 
tăților, încă rămînea un număr mare înscris 
la rubrica lipsă nejustificată : 51 573 bucăți. 
Gestionarii au venit cu o teză „surpriză" : 
cele peste 50 000 de sticle care lipseau nu 
erau bune de nimic, erau sparte. Cu calm,

reprezentanții unității au obiectat : „Dacă 
erau sparte, ar trebui să apară înscrise în 
gestiunea de cioburi, dar din acte nu re
zultă a fi fost livrate pentru retopire". 
(Orice gestiune de sticle are și o partidă 
de... cioburi. Pină unde merge minuțiozi
tatea regulilor financiare și ce ordine ar 
domni dacă ele ar fi respectate scrupulos !). 
„Am luat în primire gestiunea cu lipsuri 
Ia acest articol" — 
nuare magazinerii, 
combătut 
gestiunea 
erau prea 
mintui de 
din ele", 
autorii pagubei.

Pînă la urmă s-a dat crezare acestei 
variante : 18 000 kilograme de sticlă spartă 
s-au amestecat cu praful de pe jos. Altfel 
spus, magazia ajunsese pavată cu aproape 
două vagoane de cioburi, fără ca gospo
darii ei să-și rănească tălpile, călcînd pe 
ele. r ; ‘ ... :: : • • •
magazineri.

La urma urmei, dată fiind involuția 
despăgubirii datorate de ei, poate că și 
erau fachiri. Organele procuraturii pot 
verifica dacă e cazul să se introducă recurs 
extraordinar în Iegătiră cu acest preju
diciu volatilizat sau, dacă nu, să cerceteze 
motivele pentru care au fost încadrați 
fachiri la sticle goale. Că fachirii, pe post 
de gestionari, sint riscanți...

au motivat în conti- 
______ întreprinderea a 

și acest argument, dovedind că 
a fost preluată corect. „Sticlele 
pisate, se amestecaseră cu pă- 
pe jos, nu mai rămăsese nimic 
au forțat din nou explicațiile.

Din caietul 
grefierului

„Instanța de fond motivează că nutriile 
ar fi răcit la mine pentru că era prea cald. 
Martorul C. Gh. arată că pirita a văzut în 
ce condiții țin nutriile și a afirmat că le țin 
ca pe regine. In aceste condiții se înțelege 
că nutriile nu puteau răci la mine, unde 
aveau încălzire centrală".

(Spicuiri dintr-un memoriu depus 
la dosarul nr. 4877/80 al Judecătoriei 
sectorului 5).
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trebuie făcută de buni meseriași, de oameni harnici!

La complexul pentru creșterea și îngrășarea porcilor din Băbeni — Vîlcea

ÎNGRIJITORI - ABSOLVENȚI
Al LICEELOR DE SPECIALITATE

♦

Zootehnia — ramura cea mai complexă a producției agricole —• 
este domeniul de activitate al oamenilor harnici și pricepu >,i, cu dra
goste față de această meserie. Pentru a atrage și permanentiza cei 
mai buni oameni să lucreze in fermele și complexele zootehnice este 
necesar să fie bine cunoscute și aplicate prevederile Legii retribuirii 
muncii in unitățile agricole cooperatiste. în legătură cu aceasta am 
adresat citeva întrebări tovarășului ION ȚIPU, directorul Direcției 
generale economice a zootehniei din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare.

De ce avantaje beneficiază lucrătorii din sectorul zootehnic?

de . șantier. Debutul îi uimește pe 
mulți. O unitate care în 1980 nu avea 
Plan Droduce 1 000 de tone de carne ! 
Cum ? Doctorul Cristea se zbătuse 
împreună cu organele județene ca 
hala de gestație, la care lucrările fu
seseră mult grăbite, să fie populată 
înainte de darea în folosință a între
gului complex. Ceea ce ș-a și întîm- 
plat. în timp ce in unele secții con- > 
«tractorul lucra, in altele — firește' 
nu in condiții „ca la carte" — înce
puse producția. „Ritmul în care 
ne-ăm angajat să lucrăm — poves
tește astăzi tinărul comunist — are 
explicațiile lui. Am înțeies din capul 
locului că putem face și noi ceva 
pentru a sport producția de. carne. 
Dar mai știam și altceva. Dacă-i 
obișnuiești pe oameni de la început 
cu un ritm de muncă intens, în care 
nimeni să nu se compare cu ce a fă
cut azi, ci cu ceea ce trebuie să facă . 
miine, creezi un climat de perma
nentă ambiție. în care, dacă știi cît 
să ceri și cum să ceri oamenilor, 
n-au timp să-și facă loc automulțu- 

Oameni temeinic pregătiți, policalificați 
si demni de fot respectul pentru nivelul 
înalt 1a care practică această profesie

mirea și liniștea călduță. Pentru că 
apaî-e. ca un izvor nesecat, dorința 
de ă obține rezultate mereu mai 
bune"..

...Despre pedagogia acestui „cît să 
ceri și. cum să ceri" aveam să aflăm 
multe aici. Complexul pentru crește
rea și îngrășarea porcilor de la Bă
beni este o unitate de capacitate me
die. Dar proiectat cu o tehnologie 
modernă, întregul proces de produc
ție este mecanizat.. A obține rezul
tate bune înseamnă a ști pe rnîna cui 
dai un asemenea complex. Doctorul 
Cristea a străbătut județul de la un 
capăt la altul, a cerut organelor ju
dețene să-i repartizeze ca îngrijitori 
de animale absolvenți ai liceului ve
terinar sau absdlvehti ai liceului șepu- 
nomic. Unii ău zis că „nu se txfate", 
ca „e greu", că’ ..tinerii nu îmbră
țișează această meserie". Tinărul 
director n-a renunțat la ideea sa si 
oină la urmă a reușit. Din cei 24 de 
îngrijitori, citi numără astăzi com
plexul. 17 sint absolvenți ai liceelor 
ce specialitate ! Pină la începutul 
toamnei anului trecut, erau 18. Unul 
insă, pe care directorul, personal, i-a 
aiutat. făcind meditații cu el. a deve
nit student la Facultatea de zootehnie 
din Iași 1 Dar să ne întoarcem la pe
dagogia lui „cit să ceri și cum să 
ceri oamenilor". Drumul fiecăruia 
din cei 24 de tineri crescători de ani
male spre această meserie (media 
vîrstei personalului complexului este 
de 23 de ani ') ,a început din biroul 
directorului. Cu fiecare a stat de 
vorbă și i-a explicat cit de impor
tantă este, intr-un asemenea com
plex, meseria de îngrijitor. Pe fie
care l-a îmbrăcat apoi intr-un halat 
alb ca foaia de hîrtie și i-a prezentat 

(Personal complexul. După care l-a 
pus pe fiecare să răspundă în scris 
la două întrebări : „Dacă, dorește să 
rămînă în complex și cit timp" și 
„dacă are intenția să urmeze sau nu 
in continuare o facultate". De la a- 
ceste răspunsuri a pornit operația de 
formare profesională a colectivului. 
Mai intri au urmat* * * tin curs intensiv

..Să părăsim mentalitatea că in 
zootehnie Doate lucra oricine : 
aceasta este o meserie si trebuie 
făcută de buni meseriași. Să stabili
zăm oamenii ; să-i alegem De cei 
mai buni, să-i școlarizăm, să-i in- 
slruim permanent pentru a avea 
zootehnisti buni“. Cit adevăr există 
in îndemnul rostit de secretarul ge
neral al Dartidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta consfătuire .de 
lucru de la C.C. al.P.C.R.. cită aco
perire are el în experiența unităților 
noastre fruntașe, vom vedea si in 
rindurile ce urmează.

...Vara anului 1979. Se apropia data 
dării in folosință a complexului pen
tru creșterea și îngrășarea porcilor 
Băbeni. Secretariatul Comitetului ju
dețean de partid Vîlcea voia să se 
convingă, la fața locului, dăcă sint 
sau nu create toate condițiile pentru 
acest lucru. Unul din directorii di
recției agricole, prin calitatea sa de 
specialist, trebuia să dea explicațiile 
necesare, să prezinte viitoarea uni
tate. în timp ce 
omul îi dădea îna
inte cu explica
țiile — unele, ce-i 
drept, generale — 
primul secretar 
l-a oprit. „N-ar fi 
mai bine —• a s. 
el — să ne prezin
te situația cineva 
din tovarășii care 
răspund de con
strucția comple
xului

Unii s-au dat de 
o parte, alții au 
tăcut. Un tinăr îmbrăcat Intr-o șubă 
de constructor, care nu era altui de-. 
cît doctorul veterinar Vasile Cristea, 
și-a asumat el răspunderea de a pre
zenta tehnologia complexului, capa
citatea la data punerii în funcțiune 
ți perspectivele dezvoltării lui. 
„...Mda, ar fi zis primul secretar. De 
la dumneata am înțeles totul. Cîț.i 
ani ai ?“ Dirigintele șantierului, fără 
să înțeleagă rostul întrebării, a răs
puns ca un școlar : „Am împlinit 
33“. După care primul secretar, i-a 
întrebat pe ceilalți tovarăși : „Se a- 
propie ziua dării în funcțiune. Pe 
cine v-ați gîndit să'propuneți ca di
rector al complexului 7“ Nimeni n-a 
fost pregătit pentru răspuns. „Eu zic 
— s «pus atunci primul secretar —

• să-1 punem director pe tovarășul 
Cristea. E. tinăr și, după cite ne-am 
putut da seama, priceput. O să-l a- 
jutăm și o să avem aici un director 
bun".

Opțiunea nu era făcută la întîrn- 
plare. Nu se baza numai .pe impre
siile lăsate in timpul deplasării pe 
șantier. Doctorul veterinar Vasiie 
Cristea venise aici după o experien- 

j ță de 8 ani intr-un’^complex similar 
din județul Ialomița. Rezultatele ob
ținute acolo se constituiau și ele în- 
tr-o „recomandare bună". Dar cel 
mai mult a cintărit în decizia luată 
faptul că, în calitate de diriginte al 
lucrărilor, doctorul se arătase a fi,.. 
inima șantierului. Constructorul și 
proiectantul nu mișcau un deget fără 
el. Și nu intimplător. Dovedise, nu 
o dată, că este.„o bancă de soluții 
constructive și tehnologice". Și mai 
dovedise ceva. Că nu e numai un om 
cu idei. Că atunci cînd acestea tre
buie să fie aplicate în practică lu
crează cot la cot cu constructorii. 
Darea complexului în folosință cu 
aproape un an mai devreme se ex
plica — așa cum a rezultat șt cit 
ocazia vizitării șantierului — și prin 
contribuția dirigintelui de șantier.

...Tinărul director își începe, așa- 
I dar, activitatea pe terenul pe care 
\ și l-a creat în calitate de diriginte

deja cantități mari de produse cu 
statul. La loc de frunte se situează 
Ion' N. Spfnu, care are 40 taurine, 
și va preda în acest an 7 000 litri' 
lapte de vaca și 1 400 kg carne, Fi
lip I. Nedelea, care deține 17 tau
rine și va preda 12 000 litri lapte" 
de vacă și 1 800 kg carne și Ion1 
Juncă, care crește 12 taurine și va. 
preda 9 000 litri lapte de vacă și
l 400 kg carne.

Dorinței și hotărîrii cetățenilor 
de a crește un număr mai mare de 
animale, și pe această bază de a li-[ • 
vra cantități sporite de produse la 
fondul de stat, le vine în sprijin ■ 
consiliul popular, care pune Ia dis
poziția oamenilor 800 hectare pă
șuni bine fertilizate, la' care se 
vor adăuga importante suprafețe 
.de pășuni alpine, pe care le vor in- i 
chiria ocoalele silvice. Baza fu
rajeră va crește si prin extinderea 
suprafețelor cultivate cu sfeclă, 
gulii și cartofi. Iată de ce sîntem 
convinși că măsurile luate pentru 
asigurarea deplinei reușite a re- 
censămîntului, precum șl Cele" 
pentru creșterea bazei furajere von 
avea ca efect sporirea numărului' 
de animale in gospodăriile popu
lației din comună.

Alexandru NEDELEA 
primarul comunei Dorna Candrenilor, 
județul Suceava

— de 3 luni — de inițiere în mese
rie. Organizat și acesta intr-un mod 
mai puțin obișnuit. Nu într-o sală 
de cursuri. Nu cu explicații... acade
mice. în fiecare zi directorul com
plexului și doi din colaboratorii lui
— doctorii veterinari Dumitru Stă- 
nuș și Gh. Rebegel, amindoi ute- 
ciști — își începeau programul de 
lucru într-una din cele 3 hale ale 
complexului ca „șefi ai echipelor de 
muncă".

După trecerea cu bine a primei 
probe de învățare intensivă a zooteh
niei, ta început cea de-a doua etapă. 
Cu obiective și mai importante : 
a), tinerii să-și însușească a doua me
serie ; b) după ddrință, .să înceapă 
pregătirea, in cadrul complexului, 
pentru concursurile de admitere Ia fa
cultate. Ideea ca zootehnistul să fie 
un muncitor industrial cu o înaltă ca
lificare o avea de mult tinărul direc
tor. Ea îi fusese însă actualizată de 
o vizită de documentare in Anglia, 
Canada și S.U.A. „Nici una din aces

te țări n-au teh
nologii mai bune 
decît noi — avea 
să povestească el 
tuturor la întoar
cere. Au oameni 
eare știu Să le a- 
plice. Și în do
meniul tehnolo
giei pure, și în 
domeniul repară
rii și întreținerii 
instalațiilor". Pe 
fondul acestor ar
gumente a în
ceput aci acțiu

nea de ..policalificare" a oameni
lor. Ion Stăncioiu, secretarul biroului 
organizației de bază, este de profesie 
electrician. Dar ori de cite ori este 
nevoie știe să fie — a învățat — și 
îngrijitor de animale, șl tractorist, și 
lăcătuș. Gh. Fota, membru al bi
roului organizației de bază e de 
meserie tehnician veterinar. Dar 
atunci cînd apar necesități se inte
grează ca muncitor în echipa de mon
tă. Dumitru Popain e încadrat ca în
grijitor la vieri. Dar a învățat și me
seria de sudor. Alte argumente ale 
..policalificării" : toti îngrijitorii au 
învățat să mînuiască și să repare in
stalațiile de . transport furaje,; peste 
50 la sută din îngrijitori au și carpet 
<le conducere a tractorului I

' ' „Bine. bine, aî*  putea spune cineva. 
Dacă' aici se lucrează ca ia... acade
mie, ce rezultate s-au obținut 4m 
lăsat la urmă răspunsul. Și veți ve
dea de ce. Pentru că el are o greu
tate. și la propriu și la figu-at. pe 
măsura preocupării si pasiunii pen
tru pregătirea oamenilor. Complexul 
si-a debăsit si în anul 1931 planul 
la fondul de stat cu 1000 tone de 
carne. Efectivele de animale au cres
cut cu peste 4 800 de capete. Planul 
de fătări a ajuns la o medie de 9 
purcei pe fiecare scroafă, cu 1.5 
purcei peste prevederi. Și să nu 
uităm : complexul are numai doi ani 
de cînd funcționează. Ceea ce în
seamnă că are timp să obțină re
zultate și mai bune. Ceea ce în
seamnă că recentele reglementări 
legale privitoare la stimularea efor
turilor depuse pentru depășirea pla
nului de producție vor a'.’ea și aici, 
ca în toate unitățile agricole, țcoul 
faptelor, vor deschide largi posibili
tăți de afirmare a spiritului gospo
dăresc și . al inițiativei oamenilor sa
telor — izvorul dezvoltării zooteh
niei noastre, al creșterii propriei lor 
bunâstărl.

Constantin PR1ESCU 
Ion STANC1U

—- Pentru a face larg cunoscute 
prevederile legale referitoare la 
cointeresarea materială a celor 
ce lucrează in zootehnie vă 
rugăm să arătați in ce constau 
aceste prevederi și in ce con
diții pot beneficia de ele lucră
torii zootehniei.

— Cooperatorii, ceilalți lucră
tori' din sectoarele zootehnice ale 
unităților agricole cooperatiste sînt 
retribuiți pe buza principiilor ex
puse in Legea retribuirii muncii, 
aplicîndu-se formele stabilite, 
adică retribuirea de bază, parti-
ciparea ia beneficii realizate in 
cadrul planului sau peste plan. 
Forma principală de retribuire a 
muncii este acordul global pe bază 
de tarife pe unitatea de produs 
sau la 1 000 lei valoare a produc
ției fizice obținute.

Este" de reținut că tarifele de 
retribuire pe normă de muncă sint 
mai mari in producția animală față 
de alte sectoare de activitate ; in 
raport cu grupa de complexitate a 
lucrării, ele variază de la 50 lei, 
norma de muncă' de categoria I, 
pină la 80 lei, pentru norma de 
categoria a IV-a. Așa cum se pre
vede in lege, cooperativele agricole 
care realizează producții și veni
turi mari pot aplica toate cele 
patru categorii de lucrări, cu tari
fele respective. Desigur, pe par
cursul executării lucrărilor, tari
fele de retribuire pe norma de 
muncă prevăzute în planul. de pro
ducție și bugetul de venituri și 
cheltuieli se pot majora sau di
minua în raport cu respectarea 
normelor de îngrijire a animalelor.

Recensămîntul vine în sprijinul comunei noastre, 
al tuturor crescătorilor . de animale 

0 dovadă a înțelegerii acestui adevăr: contractările cresc substantial fată de anul trecut
Ocupația de bază a celor peste 

5 000 de locuitori ai comunei noas
tre este creșterea animalelor. Este 
și firesc să - fie așa, 'deoarece- Doi
na Candrenilor este o așezare mon
tană; situată la altitudinea de 800— 
1639 metri, iar din cele 6 648 hec
tare de care dispunem, numai 329 
hectare sînt teren arabil, restul o- 
cupindu-i finețele și pășunile.

Decretul Consiliului de Stat pri
vind efectuarea recensământului a- 
nimalelor domestice va conduce la 
cunoașterea și măi exactă a nu- • 
mărului și. evoluției efectivelor de 
animale, as!gurindu-se astfel con
diții pentru adoptarea celor mai 
eficiente măsuri, pentru creșterea 
substanțială a numărului lor. A- 
ceasta este în interesul fiecărui 
cetățean, al nostru, al tuturor, pen
tru că numai așa vom putea rea
liza programele de autoaprovizio- ■ 
nare a populației, de sporire a li
vrărilor și, în consecință, a bene
ficelor. Recensămîntul animalelor 
domestice s-a făcut dintotdeauna, 
crescătorul de vite știind că fără 
aceasta nu poți să-ți gospodărești 
furajele, să iei măsuri să obții mai 
multe, să știi ce vinzi, ce oprești 
pentru prăsilă etc. De aceea la noi 
nu există nici un fel de lucruri ne
clare in legătură eu rostul recen- 
sămintului. Ne-am preocupat to
tuși, în mod firesc, de exnlicarea 
modului in care se va desfășura, a 
obligațiilor ce revin fiecăruia. I- 

realizarea efectivelor, indicilor de 
natalitate, a producțiilor planifi
cate și păstrarea sănătății anima
lelor.

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI 
cu privire la proiectul Legii retribuirii muncit 

în unitățile agricole cooperatiste

— Considerăm că prezintă un 
’ larg interes elementele de nou

tate ale . legii retribuirii, mai 
exact, posibilitățile legale pe 
care le au lucrătorii din zooteh
nia sectorului cooperatist de a 
beneficia de aceleași niveluri de 

. retribuire in condiții de muncă 
similare ca și, personalul între
prinderilor agricole de stat.

— Da, intr-adevăr, prevederile 
legii la care ne referim au o ex
cepțională însemnătate pentru cei 
ce lucrează in zootehnie, întrucit 
ei vor putea realiza venituri simi
lare cu personalul întreprinderilor 
agricole de stat. în acest sens, 
articolul 27 din legea sus-mențio- 
nată stipulează că în cooperati
vele agricole de producție coope
ratorii sau alt personal muncitor 
care lucrează permanent și nemij
locit in zootehnie, realizează vo
lumul de lucrări stabilit potrivit 
normelor de muncă pentru între
prinderile agricole de stat, ingri- 

mediat după constituirea comisiei 
comunale au fost instruite temei
nic persoanele care vor efectua re- 
censămintul, precum și toți depu
tății comunali și am afișat Decre
tul în peste 30 de locuri vizibile 
din sate. Apoi am organizat adu
nări cetățenești cu participarea tu
turor locuitorilor din cele 8 sate 

Cum explică aceasta primarul 
unei comune de munte

ale comunei,' unde, de asemenea, 
am popularizat prevederile Decre
tului. Dată fiind importanța deo
sebită a necesității ca fiecare ce
tățean să declare exact numărul 
de animale pe care îl deține, am 
abordat această temă și in patru 
adunări ale organizațiilor de partid 
pe sate, celor mai buni comuniști 
incredințindu-li-se sarcina de a 
discuta cu oamenii, obligațiile ce 
le revin. La ora actuală, recenzorii 
si ajutorii de recenzbri s-au depla
sat deja in sectoarele repartizate, 
au luat legătura cu oamgnii și au 
discutat din nou cu ei, pe grupe 
de case, prevederile actului nor
mativi Avem convingerea; bazată 

jesc același număr de animale sau 
păsări, asigură furajarea, îngriji
rea și păstrarea sănătății anima
lelor cu respectarea normelor zoo- 
veterinare și obțin producțiile de 
lapte, carne, ouă, lină și alte pro
duse animaliere, prevăzute prin 
plan, pot beneficia de nivelurile de 
retribuire stabilite de lege, în con
diții de muncă similare, pentru 
personalul I.A.S.

In ceea ce privește organizarea 
producției și a muncii și retribui
rea in asociațiile economice inter- 

cooperatiste, acestea se fac In raport 
de producția obținută, de veniturile 
și beneficiile realizate, astfel îneît 
in fiecare unitate să se asigure 
autogestiunea și autofinanțarea. 
Drepturile de retribuire se stabilesc 
pe baza retribuției și tarifelor în 
bani sau în bani și natură, în ace
leași condiții prevăzute pentru 
cooperativele agricole. în ceea ce 
privește drepturile în natură, aces
tea se acordă de cooperativele aso
ciate, în limitele și in condițiile 
stabilite pentru cooperatori. Este 
foarte important să precizăm că 
drepturile de retribuire ale coope
ratorilor din asociațiile economice 
intercooperatiste cu profil agrozo
otehnic, care execută același vo
lum de lucrări și aceleași produc
ții cu cele prevăzute pentru între
prinderile agricole de stat, se sta
bilesc potrivit prevederilor legale 
aplicabile acestor întreprinderi cu 
grad și profil similar.

— Ce alte drepturi de retri

pe opiniile cetățenilor, cA toți vor 
declara in mod corect animalele pe 
care le dețin. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît ei sînt cbnștiehți că 
recentele decrete ale Consiliului de 
Stat le creează avantaje substan
țiale, îi stimulează să crească vite 
mai multe, să le îngrijească mai 
bine în interesul lor și al bunei a

provizionări a populației cu pro
duse agroalimentare. Un fapt con
cludent care vine în sprijinul afir
mației de mai înainte este acela că 
dacă în 1981 gospodarii de la noi 
au livrat la fondul de stat 520" tone 
carne, 24 300 hl lapte de vacă, 25 
tone cartofi etc, în acest an am 
încheiat pină acum contracte pen
tru 920 canete tineret taurin, 29 000 
hl lapte de vacă, 350 porci, 200 tone 
cartofi etc, acțiunea de. contracta
re fiind în plină desfășurare. Da
torită noilor prețuri și sistemului 
de prime de care beneficiază pro
ducătorii agricoli, mulți cetățeni au 
început să crească un număr spo
rit de animale și au contractat 

buire au cei ce își desfășoară 
activitatea in fermele și sectoa
rele zootehniei cooperatiste ?

— M-aș referi la faptul că cei' 
ce iși desfășoară activitatea in' 
zootehnie, care muncesc în tot- 
cursul anului, permanent, reali
zează sarcinile ce le revin, sînt 
retribuiți de cooperativă și au 
vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate și in același sector de acti- ■ 
vitate, beneficiază din fondul de 
retribuire al fiecărei unități de un 
spor de vechime neintreruptă. Le
gea prevede condițiile în care se 
calculează vechimea neintreruptă 
in muncă și stabilește -tranșe de 
vechime neintreruptă în aceeași 
unitate și același sector, pe peri
oade Cuprinse întFe 5 ani și peste 
20 ani.

— Din informațiile sosite la 
redacție dim diferite unități agri
cole și zone' ale țării și chiar din1 
discuțiile avute la Ministerul, 
Agriculturii rezultă că îmbună
tățirea sistemului de pensionare 
a lucrătorilor din zootehnia co
operatistă are un profund ecou 
și a fost primită cu viu și legi
tim interes. *

— Intr-adevăr, lucrînd in con
diții similare cu acelea din I.A.S.- 
uri, lucrătorii zootehniei coope
ratiste, așa cum am mențio
nat, vor primi aceeași retribuție, și 
ceea ce este demn de subliniat e 
faptul că vor primi 80 la sută din 
pensia muncitorilor din agricul
tura de stat. Se ține seama că ei 
au și alte avantaje in cooperativă 
— lotul personal, iar la pensionare, 
ajutor in natură. Avem toate mo
tivele să credem că asigurarea 
pensiei și a celorlalte avantaje la 
care ne-am referit constituie ar
gumente convingătoare pentru ca 
oameni de nădejde ‘ să lucreze în 
zootehnie, să se califice și să se 
stabilizeze in acest sector. «.

Convorbire consemnată de 
C. BORDEIANU
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Valoarea timpului 

de lucru în industrie

Combinatul chimic „Azomureș" din 
Tg. Mureș. Aici, în luna mai 1980, s-a 
produs o avarie la una din instala
țiile de amoniac, in urma căreia in
stalația respectivă a fost scoasă din 
funcțiune o lungă perioadă de timp. 
Expertiza tehnică a stabilit drept 
cauză imediată a acestui accident 
tehnic existenta unei defecțiuni în 
executarea unui cordon de sudură. 
Calculele au arătat că valoarea re
parațiilor, a producției nerealizate și 
penalitățile pretinse de beneficiari 
pentru întîrzierea livrării produselor 
au totalizat circa 300 milioane lei. 
Așadar, pierderi considerabile pen
tru combinat și, în ultimă instanță, 
pentru economia națională. Iată dar 
cit costă clipa de neatenție, de super
ficialitate in muncă a celui care a 
executat sudura. Și, mai ales, a ace
lora care aveau datoria să controleze 
calitatea muncii sudorului respectiv. 
Dar o analiză mai profundă a con
dițiilor care au favorizat întreruperea

neprevăzută a instalației a relevat 
practica aminării repetate a execu
tării unor reparații planificate, de 
drsyțul obținerii cu orice preț a unei 
producții suplimentare.

Ce învățăminte s-au tras de aici și, 
mai ales, cum se preocupă muncito
rii, maiștrii, factorii de conducere din 
combinat de asigurarea bunei func
ționări a utilajelor și instalațiilor, în
deosebi acum, după intrarea in vi
goare a Decretului Consiliului de 
Stat privind întronarea ordinii și dis
ciplinei in unitățile cu foc continuu ? 
Iată cîteva constatări făcute la fața 
locului, în continuarea anchetelor pe 
care ziarul le consacră întăririi dis
ciplinei de producție.

Ora 5,30. înaintea primului schimb, 
care începe la ora 6, ne aflăm la 
poarta combinatului, undo cei doi 
portari, însoțiți de' inginerul Victor 
Alexandreseu. din partea conducerii 
unității, examinează cu cea mai 
mare atenție legitimațiile și starea 
fizică a celor care intră în schimb. 
Majoritatea muncitorilor, maiștrilor, 
inginerilor sau operatorilor ehimiști 
vin la lucra cu 15—20 de minute îna
inte de începerea programului. Intre 
ei. Vasile Pralea, subinginer la in
stalația de amoniac I, ne spune că : 
„Numai așa am posibilitatea să ve
rific nemijlocit funcționarea1* instala
ției, să o preiau din mers, să iau 
măsuri prompte pentru a rezolva 
operativ problemele ivite, astfel ca 
totul să meargă bine din primul mi
nut". în apropierea orei limită — în
ghesuială la poarta combinatului : se 
aleargă să se prindă... ora 6. Cîțiva 
nu reușesc : la patru minute după 
această oră notăm printre întirziați 
pe Adrian Moga, operator chimist la 
instalația amoniac IV. Szekeres Ka
rol, Bazil Hasi, Toth Elemer, de la 
secția utilaje și piese de schimb.

în fond, s-ar putea obiecta, ce con
tează patru minute mai mult sau mai 
puțin ? Dar să nu uităm că de la 

poartă muncitorii merg la vestiar de 
unde abia apoi trec la instalații. Și 
așa mai trec 10—15—20 de minute. Ce 
se întimplă în acest timp cu instala
ția ? Rămîn peste program muncito
rii din schimbul precedent ? Sau se 
predă în pripă primilor veniti din 
noul schimb de lucru ? Iată cite în
trebări ar trebui să-și pună cei care 
obișnuiesc să. întirzie cîte un minut 
sau mai multe minute. Și pentru a

LA COMBINATUL CHIMIC „AZOMUREȘ"

INSTALAȚIILE—întreținute în perfectă 
stare, exploatate rațional!

le oferi și lor și altora ca ei un mo
tiv concret de reflecție le arătăm că, 
recent, tot aici în combinat, pentru 
intîrzieri repetate la intrarea in 
schimb, patru operatori ehimiști de 
la fabrica de acid azotic III au fost 
puși in discuția colectivului și au fost 
retrogradați din categoria de încadra
re pe timp de trei luni. Sancțiuni fi
rești. din moment oe calculele arată 
că, adunate, cele 50 de ore absente 
nemotivate consemnate in acest an 
au generat pierderi de producție ta 
valoare de 200 000 Iei.

. împreună cu ing. Laurențiu Păcu- 
raru, de la Inspectoratul teritorial 
pentru controlul gospodăririi fondu
rilor fixe,. Szigmond Ștefan, chimist 
la Inspectoratul pentru protecția 
muncii, și alte cadre tehnice din com
binat, trecem prin secțiile mari ale 
unității. Ne oprim la instalația de 
amoniac III. Notăm că are o. valoare 

de citeva sute de milioane și este 
condusă de 12 oameni pe schimb. £ra 
ora 6,15, dar personalul din schimbul 
de noapte lucra încă împreună cu cei 
din schimbul I, de zi.- După citirea 
atentă a raportului de tură»subingi- 
nerul Vasile Lăzăroaie, Florin Balaș 
și Constantin Doboș, operatori chi- 
miști, urmăreau în fața tabloului de 
comandă funcționarea întregii fa
brici ; ceilalți operatori verificau pa- 

rafnetrit indicați de aparatura de 
control.

— Obișnuința de a lua-a umăr la 
umăr pină totul „merge" perfect a 
intrat de mult in practica noastră — 
ne spune Vasile Lăzăroaie. Numai 
așa putem preveni incidentele teh
nice. Spre exemplu, la intrarea in 
tură am observat că in schimbul III 
alimentarea cu apă demineralizată a 
fost deficitară. Am făcut o mică „co
recție" și totul a intrat in normal.

Cu aceeași răspundere muncito
rească se verifică aici, oră de oră, 
minut cu minut, etanșeitatea instala
țiilor pentru oprirea răspindirii in 
atmosferă a hidrogenului și amonia
cului — gaze explozibile. La ventila
torul de gaze arse —z o adevărată 
„inimă" a fabricii de amoniac III — 
nu putem schimba nici un cuvînt cu 
cei care lucrează aici ; operatorii chi- 
miști sînt greu abordabili. De ce 1 

Au toată atenția concentrată asupra 
funcționării fără cusur a acestui uti
laj vital pentru mersul întregii insta
lații de amoniac.

— Ne-am convins de un mare ade
văr, ne spune tovarășul Sarossy 
Attila, inginer principal ia fabrica de 
acid azotic III, din cadrul secției de 
îngrășăminte cu azot. Ca să fim întot
deauna siguri că instalațiile vor 
funcționa cum trebuie este necesar 

să nu admitem nici o abatere, indi
ferent de persoana care s-a făcut vi
novată. Aș da un singur exemplu 
despre importanța factorului om în 
procesul de producție î dacă, Ia tur
bina de antrenare a compresorului de 
gaze nitroase, operatorii noștri n-ar 
fi depistat din vreme o defecțiune 
produsă prin deplasarea axială a an
samblului rotoric și ruperea unor pa- 
leți ar fi trebuit schimbat întreg an
samblul rotoric, a cărui valoare este 
de citeva milioane lei. Din acest 
punct de vedere este cit se poate de 
binevenit Decretul Consiliului de Stat 
care instituie reguli ferme privind ex
ploatarea și întreținerea instalațiilor.

Atitudini firești față de muncă, 
fată de îndeplinirea unor îndatoriri 
profesionale bine precizate. Dar din
colo de făptui cotidian, normal al res
pectării disciplinei muncii, al nor
melor tehnice de exploatare a insta

lațiilor, ni s-au părut deosebit de im
portante înțelegerea pe care fiecare 
operator chimist sau cadru tehnic cu 
care am stat de vorbă o are asupra 
rostului muncii sale, cunoașterea cu 
precizie a rolului fiecărui aparat pe 
care ii are in supraveghere, a conse
cințelor asupra mersului producției 
și integrității fizice a tovarășilor de 
muncă care pot surveni printr-o sim
plă manevră greșită, intr-o singură 
clipă de neatenție.

Și am mai remarcat un lucru 
îmbucurător, care este efectul unei 
schimbări de mentalitate ce se face 
simțită pe zi ce trece : funcționarea 
judicioasă a instalațiilor pu mai este 
privită în sine, ca o cerință a mo
mentului, a obținerii unul randament 
cît mai măre, cu orice preț. Ci se 
acordă o tot mai mare atenție între
ținerii și reparării corecte, conform 
normelor tehnice, a tuturor capacită
ților de producție. Dovada : in cursul 
anului 1981, l'ață de plan de 20 618 

’revizii tehnice și reparații curente de 
gradul I și II, au fost realizate 20 524 
<je intervenții în valoare totală de 
148 454 000 lei. De asemenea, au fost 
efectuate și cele 201 reparații capita
le stabilite. Efectul : în perioada res
pectivă. comparativ cu anul prece
dent. opririle neprevăzute la insta
lații au fost cu o treime mai puține.

Desigur, tot aceste date arată că nu 
au fost executate un număr de 40 re
parații curente de gradul II și 56 re
vizii tehnice. De ce ? Comisia tehni
că a combinatului a apreciat că in
stalațiile respective aveau o stare 
tehnică bună. în legătură cu efectu
area reparațiilor se mat cuvine rele
vat un aspect pozitiv : colectivul uzi
nei mecanice a asimilat și executat 
cu forțe nronrii părți de utilaje și 
piese de schimb de mare finețe teh
nică, au făcut ca-, in anul 1981, timpul 
de staționare a instalațiilor din pe
rioada reparațiilor generale să fie 
scurtat la fiecare instalație : cu 8 zile 
la amoniac III ; cu 11 zile Ia acid 

azotic IV ; cu 18 zile la acid azotiq 
III ; cu 20 zile la azotat de amoniu 
III ; cu 30 zile la secția de ingrașâ- 
minte complexe NPK.

Ce ar mai trebui făcut ? Așa cum 
apreciau specialiștii ain partea orga
nelor de control care ne-au însoțit in 
ancheta noastră, in combinat trebuie 
să se acorde mai mare atenție cali
tății lucrărilor de întreținere și repa
rații. Și acepsta pentru că, așa cum 
arătam, deși numărul incidentelor 
tehnice a scăzut considerabil, totuși' 
cele care s-au petrecut, deși nu de 
mare gravitate, au generat anul tre
cut însemnate pierderi de produc
ție ; la care, desigur, se adaugă și 
castul repaxațiilor. Este un aspect 
carț trebuie să rețină serios atenția 
conducerii combinatului. Iată, de pil-*  
da, un singur fapt care atrage vrind 
nevrind atenția oricărui om care in
tră in combinat: din cauza neetanșei- 
tâților- la conducte. îmbinări și vane, 
o mare parte din aburii rezultați din 
procesul tehnologic'sînt deversați în 
atmosferă. Nori întregi da aburi în
văluie, unele instalații. Cauza princi
pală este aceea că valvele de con
dens, care trebuie să fie la capătul 
purjelor, sînt de slabă calitate, iar 
repararea lor nu'se efectuează la pe
rioadă mai scurte de timp.

In final, cu sprijinul tovarășului 
Adrian Insurățelu. secretarul comi
tetului de partid și președintele con
siliului oamenilor muncii din com
binat, facem un calcul : in fiecare 
minut ,se realizează o producție in
dustrială in valoare de 4 100 lei. Dună 
cum, un singur minut de staționare 
a insta’ațiilo" poate produce o pier
dere de producție de aceeași valoa
re. Bătălia pentru fiecare minut cîș- 
tigat pentru producție este aici bătă
lia pentru funcționarea riguroasă, cu 
precizie de ceasornic a tuturor ma
șinilor și instalațiilor.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii
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OPINII DE SCRIITOR

Devotata inspirare din realitățile patriei
ideal și program de

-ț Orice scriitor este interesat de 
imaginea valorilor timpului său și de 
receptivitatea publicului față de me
sajele acestor valori. Cum apreciați, 
deci, situația in domeniul receptivită
ții față de valori ?

— Aș vrea să observ, de la început, 
faptul că azi literatura română exis
tă prin opere capabile să participe în 
mod? obiectiv la realitatea unei istorii 
a literaturii pe care cei ce vor veni 
după noi s-o recunoască intactă și cu 
satisfacția de a fi moștenitorii unei 
autentice tradiții. Pentru câ prea 
multă vreme, totuși, am crezut că 
bilanțurile literare sezoniere și con- 
juncturale generos alcătuite vor pu
tea ține loc de cultură. Chiar sub 
ochii noștri, neiertătorul timp a ope
rat cu decizie critică indiscutabilă și 
ne-a făcut nu o dată să roșim in fața

, unor opțiuni valorice atit de repede 
contrazise de viață, dar cu care con
știința noastră nu putea să nu rămînă 
încărcată. Iată de ce este firesc să ur
mărim — cu preocupată atenție — de
mersurile. evaluările, judecățile cri
tice menite să promoveze valoarea 
autentică și nici o injustiție nu ne 
poate lăsa indiferenți, chiar dacă, 
adesea, putem, dintr-o decență exa
gerată, să tăcem. Vă' propun, așa
dar; . să discutăm mai intîi des
pre confuzia valorilor și mai ales 
despre caracterul păgubitor al a- 
cestel confuzii cînd ea este întreți
nută de persoane acreditate în con
știința publică prin superioară cali
ficare. înseamnă, atunci, că nu igno
ranța, ci reau8 voință și poate ca
priciul sint mai puternice decit corn*,  
petența la care am avea dreptul să 
sperăm ? ! Apare, să zicem, o istorie 
a literaturii române cu numeroase 
justificări în planul competenței uni
versitare, dar cu o imagine despre li
teratura română actuală venind să ig
nore, in destule cazuri, nu numai o 
normală ierarhie de valori, dar chiar 
o elementară receptare a realității o- 
biective. Nu poți rămine impasibil 
chiar dacă valorile unei literaturi care 
se face acum, sub ochii noștri, vor 
mai cunoaște reevaluări. Sigur că 
poate apărea amuzant să dedici fiin
ței Celei mai apropiate o pagină nu 
de album, cum se obișnuia, ci chiar 
de istorie literară, dar cînd In cealal
tă pagină ne surîde amar un Iorga 
minimalizat, trunchiat, înghesuit, a- 
tunci lucrurile nu ne mai par deloc 
amuzante, și ne obligă să medităm 
mai responsabil Ia faptul că edi
turile (ca și revistele) nu sînt feu
dele nimănui șl că e bine să nu ne 
facem că nu vedem că uneori, cel pu
țin, în activitatea unor astfel de in
stituții imixtiunea capriciului ține 
Ioc de criterii. Nu ne putem declara 
impăcați numai cu gîndul că ase
menea lucrări vor zăcea în rafturi, că 
deci cititorul cu buna ltii credință Ie 
va ignora, fiindcă asemenea între
prinderi privesc interesul național 
atîtâ vreme cit finanțarea unor atari 
cărți n-a rămas un act de filantro
pie particulară sau expresia histrio- 
nisrpului autofinanțat,

— Sigtțr că nici o editură nu « 
feuda cuiva, dar cred că ar trebui-si 
țineți tont și de altceva, și anume ci

nu e cu putință in asemenea lucrări 
să mulțumești pe toată lumea, ba 
nici nu este necesar. Autorul care se 
angajează in astfel de studii riscă 
enorm, dă chiar dovadă de un anumit 
eroism, dar acesta nu răscumpără, fi
rește, consecințele subiectivismului 
intolerant care in cele din urmă mi
nează autoritatea criticii.

— Literatura română de azi e, 
am mai spus, puternică prin ea 
însăși, prin devotata' ei inspirare 
din realitățile României socialiste, 
prin participarea ei curajoasă și cu
rată la viața țării, prin sincronizarea 
ei cu idealurile constructorilor noii 
societăți care nu încetează să afle so
luțiile cele mai realiste și mai feri
cite pentru a face rodnică superior 
opțiunea noastră politică fundamen
tală. cu vastul și dramaticul proces de 
transformare a conștiinței în numele 
umanismului socialist. Literatura ro
mână de azi e puternică prin adeziu
nea emoționantă a cititorilor fată de 
ea, prin solidaritatea acestor cititori

lucru al
pede uitate și de autorii lor. în 
acest context, cred că premiile 
„Cintarea României" pot deveni 
mai inaltă distincție morală 
România cu condiția ca să fie in 
toate cazurile rezultatul unor crite
rii politice și estetice ferme, fiindcă 
imi pare că și aici o anume lipsă de 
unitate a criteriilor se înscrie și ea 
nefericit în favoarea confuziei de care 
vorbeam. Repet cu încăpățînare, se 
ignoră nu o dată in mod păgubitor 
pentru noi și pentru cultură faptul că 
„beneficiarul" — adică cititorul — 
gindește că are capacitatea de a ope
ra cu judecăți de valoare, că el co
mentează și condamnă în forul lui in
tim și nu o dată public lipsa 
de fermitate și de autoritate morală 
și profesională. conjuncturală. Și 
atunci este obligatoriu să ne între
băm cum reacționează acela în nu
mele căruia ne exersăm noi dreptu
rile de directori de opinie !

— Criteriile politico-ideologice sint 
de mare importanță in orientarea li-

Convorbire cu Dinu SARARU

care se numără cu milioanele azi. Din 
această 
crurile 
această 
dul ei
de critică în drumul ei spre cititor, 
sper să nu greșesc prea mult dacă 
spun că am uneori sentimentul că 
asist la minimalizarea unor valori pe 
temeiul ideii de sincronizare cu ■ ex
periențe din alte spatii culturale. Su
perioritatea ideii de sincronizare, ho- 
tăritoare cred eu pentru că are darul 
de a ne obliga să privim cu luciditate 
spațiul nostru cultural și să ne reven
dicăm în judecățile critice asupra lui 
de la exigente maxime, capabile să 
ne înscrie și să ne mențină demni în 
competiția de valori a timpului, fe- 
rindu-ne de prizonieratul autorecu- 
noașteril fericit provinciale. idee 
apărată de Lovinescu cu bună drep
tate. se validează insă dacă sincroni
zarea privește evoluția majoră a fe
nomenului literar-artistic și nu peri
feria lui. Dacă dorim să fim sincroni 
cu marea literatură care se face azi 
în lume atunci nu putem ignora că 
ea, această mare literatură, e politică 
șl socială în primul rind, nu steril 
experimentalistă, și atunci- confrunt 
romanul social românesc cu tot ce • 
mai bun în lume, nu minimalizez 
angajarea politică a romanului româ
nesc numai pentru că acesta ignoră 
moda pasageră și 11 pun în cumpănă 
cu exercițiile moderniste ale unora.

Poate că așa se explică și împreju
rarea că premiile literare ne apar 
uneori greu de justificat prin crite
riile exigenței reclamate în atitea 
articole teoretice.

Nu se poate să nu recunoaștem că 
lumea se întreabă cum e posibil că 
romane și volume de poezie care au 
Însemnat evenimente pentru conștiin
ța publică să fie direct ignorate in 
favoarea unor anemice apariții numai 
pentru că acestea iși află se
zoniere justificări In cronici re-

perspectivă privite fiind lu- 
și neuitind nici faptul că 
literatură și-a căpătat la rin- 
o anume independentă față

Azi, va informam despre

Concursurile școlare pe meserii
și discipline de invățămint

ediția 1982

din 
cea 
din

teraturii, precum șl In educarea citi
torului. Ele au eficiență, .........
du-se cu 
valabile.

— Este 
acord cu 
literaturi _ _ 
nice, .simplul mesaj al unei cărți de 
versuri, altfel scrisă șchiop, pedestru, 
poate prevala in acordarea unor pre
mii naționale. Trebuie să prevaleze 
patriotismul cu talent, literatura de 
calitate, bine scrisă, capabilă prin 
ea însăși să se impună cititorilor. 
După cum la fel de clar este că exer
sarea unei vocații autentice pe temele 
cele mai banale, imaginare. în timp 
ce în întreaga lume scriitorii se re
vendică de la marile conflicte social- 
politice, nu poate justifica un premiu 
de breaslă care ar consacra 
evadarea 
sociale.

— V-aș propune tă abordăm In 
discuția noastră și comportamentul 
editorial față de cartea de succes ve
rificat. Vorbesc de cartea bună, care 
are succes, căci se poate vorbi și de 
insuccesul unor cărți nu mai pu
țin valoroase.

— Atit timp cit o carte de succes 
real nu-și epuizează interesul prin 
tiraj, iar scriitorul nu cunoaște prin 
aceeași validare răsplata muncii șale, 
atit timp cit cartea proastă sau care 
slujește evaziunea mai mult sau mal 

, puțin elegantă stilistic au, automat, 
același tiraj instituționalizat cu car
tea bună, cu un autentic conținut pro
blematic, social-politic și de evidentă 
virtute artistică — și care răspunde 
interesului cititorului — atita vreme 
cit aceste anomalii și inechități se 
mai mențin in unele cazuri, cred că 
rentabilitatea educațională are de su
ferit, iar confuzia împotriva căreia 
pledăm va fi in continuare 'păgubi
toare. Este foarte important să reți
nem că in epoca respectivă cărțile 
Modeste nu egalau tirajul unor ro
mane ca Ion sau Răscoala ori cărțile 
lui Sadoveanu ș.a. *

— Si vedem, tovarășe Săraru, dacă 
In domeniul dumneavoastră de activi
tate obștească — teatrul — căci In 
calitate de director de teatru sînteți 
producător direct de acte de cultură, 
rămineți la fel de ascuțit, de critic.

— Sînt obligat să am lipsa de mo
destie de a spune că scena pe care o 
slujesc de patru stagiuni este recu
noscută azi de public și de oamenii 
de cultură și, de ce să nu spun, și de 
confrați din alte capițale și orașe eu
ropene. Au venit oameni de teatru 
din Elveția, din Uniunea Sovietică, 
din Germania federală, din Belgia, 
din R.D. Germană, din Italia special 
să vadă spectacole la Teatrul Mic. 
Iată insă că datorită unei Înțelegeri 
înguste, mai bine-zis neînțelegerii 
intereselor majore ale. culturii, nu pu
tem confrunta aceste spectacole cu 
exigentele europene. Teatrul româ
nesc este unul din cele mai bune din

intîlnin-
opere valoroase, artisticește l
limpede că nu putem fi de 
ideea că, fiind adepții unei 
angajate, patriotice, parti-

astfel 
din fața răspunderilor

scriitorului

peste 
călu-

lume, dar nu cred că am făcut totul 
pentru a cuceri pe plan inter
național respectul și recunoașterea pe 
care le merităm din plin. Am convin
gerea că măcar un sfert din banii cu 
care de ani de zile trimitem 
hotare toate tarafurile și
șarii dacă s-ar fi alocat pentru 
reprezentarea unuia din spectacolele 
de teatru de cea mai bună ținută în
tr-o capitală europeană, aceasta ar fi 
adus mari servicii spiritualității 
românești, demonstrînd cu putere 
cit este de favorabil socialismul 
culturii și creației originale. Anul 
acesta aniversarea lui Enescu a pus 
lingă numele muzicianului numele 
României de atitea ori, in atitea ca
pitale, la atitea posturi de radio și 
televiziune din lume cu o gravitate și 
cu un prestigiu pe care nici o proli
ferare unilaterală a călușarilor 
— și nu e vorba aici de o 
minimalizare a folclorului — nu 
le poate egala. Iată de ce pledez 
pentru maturitatea și competența de
votamentului — una din obsesiile 
mele permanente. Astăzi 'a fi com
petent în cultură înseamnă și a Chi
vernisi cu atita judecată fondurile 
alocate de stat pentru a face cunos
cute in lume acele valori în stare în- 
tr-adevăr să convingă că socialismul 
este orînduirea cea mai favorabilă 

. creației. Din păcate nu în toate 'îm
prejurările alocația bugetară de stat 
este exploatată la nivelul competeh- 
ței necesare. Iată, să-mi permiteți să 
mă refer și Ia cinematografie, și la 
artele plastice. Nu putem spune azi 
că producția noastră cinematografică 
se află la nivelul forțelor regizorale 
și actoricești și operatoriștice care o' 
slujesc și nici la nivelul bugetelor 
puse în mișcare de fiecare film. Nu 
credeți că e timpul să ne gîndim dacă 
un patron ar fi dat atiția bani și de 
ani de zile ca să nu convingă pe mai 
nimeni dincolo de Giurgiu, în timp ce 
vecini ai noștri intră îh toate palma
resurile Z Consider că este inad
misibilă justificarea acestor pe
licule numai pe considerentul că 
ele reflectă o 
socială, pe cînd in 
teresul lor social sau conflictual nu 
depășește epiderma realității socia
liste, infinit mai complexă, mai con
tradictorie, mai răscolitoare, mai eroi
că, mai dramatică, mai zguduitoare 
în căderi și mai nobilă în aspirații. 
Dacă socialismul pe care II construim 
ar arăta ca în unele din filmele noas
tre ar fi trist și superficial si opor
tunist, lipsit de forță și de culoare, 
ca un abtibild. Și atunci e cazul să 
spunem că nu acesta e socialismul 
nostru cel real și cel dorit. Același 
lucru se poate spune și in cazul achi
zițiilor din arta plastică. Mi-e greu 
să cred în competenta sau chiar în 
conștiința care p acceptat să finanțeze 
pînza proastă numai pe temeiul inspi
rației epidermice din realitate. 
Pînă la urmă un car cu boi 
de Grigorescu. dacă e din cele bune, 
valorează, 
pămintului 
patriotică. Infinit mai mult decit 
tractoarele
rrior pe pînzele uitate prin depozite 
pentru vecie. La noi umanismul este, 
Intr-adevăr, la el aeasă, dar nu o dată 
e confundat de unii cu o generozitate 
dăunătoare promovării valorilor și 
climatului de autentică stimulare a 
acestora. Undeva se produce eroarea 
și despre ea 
foarte serios, 
care cultura 
cut în anii 
domeniile, se pot constitui prin ele 
însele în platforma 
dezbateri, favorabile 
muniste a destinului 
tre de azi, așa cum 
în orientările de 
pe care le datorăm partidului. Ni
meni, în 
nu poate 
meni, in 
răspunde 
viitor.

pe-
tematică așa-zis 

realitate in-

cind e vorba de sufletul 
românesc si de dăruirea

pictate care ruginesc ei

se impune să discutăm 
Consider că succesele pe 
românească le-a cunos- 
socialismului, in toate

unei exigente 
asumării co- 

culturii noas- 
este gîndit el 

fond ale culturii,

afară de noi, cei de azi, 
face această cultură și ni- 
afara noastră, nu va putea

pentru destinul ei in I

Ilustrată din Poiana Brașov Foto : Gh. Vinjilă

Desfășurate în cadrul „Acțiunii 
pentru stimularea participării mase
lor la activități de creație tehnico- 
gtiintifieă". cuprinsă în sfera amplă 
de acțiuni ale Festivalului național 
„Citjitarea României", tradiționalele 
concursuri 
cipline de 
contribuie 
tineretului 
temeinica 
științifică și cultural-artistică. Tot
odată. ele au rolul de a dezvolta in
teresul elevilor pentru viitoarea me
serii. pentru știință și tehnică, pen
tru afirmarea inteligenței creatoare 
rorriânești și a răspunderii față de 
munca pe care o efectuează. Ele se 
bucură de o largă audientă în rtn- 
dul" elevilor. Fapt atestat, intre al
tele! și de rezultatele ediției din amil 
1981. cind la etapa pe școală a con
cursurilor pe meserii au participat 
practic toți elevii dftj învățămintul 
liceal, iar la concursul pe disoipline 
de invățămint — peste 600 000 elevi. 
Cei mai talentațl. harnici și pregătiți 
elevi au fost prezenți la etapa finală 
— peste 2 900 la concursurile pe me
serii. 1 700 la concursurile pe disci
pline de invățămint.

Ce aduce nou regulamentul de 
desfășurare a ediției 1982 a acestor 
concursuri 7

După cum ne informează conf. dr. 
fng. Gheorghe Rușitoru, director in 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui. concursurile pe meserii se orga
nizează pe 33 profiluri șl 86 meserii, 
diferențiat pentru elevii școlilor pro
fesionale și ai liceelor. Desfășurarea: 
după etapa pe clasă (10—31 ianua
rie): urmează : etapele pe școală 
(7—14 februarie) ; pe județ (7—14
martie) ; pe tară (sau minister) 
(244-30 mai). Cum se cunoaște, etapa 
pe Clasă a fost obligatorie pentru 
toți; elevii din școlile profesionale și 
licee. Etapa pe tară se organizează 
pentru meseriile nominalizate anual 
în „Programul unitar al activităților 

z politico-ideologice, tehnico-științifice, 
cultural-artistice și sportive", după 
cărei se desfășoară munca educativă 
din . fiecare instituție de invățămint. 
Concursul constă dintr-o probă prac
tică și una teoretică (care cuprinde și 
o întrebare referitoare la probleme 
de protecția muncii).

Concursurile pe discipline de fn- 
vățămint, cuprinzind o lucrare -scri
să. pentru elevii din gimnaziu se 
desfășoară în etape pe școală, co
mună — in mediul rural — sau oraș 
(sector al municipiului București) — 
în mediul urban și pe județ (muni
cipiul București), iar pentru elevii 
din I liceu im etape pe clasă, scoală, 
județ (municipiul București) si pe 
târâi. Etapele locale (sector, comună, 
oraș) s-au desfășurat intre 17—31 ia-

României".
școlare pe meserii și dis- 
invățămint sint menite să 
la formarea și educarea 
pentru muncă și viață, la 

pregătire profesională.

nuarie, iar cele pe județ și munici
piul București au Ioc între 7—21 fe
bruarie. Cei mai buni liceeni, pre- 
miați Ia aceste etape, se vor intîlnl 
In finalele concursurilor ce se vor 
desfășura, intre 5—11 aprilie, la: Bo
toșani — limba și literatura română, 
limba și literatura maternă (maghia
ră și germană); Galați — matematică; 
Buzău — fizică ; Baia Mare — chi
mie ; Pitești — biologie ; Jibou — 
istoria României ; Suceava — eco
nomie politică — politica 
a P.C.R., filozofie ; Rm. 
limbi moderne (engleză, 
germană, rusă).

Pornind de la cerințele 
fiecărei meserii și discipline — a 
mențjonat în continuare interlocuto
rul nostru — prin conținutul subiec
telor se urmărește nivelul de pregă
tire teoretică și practică, orientarea 
politico-ideologică a elevilor. Creati
vitatea. originalitatea formulării so
luțiilor. capacitatea de sinteză și in
terpretare a fenomenelor, ca și ex
primarea corectă. Pe această bază, 
forurile de invățămint au posibilita
tea' evaluării nivelului real de pre
gătire a elevilor și adoptării măsu
rilor corespunzătoare 
nua îmbunătățire a 
structiv-educativ.

De reținut faptul că
- participa, intr-un an, la cei mult 
două concursuri școlare (pe meserii,

• discipline de invățămint. sportive 
sau. cultural-artistice). prevenindu-se 
in acest fel supraincărcarea și efor
turile suplimentare in etapele presă*  
titoare. Elevii de la învățămintul se
ral pot participa, in aceleași condiții 
ca elevii de Ia învățămintul de zi, 
numai la concursurile școlare pe 
discipline de studiu.

Dintre premianțli la etapele • pe 
țară ale concursurilor pe discipline 
de invățămint vor fi selecționați cei 
care vor reprezenta tara la olimpia
dele internaționale ale elevilor, ma
nifestări în care, an de ani tineretul 
nostru școlar obține rezultate meri
torii. Astfel, cei 4 elevi participant 
la a XX-a olimpiadă internațională 
de matematică (Washington. S.U.A.) 
au obținut anul trecut două premii 
II și două premii III ; cei 5 elevi 
participant! la a XH-a olimpiadă in
ternațională de fizică (Vama, 
R.P. “ • ‘ ..........
un premiu 
premii III 
din istoria 
la această
XIII-a olimpiadă internațională de 
chimie (Burgas. R.P. Bulgaria), ele
vii români au obținut un premiu I 
și două premii III.

Convorbire realizată de 
C. STANESCU

La editura „Eminescu" a 
reapărut o carte — pentru 
noi — fundamentală, dar 
aproape uitată, care nu 
mai fusese editată de 
peste jumătate de veac. 
Desigur că de atunci s-au 
mai adăugat elemente noi 
la „Istoria românilor prin 
călători", fiindcă de ea 
este vorba, de această co
pioasă cercetare a lui N". 
Iorga. Ba, uneori i s-au 
adus și corective, determi
nate normal de creșterea 
continuă a studiilor și in
formațiilor istorice. Insă 
in esență lucrarea intră in 
categoria tuturor celorlal
te istorii, totale sau par
țiale, datorate acestui 
uriaș al culturii noastre, 
despre care Liviu Re- 
breanu afirmă că „a fost 
cel mai formidabil creier, 
pe care l-a avut poporul 
român" (v. V. Netea in 
„Alte rotonde 13“, 1981 p. 
194). In rindul unor ase
menea monumente defini
tive, cum le califică Geor
ge Călinescu, intră, așa
dar, și „Istoria românilor 
prin călători".

Lucrarea cuprindea ini
țial patru volume, strînse 
acum într-un singur tom 
de șapte sute de pagini 
mari. Datorăm această 
nouă ediție științifică de
votatei munci erudite a 
lui Adrian Anghelescu, 
autorul totodată al „No
telor" și al unui vast stu
diu Introductiv, cu titlul 
definitoriu pentru poziția 
de totdeauna a lui N. Ior
ga : „O Istorie vie a tre
cutului românesc".

Cele patru volume — 
devenite unul singur — 
cuprind indicații, adesea 
pasionante, in legătură cu 
un ansambju imens de 
date și mărturii a nume
roși călători străini în 
tara noastră, incepind de 
dinainte de întemeierea 
domniilor și pînă în 1877. 
Adrian Anghelescu a con
fruntat laborios cele două 
ediții vechi ale lucrării, 
aceea din 1920—1922 și, 
apoi, din 1928—1929,
oprindu-se la ultima, cu 
mult mai completă și mai 
temeinic organizată decit 
cea dinții. Entuziast exe
get al 
crări, 
nu se 
de un __ ______
în ale sale „Note finale" . 
indică, printre alte lămu
riri prețioase, și corecti
vele ce s-au adus ulte
rior acestei cercetări de 
către Istoricii noștri mai 
noi, care s-au mișcat to
tuși, în contribuțiile lor.

4

economică
Vilcea — 
franceză.

specifice

pentru conti- 
procesului in-

un elev poate

Bulgaria) au fost distinși cu 
I, două premii II și două 
(cele mai bune rezultate 
participării țării noastre 
manifestare) ; iar la a

Dorica DINULESCU

acestei colosale lu- 
îngrijitorul ediției 

arată, totuși, lipsit 
atent spirit critic.

viața 
matografii 
flux și ani 
de gestație 
dire, după

oricărei clne- 
există ani de 
de reflux, ani 
și ani de ro- 
cum ritmurile 

imprevizibile ale produc
ției orînduiesc prezența 
sau absența in bloc de pe 
afișul unei stagiuni a 
virfurilor ei de atac, a 
personalităților regizora
le. Și mai există, ani de 
cotitură, 
sincronă 
compact de opere memo
rabile impune dintr-o 
dată noi termeni de com
parație nu tocmai como
zi pentru producția de 
serie și reconsiderarea 
vechilor criterii. Un ase
menea an de cotitură a 
foșt, se știe, 1980, coinci
dența sau conjunctura fe
ricită alăturind intr?o 
pregnantă ofensivă valo
rică mai toți . cineaștii 
noștri de marcă, de la cei. 
cu îndelungate state de 
serviciu, ca Malvina Ur
șianu, . Iulian Mihu sau 
Mircea Mureșan, la ulti
mii veniți ai „generației 
70". întrunit la finele a- 
nului in vederea tradițio
nalului său „top", soborul 
criticilor constatase atunci 
cu bucurie că cel puțin 
un titlu din trei merita 
să intre tn discuție.

După florilegiul lui 1980, 
era inevitabil ca, prin 
comparație, recolta lui 1981 
să pară maî săracă, deși 
in sacii ei au strălucit 
Croaziera, Luchian și Sal
timbancii, fiecare antolo
gic în felul său. 
însă și pînă la 
exprimată de 
mitatea criticii pasul e 
mare. Vina o poartă nu 
atit ponderea excesivă 
acordată peliculelor de 
montaj — soluție la In- 
demină pentru augmen
tarea cifrei anuale de 
producție — cit reapa
riția unui fraoant de
calaj de gindire și ex
presie între realizările 

\ de virf și cele mediane,

cind apariția 
a unui grup

De aici 
decepția 

unani-

tocmai după ce stagiuni
le din urmă acreditaseră 
ideea înălțării nivelului 
mediu al filmului româ
nesc.

Pe la jumătatea ani
lor ’ 50, cu puțin înain
te de apariția Morii cu 
noroc, Geo Bogza defi
nise cinematografia noas
tră printr-o sugestivă 
metaforă de sorginte as- 
tronâutică ; . „Ea se află

ții". Ele au tăria să aștepte 
ani de zile subiectul sau 
filmul care să le repre
zinte cu adevărat. (Iată 
de ce, ca să dăm doar 
două exemple, Malvina 
Urșianu a semnat doar 
patru filme in doispeze- 
ce ani, iar Lucian Bratu 
șapte in douăzeci și unu). 
Numai că profitul de pe 
urma acestei extreme 
conștiințe artistice și

numai pe baza realizării 
inițiale a

Suita 
mărturii, 
și atiția 
poposiți pe 
noastre îl face pe marele 
învățat să se 
acasă decit in 
registru de 
ale trecutului 
Constatarea ni 
confirmată de 
gindit chiar în 
tinerețe, eseu 
„Frumusețea în scrierea 
istoriei", în care N. Iorga 
afirmă următoarele : „De
prins cu amănuntele, is
toricul trebuie să-și facă

lui N. Iorga. 
cronologică de 
lăsate de atîția 
drumeți străini 

meleagurile

simtă mai 
oricare alt 
investigații 
românesc, 
se vede 
un eseu 
prima sa 
intitulat

N. IORGA«

ce el numea „fantezie re
productive.". Prin aceasta 
istoricul se deosebește de 
artist, a cărui fantezie 
creează, nu reproduce.

Așadar, dintr-o înlăn
țuire și combinație de 
date documentare, N. Ior
ga putea să vadă deslușit 
cu ochii mintii diferitele 
momente ale trecutului, 
mai cu seamă al nostru, 
Dar Văzîndu-le le și 
trăia. De aceea, istoricul, 
spune el, „trăiește in 
timpul cu care se ocupă", 
relatînd despre aspectele, 
împrejurările și eveni
mentele altor vremi „ca 
de lucruri văzute și trăi-

propriei noastre tînguiri, • 
care ar putea fi involun
tar exagerată, ci din con
statările obiective, deși 
pline de uimire, ale atitor 
vizitatori străini. Iată, 
printre multe altele, 
scurta ‘citare a unei măr
turii din partea italianu
lui Polo Minio. care, pe 
la începutul veacului al 
XVII-lea, a stat peste un 
an in 
„Vin 
turci, 
rod 
tară"

„Istoria românilor

însemnări de Edgar PAPU

iluzia trăiește .. In
timpul cu care se ocupă, 
intre oamenii pe care-i 
studiază,- și să ne vor
bească de acești oameni 
ca de lucruri văzute și 
trăite". Reținem mai mul
te idei esențiale din a- 
ceastă frază atit de boga
tă în conținut. Astfel, in 
locul abstractelor trăsă
turi generale de epocă, 
postulate și cultivate 
prețențip *, științifică" 
istoriile ; pozitiviste. 
Iorga cere: ca istoricul 
fie „deprins cu amănun
tele" intr-un registru 
concret, însuflețit de pal
pitația vieții. El caută 
însă să elimine orice 
echivoc care s-ar ivi 
de-aci. Nu amănuntele 
inventate de fantezia mai 
veche a 
tici, pe 
combate 
cele pe 
oi amănuntele reale, ace
lea ce alcătuiesc laolaltă 
atmosfera vie a unei 
epoci vechi, ca și cum ar 
fi actuală. Desigur că nu 
oricine este în măsură să 
sufle cu atita putere stra
tul gros de pulbere așter
nut asupra trecutului, in
cit să-i redea acestuia 
prospețimea originară. 
N. Iorga avea insă o ex
cepțională facultate de „a 
vedea" mental, prin ceea

poate — cită vreme ea 
rămine In ■ limitele pro
fesionismului și ale bu
nului gust — veleitaris- 
mul se cuvine stăvilit 
fără menajamente în nu
mele respectului față de 
spectatori, în numele 
răspunderii pe care o are 
arta in modelarea profi
lului cultural și intelec
tual al contemporanilor 
noștri. Pentru că testul

EXIGENȚELE VALORII
In filmul de actualitate

Opinii de Manuela CERNAT

—scria — fn faza sateli
ților artificiali, avind 
nevoie de o puternică 
rachetă purtătoare care 
să o smulgă din inerții 
enorme și să o arunce 
in spațiul artei adevăra
te", .Și - - - ■
visată 
una 
lentă, tn trepte prudente, 
frînată de multe șabloa
ne și prejudecăți, ea a 
însemnat totuși începu
tul unei {reversibile as
censiuni. In această fe
bră a zborului spre înăl
țimi s-au decantat trep
tat valorile, chiar dacă 
o vreme nu ele au avut 
ciștig de cauză pentru că 
personalitățile sint rare
ori comode. Ele sint bă
tăioase, au exigența șl 
intransigența de a-și a- 
păra opțiunile Împotriva 
rutinei și a pseudo-demo- 
craticei nivelări, apărată 
de „campionii mediocrită-

dacă decolarea 
atunci n-a fost 

spectaculoasă, cl

cu 
de
N.
Să

istoricilor roman- 
care N. Iorga ii 

categoric, sint 
care le reclamă,

tei formative a spec
tacolului cinematogra
fic. Mai ales astăzi, cind 
80% din public il alcă
tuiesc adolescenții și ti
nerii sub 30 de ani, 
ales cînd cel mai 
nerabil pare a fi 
camdată tocmai cel 
important gen al 
ducției noastre : 
de actualitate,, 
pe care.

mai 
vul- 
deo- 
mai 
pro- 

filmul 
teritoriu 

dintr-o greșit

profesionale a cineaștilor 
de 
tras 
unii

reală vocație l-au 
cineaștii rutinieri, 
dintre ei veritabili 

factotum ai 
grafului, gata 
semnătura, pe 
orice condiții, 
rapid 
tabil. 
zibilă 
rilor 
restabiliseră 
firesc al balanței, cu toa
tă franchețea 
spus că 
se unele 
numite 
din nou 
uneia și 
matografii. 
se petrece, . ...
alte meridiane. Numai că, 
in numele umanismului 
socialist, cultura noastră 
are datoria să ofere pu
blicului numai realizări 
de calitate. Și dacă fără 
producția de serie nu se

cinemato- 
să-și pună 
orice și în 
cu cit maț 
mai profi- 
printr-o vi- 

stimulare a valo- 
ultimele stagiuni 

echilibrul

cu atit 
Și dacă

trebuie 
in 1981, pu- 

lîngă altele, a- 
filme au părut 
să nu aparțină 
aceleiași cine- 

Fenomenul 
știm, și pe

atîtor debuturi neavenite 
continuă să tragă in jos. 
filmul românesc ; dacă 
blamăm, pe bună drep
tate, spectacolul violenței 
gratuite pe ecrane, a- 
tunci cu egală consec
vență trebuie blamată 
vulgaritatea gratuită, tri
vializarea și infantilis
mul care se strecoară 
încă pe uși dosnice in u- 
nele scenarii și decupaje 
regizorale, iși croiesc 
drum cu coatele pină in 
copia standard și de a- 
colo sar triumfător și 
fără complexe direct în 
rețeaua de difuzare. Chiar 
fără a merge atit de depar
te ca teoreticianul marxist 
Balasz Bela, care con
sidera „cultura cinema
tografică o problemă 
de sănătate sufletească 
a unui popor", producă
torilor noștri le revine 
datoria să vegheze la 
respectarea componen-

te". Or, o astfel de relație, 
neobișnuit de vie — a- 
proape organică și mate? 
rială — cu trecutul nostru 
se recunoaște a fi stimu
lată de relatările și amin
tirile drumeților străini 
care ne-au vizitat țara 
de-a lungul atitor secole. 
In felul acesta i se creea
ză posibilitatea de a ve
dea dintr-o perspectivă și 
mai apropiată viața tre
cutului nostru și- de-a trăi 
într-insa. Dar din această 
rezultă prea putină bucu
rie. Cele mai numeroase 
din mărturiile comunica
te și comentate aci de 
N. Iorga relevă invariabil 
unul și același lucru pe 
care îl privim cu neostoi
tă durere. Este vorba de 
suferințele și încercările • 
cumplite prin care a tre
cut poporul nostru veacuri 
și veacuri de-a rindul. 
Marii domnitori români 
din trecut au marcat nu
mai momente insulare de 
lumină intr-un ocean de 
restriște. Poporul româ
nesc a indurat neîncetate 
spolieri pînă la singe, 
pustiiri și prădări pînă la 
ultima bucătură de hrană 
muncită, ceea ce, ppate, 
pe alții mai puțin rezis- 
tenți i-ar fi adus aproape 
de exterminare. Și aceas
ta, după cum se vede, nu 
rezultă din subiectivitatea

Moldova și Ardeal : 
nesfîrșit de multi 

spune el, care toți 
această nenorocită 
(p. 216). Alți călă

tori străini ai vremii au 
consemnat, in urma dese
lor năvăliri străine, atitea 
locuri pustii și ruine pre
tutindeni.

Spolierea, în special din 
partea turcilor, așa cum 
s-a văzut și din izvorul 
mai sus citat, era însoțită 
de apăsătoarea vigilență a 
acestora, spre a nu le 
scăpa prada din mină. 
Faptul, bunăoară, că noi, 
dincoace de munți, n-am 
avut orașe in adevăratul 
înțeles al cuvintului pro
vine din'lipsa totală a zi
durilor citadine 
raire. pe ' care 
permis otomanii 
ția de a li se 
după voie, invaziile și ja
furile. Astfel, tirgurile, 
satele, așezămintele uma
ne au fost tot una cu pă- 
mintul, continuu cotropit, 
stors și pîrjolit. Burghe
zia noastră, care — după 
sublinierea . penetrantă a 
lui Adrian Anghelescu — 
ar fi avut inițial toate 
șansele să se constituie 
numai la 80 de ani după 
burghezia engleză, a. în- 
.t.tfziat totu.'$i cu măi 4nul- 

■ te secole prin’'obstrucțiile 
cată 7/1 Yoiiis in cale 

vitregia istoriei. Sub ase
menea aspecte. N. Iorga 
cercetează si consemnea
ză nenumărate documente 
străine, pe care le inter
pretează cu adînca înțe
legere a tristei lor semni
ficații.

„Istoria românilor prin 
călători" a reînviat sub 
ochii noștri într-o ediție 
științifică de o deosebită 
acuratețe. Lucrarea ni se 
oferă intr-un masiv și 
elegant volum. însoțit de 
ilustrațiile sugestive ala 
lui Val Munteanu. cores
punzătoare 
textului; 
zintă la 
rului de 
acestei 
cărți se cere a fi înregis
trată ca un important act 
de valorificare a moște
nirii noastre culturale.

de apă- 
nu le-au 
in inten- 

facilita,

cu discreție 
Așa cum se pre- 
îndemina citito- 
astăzi, apariția 

impresionante

dată decit de ctțiva pro
fesioniști, iar aceea, atit 
de necesară, a dialo- 
ghiștilor lipsește pur și 
simplu din nomencla
torul de profesii al Cen
tralei România-film. Din 
gceeași 
tora de 
aliniați 
lă de
nesc, ține și ea tot de o 
epocă artizanală, de

s

perspectivă, ple- 
„autori 

Ia ora 
filrriul

totali", 
actua- 
româ-

de să devină monedă cu-^ 
rentă. Chiar dacă pentru 
a face film de autor nu 
ajunge să cumulezi sce
nariul și regia. Adevăra- 
tii noștri regizori-autori 
ii numeri pe degetele 
unei singure miini. Ve- 

sint însă mai 
O colaborare mai 
dintre cineaști șl 
— cu condiția ca 
din urmă să ac-

Secvență din filmul „Luchian

Înțeleasă politică de pro
movare a talentelor, 
și-au exersat de la un 

, timp mina o sumedenie 
de veleitari. Cinemato
grafia noastră a atins 
stadiul la care iși poate 
permite să mizeze numai 
pe valori. Bătălia pen
tru o nouă calitate pre
supune și în arta filmu
lui aplicarea principiu
lui „omul potrivit la 
locul potrivit", de la 
producător la 
de la scenarist la opera
tor, de la mașinist la re- 
cuziter. Structurile mo
dernei industrii cu care 
ne mîndrim sint incom
patibile cu metodele 
artizanale perpetuate 
încă în clteva- din sec
toarele care ar reclama, 
dimpotrivă, maxima spe
cializare. O branșă vitală 
cum e aceea a scenariș
tilor nu dispune deocam-

mult revolută In istoria 
artei a 
ce 
pe _ 
minimun doi scenariști — 
pînă și Fellini și Anto
nioni, ca să 
la cei mai 
prezentanți 
de autor, 
condeiele .1 
de scenariști și dialo- 
ghiști de profesie — par 
a fi tot mal mulți re- 

regizor, ' gizorii, operatorii, actorii.
inginerii de sunet etc. 
care, animați de cele mai 
bune intenții, dar și de o 
excesivă încredere in for
țele proprii, eludează co
laborarea cu scriitorii sau 
dramaturgii consacrați. 
Ciudat este că deși, în
deosebi in cazul ecraniză
rilor, un asemenea demers 
s-a dovedit ' păgubitor 
pentru nivelul cultural al 
filmului românesc, el tin-

șaptea. In timp 
în lumea întreagă 
generice figurează

i ne referim 
celebri re- 
ai filmului 
apelează la 

unor echipe

lei tarii 
mulți. 
strinsă 
litera ți 
aceștia 
cepte și să se plieze ri
gorilor limbajului filmic 
— ar reduce fără îndoia
lă decalajul existent 
încă intre realizările ci
nematografiei și prestigi
ul intelectual de care se 
bucură literatura și tea
trul nostru contemporan. 
Ar contribui substanțial 
la spulberarea neconcor- 
danței dintre maturitatea 
artistică și ideologică a 
cinematografiei naționale 
și timiditatea cu care este 
încă explorată in film 
viața noastră cea de toa
te zilele, nu numai cu iz- 
binzile și bucuriile ei, ci 
și cu greutățile, erorile și 
durerile de care .ne izbim 
inerent in calitatea noas
tră de martori și con
structori ai socialismului. 
Plătim incâ tribut unei 
prejudecăți potrivit căre
ia ce se poate in carte sau 
pe scena teatrului nu e 
posibil de realizat în lu
mina ecranului. De aici 
ecranizările unor romane 
de actualitate în versiuni 
epurate „ad usum delphi- 
ni“, de conflicte sau dia
loguri spinoase, deși Pu
terea și Adevărul, Clipa 
sau Vinătoare de vulpi au 
dovedit că se poate și alt
fel. Cu condiția asumării 
mai ferme a unor respon
sabilități, nu numfii din 
partea cineaștilor, ci și a 
producătorilor, a caselor 
de filme. Drumul de la 
viață la film și înapoi, la 
sufletele oamenilor, cere 
talent, curaj și o imensă 
dăruire.

4.
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Cronica
în perioada 28—30 ianuarie s-au 

desfășurat la București lucrările 
Consfătuirii pe țară privind aspec
te ale activității teatrelor populare 
și muncitorești, în contextul larg al 
mișcării noastre artistice de amatori 
actuale.

La consfătuire au luat parte direc
torii și regizorii teatrelor populare 
și muncitorești din Capitală șl din 
țară, metodiști din cadrul centrelor 
județene de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă, reprezentanți ai consiliilor ju
dețene ale sindicatelor, artiști ama
tori și profesioniști, dramaturgi, re
gizori, scenariști, critici.

La închiderea lucrărilor consfătui
rii a luat cuvintul Suzana Gâdea,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 februarie. In țară : Vreme rela
tiv caldă la început, apoi in răcire. 
Cerul va fi mal mult noros. Vor cădea 
precipitații locale, atît sub formă de 
ploaie, cit șl de lapovlță și ninsoare. 
Spre sfîrșitul intervalului vor predo
mina ninsorile. Vîntul va prezenta In
tensificări la munte și in răsăritul țâ
rii, unde Va spulbera, local, zăpada.

© SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎNTRE 25—28 FEBRUARIE

Campionatele internaționale de tenis de masă 
ale României

Campionatele Internaționale ale 
României — ediția a XlX-a, care vor 
avea Ioc la Palatul sporturilor și cul
turii din București, între 25 și 28 
februarie, se înscriu anul acesta 
printre marile turnee de tenis de 
masă, ele fiind incluse printre cele 
șapte competiții ale circuitului fede- 
-ației internaționale „Norwich Union" 
Canada, Italia, Belgia, Suedia, An- 
glig, R.F. Germania și România, 
după ordinea de desfășurare a aces
tor turnee). Prezența in circuit a 
campionatelor țarii noastre se dato
rează valorii participanților — 18 
sportivi din primii 50 din lume de 
pe lista oficială a federației inter
naționale și 12 sportive din primele 
50, reprezentind tenisul de masă din 
15 țări.

Din Europa, de exemplu, vor con
cura la București, individual și în 
echipele țărilor respective, jucători 
de renume cum sint Dragutin Sur- 
bek (Iugoslavia), Jonyer Istvan și 
Gergely Gabor (Ungaria), Jacques

în cîteva rînduri
• Astă-seară, la Budapesta, echipa 

feminină de tenis de masă C.S. Arad 
va intilni, în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni", formația Szta- 
tisztika, deținătoarea trofeului euro
pean. în acest meci echipa română 
va alinia următoarea formație.: Eva 
Ferenczi, Olga Nemeș și Magdalena 
Leszay. în cea . de-a doua seipifina* * 
lă se vor intilni Voros Lobogo Tol
na (Ungaria) și Verbergs B.T.K. 
(Suedia).
• în prima zi â competiției atle

tice „Cupa Steaua ’82“, ce se desfă
șoară în sala complexului sportiv 
„23 August" din Capitală, Anișoara 
Cușmir a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu rezultatul de 6,67 m, 
iar Mihaela Stoica a sosit prima în 
cursa de 50 m garduri, stabilind un 
nou record național, cu timpul de 
6”9/10 (vechiul record realizat cu 10 
ani in urmă de Valeria Bufanu era 
de 7”2/10). Alte rezultate : triplu- 
salt : A. Ghioroaie 15 93 m ; 50 m 
plat bărbați ; J. SChromm 5”7/10; să
ritura în înălțime bărbați : C. Mili
tam 2,15 m. Astăzi concursul se reia 
dimineață, la orele 9,30.
• După primele două manșe, în

• Galeria Orizont ; Mircea Dumitres
cu, plcturâ: (atelier 35): Gruia Florut, 
deien-plcturâ.
• Galeriile ..Căminul artei” (parter): 
Dan Mihâlțiaiiu, grafică; (etaj) : 
Gheorghe Zlta-tru. pictură.
• Galeria Simeza : Cristian Paraa- 
chiv, pictură.
e Galeria „Hanul cu te!" (sala Ce
naclu) : Carmen Elena Cula, pictură.
• Galeria Galateea : Dan Cioca, 
grafică.
• Galeria Eforie : Expoziția bursieri
lor U.A.P. 1981.
• Galeria „Informația" : Dragoș Mo- 
rărescu, grafică.

campionatul european de bob — 4
persoane, care se desfășoară Ia Cor
tina d’Ampezzo (Italia), conduce e- 
chipajul secund al Elveției — 2’25” 
'9V100, urmat de echipajele R. D. 
Germane — 2’26’’ 25/100 și Austriei — 
2’26”59/100. Echipajul României (pi
lot Ion Duminicel) ocupă locul 10, 
din 15 echipaje participante.
• Federația franceză de gimnastică 

și-a depus candidatura de a orga
niza in 1984 „Cupa mondială". în 
cazul că această candidatură va fi 
acceptată, întrecerile se vor desfă
șura în sala „Pierre de Coubertin” 
din Paris.

In Editura politica 
a apârut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 9/1981

(Urmare din pag. I)
a curților este acoperită cu vită de 
vie. care produce vin. nu lapte, car
ne si ouă.

— Firesc ar fl să-si asigure, mai 
Intîi, alimentele necesare familiei, și 
apoi vinul. Vor acționa consiliile 
populare pentru schimbarea acestei 
orientări ?

— în adunările cetățenești, la re
centele sesiuni ale consiliilor popu
lare comunale s-a discutat mult si cu 
folos despre necesitatea si mijloace
le de combatere a acestei mentali
tăți dăunătoare. S-a hotărit ca depu
tății. comitetele de cetățeni, toate 
organismele obștești să aibă un rol 
activ in această privință. Cu alte 
cuvinte, să se stea de vorbă cu fie
care cetățean în parte, să i se ex
plice. cu răbdare, de ce este necesar 
să se folosească aceste loturi În
deosebi pentru culturile care asigură 
aprovizionarea cu alimente a fami
liei.

— Care este stadiul actual al auto- 
aprovizionării $i care sint bunurile la 
care se va asigura autoaproviziona- 
rea în perioada imediat următoare 
(1982) ?

— La cereale, legume, cartofi, car
ne de porc si de pasăre, ulei si za
hăr consumul iudetean este asigurat 
integral din resurse proprii. La car
ne de bovină, lapte., ouă si fructe 
există condiții pentru o sporire certă 
a producției. Dar. să fim realiști, nu 
la toate se va aiunge. !ntr-un singur 
an, la nivelurile de consum prevă
zute. Va trebui să creăm toate con
dițiile necesare, atît in marile cres

zilei
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste

în programul consfătuirii s-au a- 
flat înscrise comunicări axate pe ac
tivitatea celor peste 80 de teatre 
populare și muncitorești in stagiu
nea trecută și prezentă, precum și 
pe coordonatele repertoriale actuale 
ale acestora, îndreptate spre edu
carea socialistă și comunistă a oa
menilor'muncii, spre formarea gus
tului lor estetic. Au fost luate, de 
asemenea, în discuție direcții actua
le ale dramaturgiei românești con
temporane, posibilități de valorifica
re scenică a acesteia, probleme ale 
colaborării dintre profesioniști și a- 

. matori, ale relațiilor teatrului popular 
și muncitoresc cu publicul.

(Agerpres)

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, mal 
coborîte in a doua parte a intervalu
lui. iar maximele intre minus 5 și plus 
5 grade. Pe alocuri, ceață. Izolat, con
diții atmosferice favorabile producerii 
poleiului, la începutul intervalului. In 
București : Vreme relativ caldă la în
ceput, apoi se va răci. Cer schimbător 
favorabil precipitațiilor slabe, vint mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la intre minus 2 și plus 2 grade, iar 
cele maxime între 2 și 5 grade. Trecă
tor, condițiile atmosferica vor fi favo
rabile producerii poleiului. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

Secretin și Patrick Birocheau (Fran
ța), Milan Orlowski și Josef Dvora- 
cek (Cehoslovacia), sportivi care cu 
siguranță se vor afla printre capii 
de serii la turneul bucureștean. De 
asemenea, la feminin, Magos Judith 
(Ungaria), Ursula Kamizuru (fostă 
Hirschmuller) și Kristin Kriiger 
(R.F.G.), Claude Bergeret (Franța), 
Eva Ferenczi (România), Fluvia Bu
latova (U.R.S.S.), campioana euro
peană de junioare I, vor fi printre 
capii de, serie la tragerea sorților.

Foarte tînăra noastră sportivă Olga 
Nemeș (13 ani), a 45-a în clasamen
tul internațional pe anul 1981, chiar 
dacă nu va- fi cap de serie, consti
tuie unul dintre punctele de atracție 
ale campionatelor. Originară din Tg. 
Mureș (antrenor Al. Verzar), în pre
zent la centrul de la C.S. Arad (an
trenor Procopus Emil), Olga Nemeș 
a progresat rapid, cucerind titlul 
european la junioare II. La primele 
sale participări în concursurile pen
tru Senioare a obținut anul trecut 
trei medalii de bronz în turneul de 
la Phenian (cu o valoroasă partici
pare a jucătoarelor asiatice) și, re
cent, medalia de argint la Campio
natele internațio'nale ale R.F. Ger
mania. Amintim că, in țară, Olga 
Nemeș a cîștigat in 1981 titlurile 
naționale la junioare II, junioare I 
și... senioare !

Se preconizează ca la campionate
le internaționale, lotul reprezentativ 
român să ia parte cu cite zece spor
tive și sportivi, precurrt' și cir bite 
două echipe. ' ' ' 

(Urmare din pag. I)
repede in disciplina colec
tivului nostru.

Am discutat apoi cu 
omul in cauză, loan Sin- 
georzan. Este căsătorit, are 
trei copii. A început mun
ca cîmpuiui de foarte tînăr. 
Dar din 1968 s-a încadrat 
la I.J.C.M. ca muncitor 
necalificat. In 1970 n de
venit șofer și a lucrat, pe 
find, la o sondă, in con
strucții, Ia o întreprindere 
de materiale de construcții 
pentru ca in final să se 
întoarcă, așa cum singur a 
spus-o, „la dragostea 
dinții".

— Eu de mic am ținut 
in miini coarnele plugu
lui. Am muls și vacile si 
oile. Chiar dacă am fost 
muncitor am ținut o gos
podărie frumușică, pină 
cind, sătul de navetă, 
m-am stabilit definitiv aici, 
in agricultură. După 14 • 
ani. Și vreau să vă spun 
că am redescoperit frumu
sețea acestei munci. Port 
grija a 28 de vaci, a cite 
28 000 iei fiecare, și mulg, 
de la cele cu lapte, în me
die, zilnic, cam 180 de 
litri...

Vicepreședinta coopera
tivei, Onița Conț, care are 
in sarcină exclusiv proble
mele zootehniei, spune 
despre Singeorzan că „pro
mite băiatul", că și-a dat 
repede seama cum câ a 
produce lapte, mult și bun, 
e un pic mai greu decît a 
învîrti volanul. „Și-a for

cătorii din Întreprinderile de stat, in 
fermele zootehnice ale cooperative
lor de producție, cit și in gospodă
riile populației, pentru creșterea 
numărului de bovine. Recensămintul 
ne va arăta, cu precizie, efectivele 
de care dispunem, starea lor de să
nătate. Vom ști, cu alte cuvinte, pe 
ce putem -conta in planurile noastre 
de dezvoltare, în ce direcții va tre

AUTO APROVIZIONAREA
bui să ne îndreptăm atenția. Știm. 
Insă, de pe-acum că, în ce privește 
numărul, sîntem deficitari, fapt ce 
va impune, așa cum prea bine arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa consfătuire de lucru de Ia C.C. 
al P.C.R., o perioadă de cruțare de 
la tăiere a bovinelob, de eforturi 
susținute pentru asigurarea condiții
lor materiale — adăposturi corespun
zătoare, nutreț suficient și de cali
tate, o îngrijire calificată — de spo
rire considerabilă a numărului de 
animale. Numai pe această bază vom 
putea vorbi de autoaprovizionarea 
populației, de la orașe șl sate, și cu 
carne de vită, așa cum ne-ani pro
pus.

— Care este „punctul nevralgic" a- 
supra căruia sint ioncentrate atenția 
ti forțele consiliilor populare ?

Partida de
în numele președintelui Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sîmbătă, 30 ianparie, a 
tost organizată o partidă de vlnăloa- 
re pentru șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

La vinătoare. care a avut loc in 
pădurile Albele și Ogarca de pe raza

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru elevii cursurilor 
serale

8.40 Tot Înainte !
9.05 Șoimii patriei
9,16 Film serial pentru copil : „Alarmă 

in Deltă". Ultimul episod
9.40 Omul și sănătatea. Dialog cu tele

spectatorii
10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Mari lnterprețl 

români : baritonul Nicolae Herlea
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
1S.05 Album duminical
17,10 Telesport. „Campionii" (partea a 

Il-a)
18,00 Film serial : „Linia maritimă 

Onedln". Episodul 5
18.40 Micul ecran pentru cel mid
19,00 Telejurnal
19.25 „Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Sălaj. Emisiune realizată In 
colaborare cu Consiliul Culturii șl

■ Educației Socialiste
20.15 Film artistic : „O poveste ca-n 

filme". Premieră pe țară
22.25 Telejurnal
22.40 Farmecul muzldi
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prim
13,55 Reportaj TV
14.15 Teatru TV : .Extemporal despre 

viață" de Dan Văiteanu
15,35 Desene animate
16,00 Serata muzicală TV. * Integrala

Redescoperirea noului oraș
(Urmare din pag. I)
afectivă, ii de neco- 
municare, pur și sim
plu.

Pină zilele acestea 
cind, pe neașteptate. 
Orașul Nou mi-a zim- 
bit. m-a luat de mină, 
mi-a povestit, dezvă- 
luindu-si identitatea 
vie, legitimitatea. Fără 
emfază, strict informa
tiv. Și abia dupăt un 
timp mi-am dat seama 
din ce anume povesti
torul își teșea vraja. 
El nu spunea, a sin
gură dată, nimic im
personal, asa cum este 
obișnuită urechea : 
„Aici s-a construit, a- 
ceasta a costat, acolo 
se va înălța...". Nu. In
terlocutorul spunea 
asa :

— Aici a fost centrul 
vechi. Ne-am gîndit 
să-l mutăm, era prea 
înghesuit. Am demolat 
internatul vechi și niș
te maghernițe. La colt 
vpm .face noua „casa.

de cultură, In sase 
luni o terminăm, ne 
costă ceva. t dar me
rită...

Apoi pe altă stradă ;
— S-au înmulțit co

piii orașului. Ne-am 
gindit .să mai facem o 
Scoală. Aici a mai ră
mas loc liber. Ne ain- 
dim să facem un bazin 
de inot. Pină la vară o 
să-l terminăm.

Apoi, arătindu-mi ar
buștii decorativi ce 
mărgineau aleile :

— Am plantat peste 
500 de arțari pitici si 
am făcut o seră pen
tru flori. Avem pre
miul doi in întrecerea 
dintre orașe, dar vrem 
premiul intîi.

Și asa mai ' departe, 
stradă cu stradă, la 
fiecare popas... Poate 
acest fel, implicat, de 
a vorbi mă emoționa? 
Sigur! Dar mai era 
ceva... Căci cine era 
omul pe care il Costa
se, care înălțase, care 
tegindea, el perso

mat repede mîna Ia muls, 
chiar dacă la noi această 
operație se execută meca
nizat. Cunoaște rostul țe- 
salei și ai spălării anima
lului. E o stofă bună in el 
și credem că va face 
treabă^ Cu atît mai mult 
cu cit și-a adus în sectorul 
nostru șl pe soția sa, 
Florica”.

— Prima parte a progra
mului de lucru al zilei .îl

se numește Maria Muntea- 
nu, e acum mulgătoare la 
C.A.P. Grădiștea) :

— Am 25 de ani, locuiesc 
în comuna Grădiștea, eu, 
soțul meu și cei doi copii 
stăm în casa noastră. Am 
lucrat pină acu’ vreo două 
săptămini la întreprinde
rea de materiale de con
strucții din Călărași, în 
secția prefabricate. Făceam 
naveta zilnic; Acolo, la în-

„Revenim
în zootehnie..."

încep la ora 5 dimineața — 
continuă tînărul — și du
rează pină la 9,30. Revin 
după-amiază, la ora 15, și 
termin la ora 20. După 
ceas. Mai nou însă nu mai 
am nevoie de ceas. Ceva, 
în mine a reintrat in 
normal...

E omul, tînăr și puter
nic. apt să deprindă rostu
rile unei zootehnii eficien
te, omul de care acest sec
tor al agriculturii avea atita 
nevoie.

Mai sînt și altfel de ra
țiuni care-i determină pe' 
mulți să se întoarcă acasă. 
Iată ce i-a declarat o tî- 
nără, redevenită coopera
toare, corespondentei noas
tre din județul Călărași, 
Rodica Simionescu (tînăra

treprindere. eram o țărancă 
venită să lucreze la oraș, 
iar aici, la tară, nu eram 
nimic pentru că nu mai a- 
parțineam obștii în nici un 
fel. Am înțeles că tre
buie să iau o hotărire. 
să procedez intr-un fel. 
M-am prezentat la C.A.P. 
la șeful de echipă Chirilă 
Panait, care avea nevoie 
de mulgători în sectorul 
zootehnic. Am fost primită 
imediat. Lucrez alături de 
femei harnice, care au deja 
experiență, care ml-au 
arătat cu bucurie ce am de 
făcut. Programul de lucru 
este alcătuit, desigur, după 
cum este regula aici) în 
zootehnie. Am timp, să-mi 
lucrez și lotul personal, am 
timp să mă duc acasă să

— Aprovizionarea cu lapte. Acesta 
este ..punctul nevralgic” al progra
mului nostru de autoaorovizlonare. 
situația netiind rezolvabilă intr-un 
termen scurt. De aceea se iau mă
suri hotărite în vederea creării con
dițiilor pentru înmulțirea vacilor cu 
lapte în gospodăriile populației si a 
posibilităților de furajare a acestora. 
Este vorba. în primul rînd. de creș

terea suprafeței pășunilor cu 14 000 
hectare, ceea ce „rotunieste” fondul 
de pășunat la circa 40 000 de hectare. 
Folosind si alte măsuri similare, vom 
grăbi cit se poate creșterea produc
ției de lapte. în fapt, e vorba de 
revitalizarea tradiției de a crește 
vaci cu lapte în fiecare gospodărie, 
tradiție care a existat si prin părțile 
noastre, dar a fost abandonată.

— Ce alte producții vor creste mai 
mult in virtutea programului de au- 
toaprovizionare ?

— Producția de ouă, cu ani in 
urmă, depășea cu mult necesarul. 
Din păcate, lucrurile s-au inversat : 
avem nevoie de âproape 32 de mili
oane ouă pentru a asigura consumul 
de 270 bucăți anual pe locuitor. La 
acest aliment, producția poate să a*  

vînâfoare
Ocolului silvic Ghimpați, au partici
pat tovarășii Iosif Banc, Ion Ioniță, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La terminarea partidei a avut loc 
o masă vînătorească, desfășurată in
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

simfoniilor și concertelor lui Jo
hannes Brahms (UI)

19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Clubul tineretului
20.30 Melodii îndrăgite
21.15 Documentar TV : „Efigii de Re

naștere"
21.40 Concert de muzică românească
22,05 Ochi vindecați, ochi premiat!. Re

portaj
22.25 Telejurnal
22.40 Muzică populară
23.00 închiderea programului

LUNI, 1 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune în limba maghiară
17.40 Tragerea de amortizare ADAS
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Tribuna experienței
20,45 Roman foileton : „Două generații". 

Ultimul episod
21,35 Fantezie pe teme din operete cla

sice
21.50 Orizont tehnlco-știlnțlflc
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2 z

16,00 Cenacluri ale tineretului. Te apăr 
și te cint, patria mea. Intllnlre cu 
membri al cenaclurilor ostășești

15.40 Film artistic : „O poveste ca-n 
filme"

17.50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Selecțiuni din emisiunea „La sfîr- 

șit de săptămînă"
21.30 Portret componistic. Ștefan Nicu- 

lescu
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului .

nal, la fizionomia si 
strălucirea orașului na
tal si a locuitorilor săi 
prezenți și viitori ? 
Era primarul? Un 
deputat ? Arhitectul 
urbanist? Nici vorbă 
Interlocutorul era un 
copilandru, avea poate 
15—16 ani și nu se 
născuse in orașul ace
la de pe Crisul Alb.

11 ascultam si mă 
gindeam că in fața 
noului oraș, în fața 
bradului — căci des
pre el este vorba — 
intrusul eram mai de
grabă eu, cel de baști
nă. Și că secretul de a 
iubi schimbarea, noul, 
este acela de a le 
gindi la persoana in
tîi, ca pe propria ta 
cauză.

Turistul în propriul 
lui oraș natal primea 
o lecție de patriotism 
de la participant. Pro
fesorul de la elev. O 
lecție despre secretul 
de a Iubi... \ A'"A 

le dau copiilor de' mincare, 
am timp să-mi văd și de 
gospodărie. Totul îmi reu
șește in funcție de felul 
cum imi împart treburile. 
M-am acomodat, m-am in
tegrat perfect in noua mea 
meserie. Pentru că e o 
meserie. Zootehnie înseam
nă să fii priceput, să în
veți, să ai răbdare și pa
siune. Și mai sint și alte 
socoteli : cind lucram la 
oraș, abonamentul, masa 
Ia cantină și o mulțime de 
alte cheltuieli pe care le 
face omul cînd nu-și are 
casă, intr-un loc cu servi
ciul îmi micșorau mult 
cîștigul. Am renunțat. Re
nunță acuma și soțul meu 
care, după ce a apărut noua 
lege, a făcut și el cerere 
să vină aici, în zootehnie. 
Vă spun toate astea pentru 
că sînt bucuroasă de ho- 
tărirea pe care am luat-o.

★
Am ales in ancheta de 

față doar cîteva „cazuri" 
din numeroase altele ase
mănătoare. de pe întreg 
cuprinsul țării, cafe do
vedesc atît largul interes, 
cit și urmările concrete 
imediate pe care le-au de
terminat în conștiința, in 
viața celor ce se reîntorc la 
sat importantele reglemen
tări concepute de partid, 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, menite să pro
ducă în agricultură saltul 
calitativ atît de necesar 
dezvoltării și bunăstării 
noastre.

jungă, lndă din acest an, la norma 
de consum prevăzută. Aceasta ar în
semna ca fiecare familie din mediul 
rural să crească, in medie, 30 de pă
sări, ceea ce este realizabil, producția 
din complexele existente de găini 
ouătoare urmind și ea. bineinteles. să 
sporească.

— La ce producții veți extinde. In 
viitor, principiile autoaprovizionării ?

— La fructe acoperim doar 65 la 
sută din necesar Or, este nefiresc 
să aducem din alte părți peste 9 000 
tone de fructe, atita vreme cit pu
tem să le culegem din propriile livezi. 
De aceea, in acest an, vom planta 
in culturi Intensive 240 hectare de li
vezi, urmind ca In cursul actualului 
cincinal suprafața pomicolă să creas
că cu încă 240 hectare. Consiliile 
populare au sarcina Să se ocupe de 
condițiile materiale necesare plan
tării anuale a circa 75 000 de pomi 
fructiferi, paralel cu revitalizarea li
vezilor existente.

— Nu ne-ați vorbit despre piscicul- 
tură, deși, cind spui Galați spui Du
năre. iar cind spui Qunăre, spui...

— ...Pește ! Ei bine, oricît ar pă
rea de curios, nu pescuim în Dunăre. 
Malul gălățean al fluviului, care nici

„OLIMPIADA
MECANIZATORULUI“
Simbătă, la Academia de științe a- 

gricole și silvice din Capitală a luat 
sfirșit faza republicană a concursu
lui profesional „Olimpiada mecani
zatorului”, organizat de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentase, 
Uniunea Tineretului Comunist, Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție și Comitetul uniu
nii sindicatelor din agricultură, in
dustria alimentară, ape.

Timp de două zile cei mai buni și 
pricepuți mecanizatori din întreaga 
țară au participat la probele practice 
și teoretice impuse de concurs, au 
luat parte la un schimb de experien
ță intitulat „Preocupări în domeniul 
realizării și dotării unităților agri
cole socialiste cu mașini și utilaje de 
mare productivitate”, au audiat ex
punerea „Sarcini și obiective impor
tante pentru creșterea producției a- 
gricole în anul 1982 ; Rolul mecani
zatorilor in realizarea ' prevederilor 
de plan în înfăptuirea unei profunde 
revoluții agrare în țara noastră”. Au 
vizitat unități econorhice și sociale, 
au vizionat spectacole.

Iată ciștigătorii, după două zile de 
concurs ; la categoria sub 30 de ani : 
locul I : Gheorghe Săvulescu, S.M.A. 
Bărcănești, județul Prahova ; locul 

’II : Dumitru Ciui, S.M.A. T'ulcea, ju
dețul Tulcea : locul III : Ion Căliu, 
S.M.A. Drăgănești, județul Olt. La 
categoria peste 30 de ani ciștigătorii 
sînt ; locul I : Gheorghe Garamia, 
S.M.A. Ciacova, județul Timiș ; locul 
II : Dumitru Dincă,.S.M.A. Zănoaga, 
județul Dolj ; locui III : Gheorghe 
Doicaru, S.M.A. Stoicănești, județul 
Olt. De asemenea, juriul a mai acor
dat șase mențiuni și recompense la 
cele două categorii de partiqipanți. 
Cîștigătorilor le-au fost înminate nu
meroase premii' în obiectă.

Ion Teșu, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, i-a felicitat 
călduros pentru înalta lor pregătire 
profesională, pentru rezultatele obți
nute atît în fazele olimpiadei, cit și 
în munca desfășurată în unitățile a- 
gricole pe care le reprezintă.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară din 

30 ianuarie 1982
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1 17485 28 50 000
1 02483 129 50 000
I 31690 130 40 000
I 32993 73 40 000
1 78446 36 40 000
1 88690 72 30 000
1 13039 143 30 000
1 54266 62 30 000
I 26028 70 30 000
1 41954 86 25 000
1 31427 .85 25 000
1 03971 126 25 000
1 41034 141 25 000
I 52832 107 25 000
1 42969 137 20 000
1 86039 126 20 000
1 .. ■ 9005-1., 64 20 000 <
tw 64604 09 -»>2o ooo

58848 27 20 1)00 ' 91
1 23734 122 20 000
1 21910 149 15 000
1 86784 110 15 000
1 37365 92 15 000
1 65061 57 15 000
1 47812 11 15 000
1 47234 64 15 009
1 20290

Ter
mina
ția se
riei 0- 
bliga- 
țiuni- 

lor

139 15 000

100 973 30 5 000
100 523 52 3 000
100 902 29 3 000

1 000 40 98 1 000
1 000 60 120 * 800
1 000 88 07 800
1 000 30 75 800
1 000 28 140 - 800
1 000 60 103 800
1 000 65 104 800
1 000 64 115 800
1 000 41 115 800
1 000 54 59 800
1 000 82 104 800
11 327 TOTAL ; 10 790 000

ieșite ciș-

Cîștiguriie revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în' valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se 
prin sucursalele, filialele 
ile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C.
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

efectuează 
și agenți-

din seriile

nu este prea lung, e ocupat de mari• 
unități industriale și de faleza ora
șului. Avem, e adevărat, o suprafață 
in interior de 2 586 hectare luciu de 
apă — in lacuri de acumulare, rîuri, 
lacuri, bălți, iazuri, eleștee. Consiliul 
popular județean a întocmit un pro
gram specia! de măsuri vizind valo
rificarea superioară a acestor ape, 
exploatarea lor intensivă, astfel incit, 
la sfîrșitul cincinalului, consumul de 
pește pe locuitor să ajungă la 10 kg. 
Inițial prevăzuserăm pentru, 1981 ca 
producția de pește a județului să fie 
de 2 100 tone ; s-au obținut insă doar 
1 100 tone. In acest an sperăm ca. 
prin finalizarea măsurilor prevăzute, 
să ajungem la producția planificată, 
de 2 200 tone.

— Județul Galați este unul din ju
dețele cu un aport substanțial la fon
dul centralizat al statului. Vă rugăm, 
♦n incheiere, să ne spuneți la ce ca
tegorii de produse vor creste livrările 
in acest an ?

— Comparativ cu media cincinalu
lui anterior, la cereale sporul va fi 
de 104 la sută, la floarea-soarelui de 
131.2 la sută, la legume de cimp de 
aproape 180 Ia sută, carne total (in 
special porc) 127.7 la sută.

Vom face mai mult pentru ca ex
periența dobîndită de consiliile popu
lare să se generalizeze, trăgînd. tot
odată, concluziile de rigoare din ne
ajunsurile anului 1981, astfel îneît, din 
confruntarea prevederilor de plan cu 
realizările, să rezulte un bilanț pozi
tiv, materializat printr-o mai bună 
aprovizionare a populației județului 
șl o contribuție mat mare la fondul 
centralizat.

ÎNCEPE UN NOU AN DE INSTRUIRE
ȘI EDUCARE A GĂRZILOR PATRIOTICE

General-maior Alexandru 
PETRICEAN

sint angajați ferm, 
creatoare în efortul

oHea an al actualului cincinal, 
idu-și plenar poziția socială

La intîi februarie, combatanții cu 
ecusonul tricolor al gărzilor patrio
tice încep ai doilea an de instrucție 
și educație din perioada actualului 

■ cincinal. Importantul moment va fi 
marcat la gărzile patriotice de pe în
treg cuprinsul țării — in orașe și sate, 
in întreprinderi, instituții și in cele
lalte unități economico-sociale — 
prin reviste de front, prilej de evi
dențiere a nivelului capacității de 
luptă și de consolidare organizatorică 
a subunităților. Alături de sutele și 
sutele de mii de cetățeni înrolați în 
unitățile de luptă înarmate ale oame
nilor muncii de la orașe și sate, la 
deschiderea anului de instrucție vor 
fi prezenți — simbolizînd coeziunea 
și forța de" nebiruit a sistemului aoă- 
rării noastre naționale — fii ai țării 
imbrăcați în haină ostășească, mem
bri ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului, ai formațiilor 
de apărare civilă, de Cruce Rosie etc.

Noul an de instrucție și educație al 
gărzilor patriotice începe intr-un mo
ment ’de, o deosebită însemnătate in 
viata social-economică a tării, cînd, 
puternic mobilizați de istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al Xll-lea, de 
conținutul documentelor-program ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1981, de noile și strălucitele initiative 
si acțiuni ale tova-ăsului Nicolae 
Ceausescu, ale României socialiste, 
ale întregului po
por, pentru dezar
mare și pace, pen-' 
tru preîntîmpina- 
rea unui război 
nimicitor pe con
tinent și pe glob, 
oamenii muncii 
din patria noastră 
cu toate energiile
de realizare exemplară, la inalți pa
rametri calitativi, a sarcinilor celui 
de-al doijea an al actualului cincinal. 
Afirmîm 
de proprietari, producători și benefi
ciari, profunda vocație de pace și cti
torire, oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate. înfăptuiesc 
neabătut mărețele obiective ale înflo
ririi multilaterale a României socia
liste. In acest context se inscriu și 
eforturile lor neslâbite pentru ca. pa
ralel cu sporirea forței economice a 
țării — temelie a bunăstării generale 
și temelie a capacității naționale de 
apărare — să-și dezvolte continuu ca
litățile moral-politice și de luptă, ast
fel incit, la nevoie să-și poată înde
plini cu pricepere,. devotament și 
abnegație, in cadrul războiului între
gului popor, misiunea sacră de apără
tori ai cuceririlor revoluționare, ai 
suveranității și independenței patriei.

Așa cum a rezultat din activitățile 
de analiză și bilanț desfășurate re
cent la nivelul organelor de partid ju
dețene, municipale, orășenești, comu
nale și din Întreprinderi, gărzile pa
triotice au obținut in primul an al 
cincinalului noi și remarcabile suc
cese în sporirea forței combative. Pe 
temelia trainică a realizărilor dobin- 
dite și a intensei activități depuse in 
vederea bunei organizări a procesu
lui instructiv-educativ, în noul an 
combatanții acestor formațiuni de 
apărare vizează performanțe supe
rioare, corespunzător exigențelor 

I izvorite .din magistrala expunere a 
■' tovarășului Nicolae Ceaușescu -la Pie*  

nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1981 și din directiva comandantului 
suprem privind pregătirea de luptă, 
politico-educattvă și pentru acțiune 
a gărzilor patriotlde și detașamente
lor de tineret în perioada actualului 
cincinal.

Sînt create toate premisele pentru 
realizarea unul asemenea salt calita
tiv. Astfel, la toate nivelurile, pla
nurile pregătirii de luptă au fost ela
borate din timp și în mod judicios, 
reflectînd mai bine cerințele noii ca
lități privind instruirea și pregătirea 
gărzilor patriotice in raport de misiu
nile ce le revin în acțiuni comune cu 
unitățile militare, in cooperare cu ce
lelalte formațiuni sau în mod inde
pendent ; de asemenea, ordinele de 
instrucție ale comandanților gărzilor 
patriotice de la toate eșaloanele, ți- 
nînd seama de specificul fiecărui ju
deț, fiecărei localități, întreprinderi 
și formațiuni, pun în fața statelor 
majore și a subunităților sarcini con
crete pentru asigurarea Îndeplinirii

t e a t r
• Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie — 10; Idolul și Ion 
Anapoda — 15; Generoasa fundație — 
19,30; (sala Atelier) : Romulus cel 
Mare — 10,30; Fanteziile Iul Fariatiev
— 19; (la sala mică a Palatului) ; 
Gimnastică sentimentală 15,30; 19.
• Filarmonica „George Enescu44 (A- 
teneul Român) : Concert coral a 
cap pel la pentru elevi susținut de co
rul filarmonicii. Dirijor î Vasile Pân- 
tea — 11; Recital Varu’an Cozighian
— vioară, Florina Cozighian — pian
— 18.
• Opera Română : Coppelia — 11; 
Freischiitz — 19.
• Teatru] de operetă : Lecția de dra
goste — 10,30; Văduva veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Mâgureanu) : Anchetă 
asupra unui tînăr care nu a făcut 
nimic — 10; O scrisoare pierdută —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : Anec
dote provinciale — 10; Poezia muzicii 
tinere — 15; Infidelitate conjugală —
19.30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu sifon — 
10,30; înaintea pensionării — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Mîrîiala — LI;' 
Pe cine numim... eu ? — 17: 20.
•' Teatrul de comedie : Don Juan — 
10,30; Sentimental tango — 19,30.
a Teatrul „Nottara44 (sala Magheru) : 
Mizerie și noblețe — 10; Mița în sac 
-*  16; 19,30; (sala Studio) : Pensiunea 
doamnei Olimpia — 10,30; 16; Scoica 
de lemn — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
A cincea lebădă — 10; Ordinatorul — 
15; Noaptea pe asfalt — 19,30; (sala 
Giulești) : Cocoșelul neascultător — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntecul 
păunului de aur — 11,30; Spectacol de 
folclor evreiesc — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzical ,.C. Tănase" 
(sala Savoy) : Boema, slăbiciunea 
mea î — 15; Vorba lui Tănase — 19,30; 
(sala Victoria) ; Idolul femeilor —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu44-Giurglu : 
Varietăți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română* 4 : 
Așa se etntă pe la noi — 16; 19.
A Teatrul „Ion Creangă" : Pinocchio 
— 10,30; Snoave cu măști — 17.
a Teatrul „Țăndărică44 : Bu-Ali — 10; 
Aventurile lui Plum-Plum — 12.
a Circul București : Fantastic circ — 
10; 16; 19,30.

cinema
• Destine romantice : SCALA — 9.30; 
11.30; 13,30; 15.30: 17.30; 19.30. FAVO
RIT — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.

y

prevederilor directivei și a precizări
lor statului major al gărzilor patrioti
ce de la C.C. al P.C.R.; în același timp, 
convocările de pregătire tactică și 
metodică desfășurate în perioada 
premergătoare începerii noului an da 
instrucție cu toate cadrele din struc- 
tura organizatorică a gărzilor patrio
tice, măsurile luate pentru asigurarea 
și perfecționarea bazei materiale, 
precum și hotărîrea cu care s-au an- s 
gajat ractorii de răspundere ai tu*  
turor eșaloanelor de înfăptuirea in 
cele mai bune condiții a sarcinilor ce. 
le revin vor determina, neîndoielnic, o :-â 
substanțială creștere calitativă a con
ținutului ședințelor de instruire cu 
subunitățile. ' -*•

Cu prilejul activităților de analiză 
și bilanț desfășurate de organele de 
partid în perioada premergătoare 
noului an au fosț reliefate principâ- ' 
lele cerințe ale accelerării trecerii la 
o nouă calitate in procesul de instrui
re și educare a gărzilor patriotice. A- 
ceste cerințe constau in perfecționa
rea continuă a pregătirii cadrelor din 
statele majore, a comandanților și 
locțiitorilor politici, corespunzător 
sarcinilor sporite și atribuțiilor ce Ie 
revin; promovarea unui stil de mun
că dinamic, viu, revoluționar ; accen
tuarea caracterului formativ al fiecă
rei activități din procesul de instrui
re și educare; întărirea disciplinei, 

ordinii și răspun
derii individuale 
șl' colective, pre
cum și a coeziti*  
nii tuturor, eșa*  
Ioanelor și subu
nităților ; forma
rea unor comba

tanți cu o înaltă conștiință a datoriei, 
cu trainice deprinderi de luptă, stă*  
pini pe armamentul și tehnica din 

■înzestrare; adincirea și amplificarea 
colaborării și cooperării cu unitățile ? . 
militare și cu celelalte formațiuni de . 
apărare prin exerciții și aplicații tac
tice, ca și prin alte acțiuni desfășu- , 
rate in comun ; modernizarea, prin 
autodotare, și folosirea intensivă, cu 
randament maxim, a bazei materiale 
de instrucție. în centrul preocupărilor 
factorilor de răspundere, ale tuturor 
combatanților, un loc de seamă tre
buie să—1 ocupe in mod permanent 
efortul pentru prevenirea și înlătu
rarea hotărită a oricăror tendințe 
spre simplificări, superficialitate, for- 
malism, a oricăror neajunsuri pe li
nia organizării și desfășurării in
strucției și educației, afirmarea cu 
putere a spiritului novator in gtn- 
dire și in acțiune, întărirea exigen
ței și autoexigenței fiecăruia, per
fectionarea tacticii, metodelor și pro
cedeelor de luptă în concordanță cu 
condițiile de relief și climă ale țării 
noastre, cu cerințele șl particularită
țile războiului întregului popor pen- 
tru apărarea patriei. 1

Mobilizatoarelor chemări Ia Între
cere lansate de numeroase colective 
de oameni ai muncii din diferite ra
muri, pentru îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor dezvoltării economico- ,,, 
sociale a patriei In cel de-al doilea 
an al cincinalului calității și eficien
ței, luptătorii gărzilor patriotice ic 
răspund angajindu-se ferm să se 

' situeze pe aliniamente avansate ale 
vrednteiei*în  producția de valori tha- 
tta iăle și spirituale, să contribuie fără \ 
preget la progresul necontenit al tă
rii. în același timp, mobilizați de cu
vintul și fapta comuniștilor, dind 
expresie profundelor sentimente pa
triotice de care sînt animați, ei trans
pun spiritul acestor insuflețitoare 
chemări și în activitatea de comba
tanți ai unităților de luptă înarmate 
ale oamenilor muncii de la orașe și 
sate, deoarece opera construcție-apă- j 
rare constituie un tot indivizibil.

De-a lungul anului de instrucție șl / 
educație care începe, gărzile patrio-. «j 
tice. sub conducerea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
vor dobindi noi succese în dezvolta
rea capacității combative, in consens 
cu exigențele directivei comandan
tului suprem. înscriind un, aport 
esențial la materializarea dezidera
tului ca fiecare localitate și fiecare 
unitate economico-socială să devină J: 
o adevărată cetate de educație revo
luționară, de muncă, luptă și apă
rare.

GRIVIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Saltimbancii: CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA —

COTROCENI - 15,30; 
17,30; 19,30, COSMOS — 15,30; 17,30;
19.30.
• Maria Mirabela : MUNCA — 15; 
17,15; 19,30, FLACARA — 15.30; 17,30; 
19 30.
• Ultima cursă : TIMPURI NOI — 
9,30: 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Despărțirea : BUCUREȘTI — 9; 
12,15; 16; 19,15. MODERN — 9; 12; 16;
19. FLAMURA — 9; 12; 16; 19.
• Bronco Billy : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30. FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un prieten pierdut : BUZEȘTI — 
16; T8; 20.
• Capitolul al doilea ; STUDIO — 10; 
12,15; 14,30; 17; 19,30.
• Astrid, dragostea mea : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
• Pietonii aerului : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30. POPULAR — 15; 
17,15; 19,30.
• Mașina zburătoare : PACEA — 
15,30; 17.30; 19,30.
• Moscova nu crede in lacrimi : 
VIITORUL — 9; 12,30; 16; 19.
• Ultima vinătoare : PROGRESUL — 
15.30; 17.30; 19,30.
• Program de desene animate — 
9ft5; 11; 12,45; 14,15; 15.45, Nici măcar 
n-ați visat - 17,30; 19,30 ; DOINA.
• Principiul dominoului : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Provinciala : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.,
• Pe aripile vintiilui î LUCEAFĂRUL
— 9; 13,30; 18.
• Trecătoarea : CAPITOL — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18: 20.
• Lupii mărilor t VICTORIA
11.30; 14; 17; 19,30.
• Vulcanul : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15. AURORA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20, CULTURAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

expoziții

8



I

„Președintele României — 
proeminentă personalitate 

a vieții internaționale"

Articol omagial apărut, cu prilejul sărbătoririi zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

în ziarul „Capital News“ din Bangladesh

PACCA 30 (Agerpres). — Sub 
titlul ' „Președintelui Nicolae 
Ceaușescu un omagiu din inimă", 
cotidianul „THE CAPITAL 
NEWS", care apare în capitala 
R. P. Bangladesh, Dacca, publica 
un amplu articol dedicat sărbăto
ririi zilei de naștere a tovarășului 
Tîicolae Ceaușescu, în care se 
spune : „Ziua de naștere a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român — 26 ianuarie — 
a fost și anul acesta o ocazie de 
afirmare puternică a adevărului 
fundamental, dovedit de epoca 
construcției socialiste, al legăturii 
organice, indisolubile dintre com
pleta schimbare înnoitoare a țării 
și rolul determinant jucat in acest 
proces de către secretarul general 
al partidului. Manifestațiile de 
dragoste și respect pentru secre
tarul general al partidului și pre
ședintele țării, ocazionate de ani
versarea zilei sale de naștere, ex
primă pe deplin acest adevăr".

„într-adevăr, continuă ziarul, în
treaga națiune cunoaște că încă 
din anii tinereții, incă din anii 
grei ai ilegalității, Nicolae 
Ceaușescu s-a angajat ferm și cu 
pasiune în marea luptă de clasă, 
condusă de partidul comunist, in 
apărarea intereselor fundamen
tal e ale clasei muncitoare, ale în

tregului popor, pentru cauza no
bilă a independenței și suverani
tății patriei. Dedicat trup și suflet 
progresului, in libertate și pace, 
al poporului în mijlocul căruia 
s-a născut și ale cărui nobile vir
tuți și idealuri le întruchipează, 
președintele României s-a afir
mat, de asemenea, in conștiința 
lumii contemporane ca o proe
minentă personalitate a vieții, in
ternaționale".

Articolul, însoțit de o fotografie 
reprezentînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, cuprinde date despre 
bogata activitate depusă de secre
tarul general al partidului.

Totodată, „The Capital News" 
elogiază marile acțiuni pentru 
pace și dezarmare care au avut 
loc in țara rioastră, subliniind : 
„Farul inspirator al acestor acți
uni este secretarul general al par
tidului. Ideile și inițiativele sale 
dedicate păcii, independenței, 
progresului economic și social au 
fost cuprinse in magistralele cu- 
vintări rostite cu ocazia vizitelor 
întreprinse in diverse județe ale 
țării, care exprimă mărețe năzu
ințe de pace și libertate ce animă 
întregul popor1*. Sint prezentate 
în articol numeroase citate din 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Sesiunea extraordinara a Adunării
Generale a O.N.U.

Critici la adresa hotăririi Israelului de a anexa înălțimile Golan
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).

—- Vineri a avut Ioc prima ședință 
din cadrul sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., convo
cată in baza unei proceduri de ur
gență pentru a analiza situația crea
tă prin hotărîrea Israelului de a 
anexa înălțimile Golan, ocupate în 
urma războiului din 1967.

Dezbaterile au fost inaugurate prin 
discursul rostit de Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Siriei, care a 
subliniat necesitatea ca Adunarea 
Generală să. adopte măsuri; concrete 
care să determine autoritățile israe- 
liepe să anuleze hotărîrea mențio
nată. Această decizie, a arătat el, 
reprezintă uzurparea uneț părți din 
teritoriul național sirian șl o violare 
flagrantă a Cartel O.N.U.

în intervenția sa, Faruk Kad- 
doumi, șeful Departamentului poli
tic al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a exprimat regretul pen
tru faptul că vetoul unui membru

permanent al Consiliului de Secu
ritate a împiedicat recent acest .orga
nism să adopte o rezoluție in această 
problemă. Vorbitorul a subliniat că 
hotărîrea Israelului constituie o es
caladare a politicii de agresiune și 
de creare de așezări israeliene în te
ritoriile ocupate.

Reprezentantul Libanului, minis
trul de stat Joseph Abou-Khater, a 
apreciat că decizia israeliană de 
anexare a înălțimilor Golan va 
agrava fără îndoială situația din 
Orientul Mijlociu și va spori com
plexitatea problemei libaneze.

Acțiunea israeliană a fost, de ase
menea, sever criticată de Jose Râul 
Viera, prim-adjunct ăl ministrului 
relațiilor externe al Cubei.

Luind, la rîndul său, cuvîntul, re
prezentantul ’ Israelului, Yehuda Blum, 
a încercat să justifice decizia guver
nului țării sale printr-o pretinsă ab
sență a dorinței de pace a Siriei.

Dezbaterile Adunării Generale vor 
fi reluate luni.

ACȚIUNI PENTRU PACE
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JAPONIA
Cereri pentru eliminarea 

completă 
a arsenalelor nucleare

TOKIO 30 (Agerpres). — Luind 
cuyihtul în cadrul interpelărilor în 
Dieta Japoniei, președintele Prezi
diului C.C. al Partidului Comunist 
Japonez, Kenji Miyamoto, a eviden
țiat implicațiile grave ale conceptu
lui posibilității unui război nuclear 
limitat, in condițiile intensificării 
cursei înarmărilor nucleare, infor
mează agenția Japan Press Service, 
„Conceptul războiului nuclear limi
tat este nemilos și egoist, avind 
drept obiectiv cruțarea teritoriului 
Statelor Unite de atacuri nucleare 
prin transformarea Europei și Asiei 
in cîmpuri de bătălie nucleâră", a 
arătat Kenji Miyamoto. El a reafir
mat cu tărie cerferea .P.C.J. dă a se 
reduce cu peste 1 000 miliarde yeni 
alocațiile bugetare nipone la capi
tolul cheltuielilor militare, averti- 
zind că „întărirea puterii militare a 
Japoniei, în virtutea conceptului 
războiului nuclear limitat, ar însem
na numai împingerea poporului ja
ponez spre o calamitate fatală". Pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J. 
a Solicitat guvernului japonez ca, in 
calitate de guvern al singurei țări 
care a fost victima bombei atomice, 
să depună toate eforturile pentru 
eliminarea completă a armelor . nu
cleare.

Kenji Miyamoto a criticat, de ase
menea, existența blocurilor militare, 
care, a spus el, contravine spiritu
lui securității colective al Cartei Na
țiunilor Unite.

Municipalitatea orașului Nagasaki, 
al doilea oraș al Japoniei care a cu
noscut tragica experiență a unui 
bombardament atomic, a protestat 
sîmbătă impotriva experienței nu
cleare efectuate la 27 ianuarie, în 
Nevada, de S.U.A.

OLANDA
Crește opoziția 

față de amplasarea de noi arme 
strategice

HAGA 30 (Agerpres). — Consiliul 
municipal al orașului Amsterdam a 
adoptat hotărîrea de a nu admite 
amplasarea de arme nucleare în a- 
propierea orașului. Anterior, aseme
nea hotărîri au fost adoptate în 
Olanda și de alte municipalități.

Aceste hotăriri constituie o nouă 
formă de manifestare a opoziției 
opiniei publice și a unor organisme 
oficiale împotriva transformării Eu
ropei într-un arsenal de arme nu
cleare.

Congresul

P. C. din Austria
VIENA 30 (Agerpres). — La 30 Jțt- 

nuarie s-a deschis . Congresul ex
traordinar al P. C. din Austria. La 
lucrări participă 584 delegați, repre
zentînd organizațiile partidului din 
întreaga țară. Ordinea de zi a con
gresului prevede adoptarea noului 
program al partidului.

Raportul privind proiectul de pro
gram a fost prezentat de Franz 
Muhrl, președintele P. C. din Austria.

BONN

Convorbiri româno - vest-germane
BONN 30 (Agerpres). — Tovarășul 

Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerijor Externe, 
a avut, la 29 ianuarie, la Bonn, con
vorbiri cu Berndt von Staden, secre
tar de stat la M.A.E. al R. F. Germa
nia, eu privire la unele aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și in le
gătură cu unele probleme internațio
nale actuale.

Evocîndu-se împlinirea a 15 ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatice in
tre cele două țări, părțile au expri
mat satisfacția pentru cursul ascen
dent și perspectivele extinderii și 
adincirii și în viitor- a cooperării re
ciproc avantajoase, pe multiple pla

nuri, între România și R. F. Ger
mania.

A fost efectuat, de asemenea, un 
schimb larg și aprofundat de ve
deri cu privire la unele aspecte ac
tuale ale vieții internaționale, in spe
cial în problemele păcii și securității 
în Europa. S-a subliniat necesitatea 
de a se depune eforturi susținute 
pentru continuarea procesului înce
put la Helsinki, pentru încheierea 
cu succes a lucrărilor reuniunii 
C.S.C.E. de la Madrid.

La convorbiri au participat Ion 
Rîmbu, ambasadorul țării noastre la 
Bonn, și Ion Datcu, ambasador în 
M.A.E.

Creșterea generala a prețurilor 
si tarifelor în tarile occidentale* ■

în cursul anului trecut și în a- 
ceastă primă lună a anului, in ță
rile occidentale s-a înregistrat din 
nou o creștere puternică a prețuri
lor la bunurile de larg consum. Ra
poartele statistice relevă că aU fost 
sporite, de asemenea, tarifele la e- 
nergie. transporturi in comun, chi
rii, costul asistenței medicale și al 
altor servicii publice. Rata inflației 
a fost in 1981 de aproximativ 11 la 
sută în țările membre ale Organi
zației pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.), iar în ță
rile membre ale Pieței comune — 
<fe 12,7 la sută — fenomen ce se a- 
dinceșțe și în acest an. Potrivit sta
tisticilor oficiale date publicității la 
Bruxelles și reluate de agenția 
France Presse, cele mai înalte rate 
de creștere a prețurilor s-au înre
gistrat în Irlanda — 23,3 la sută, 
Grecia — 22,5 la sută, Italia — 18 
la sută, Franța — 14 Ia sută, Da
nemarca — 12,2 la sută și Marea 
Britanie — 12 la sută.

în țările C.E.E. se remarcă o 
evoluție negativă a puterii de cum

părare în 1981. Astfel, salariul real 
a scăzut cu prioritate în Olanda, 
Irlanda, Danemarca, Italia și R.F.G.

Indicele prețurilor de consum în 
Spania a urcat cu 1,6 la sută în de
cembrie 1981, comparativ cu luna 
noiembrie, ajungînd la „nivelul de 
242,2 la sută față de indicele de 
bază (100) din 1976. în răstimp de un 
an (decembrie 1980—decembrie 1981), 
indicele prețurilor a urcat în Spania 
cu 14,4 la sută.

în Portugalia prețurile au crescut 
anul trecut cu 19,3 la șută, Creșteri 
mari de prețuri s-au înregistrat, de 
asemenea, in Statele Unite, .Canada 
și Japonia, afectind în mod direct 
puterea de cumpărare a populației.'

Creșterea prețurilor va continua 
vertiginos, spirala inflaționistă se va 
desfășura rapid, scumpind mereu 
imensa majoritate a produselor de 
larg consum. Pentru acest an. spe
cialiștii anticipează o creștere ge
nerală a prețurilor, în unele țări ale 
O.E.C.D., de 20 și chiar 30 la sută.

(Agerpres)

în sprijinul reuniiicării pașnice a Coreei
Conferință mondială a ziariștilor la Dipoli

La Dipoli, cunoscutul 
centru de conferințe 
de lingă Helsinki, au 
început ieri lucrările 
Conferinței mondiale a 
ziariștilor pentru re- 
unificarea Coreei. Par
ticipă reprezentanți ai 
peste 100 de ziare și 
reviste, posturi de radio 
și televiziune din 70 
de țări din Europa, 
Asia, Africa, America. 
Sint prezenți, de ase-' 
menea, reprezentanți 
ai Organizației Inter
naționale a Ziariștilor, 
ai altor organizații in
ternaționale și regio
nale de presă. In șe
dința inaugurală s-a 
dat citire mesajului 
adresat conferinței de 
secretarul general al 
C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen. 
Totodată, s-au adresat 
mesaje de salut din 
partea guvernului fin
landez, a numeroase 
organizații profesiona
le ale ziariștilor din 
diferite țări ale lumii, 
intre care și din par
tea Consiliului ziariș
tilor din România și 
a redacției ziarului 
„Scinteia".

Prin larga reprezen
tare a mijloacelor de 
informare din întreaga 
lume, conferința se 
impune ca o semnifi
cativă manifestare in
ternațională de solida
ritate cu lupta dreap
tă a poporului coreean 
pentru reunificarea 
pașnică a patriei sale.

In intervențiile par- 
ticipanților a fost evi

dențiată actualitatea 
deosebită a acestei 
ample dezbateri, cu 
participarea unor ex- 
ponenți ai opiniei pu
blice din întreaga lume, 
ea avind loc intr-un 
moment în care in 
viața internațională se 
înregistrează o crește
re a încordării, dato
rită persistenței unor 
vechi focare de con
flict, cărora li s-au a- 
dăugat altele noi, a

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

recrudescenței politicii 
de forță și de amenin
țare cu forța. De a- 
ceea, este unanim îm
părtășită ideea că orice 
progres pe calea înlă
turării unor asemenea 
surse de tensiune ar 
ionstitui o contribuție 
la promovarea păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

In acest sens, au 
fost primite cu interes 
demersurile și propu
nerile constructive ale 
R.P.D. Coreene pri
vind soluționarea pro
blemei coreene și re
unificarea Coreei prin 
crearea unui stat con
federal, independent și 
democratic. Răspun- 
zind aspirațiilor celor 
mai fierbinți ale na
țiunii coreene, aceste 
propuneri pun in lu
mină în mod elocvent 
voința R.P.D. Coreene

de a se ajunge la în
făptuirea acestui dezi
derat major pe cale 
pașnică, prin tratative 
intre cele două părți, 
Nordul și Sudul, pu- 
nindu-se mai presus 
de orice interesele su
preme ale întregului 
popor.

Experiența interna
țională a demonstrat 
și demonstrează că 
tratativele pașnice, des
fășurate în spirit de 
bunăvoință, de recep
tivitate și respect re
ciproc constituie unica 
modalitate de soluțio
nare a problemelor li
tigioase, oricit de com
plicate ar fi ele. Acest 
adevăr se impune cu 
atit mai mult cind 
este vorba de o pro
blemă a uneia și ace
leiași națiuni.

Așa se explică lar
gul ecou, primirea 
călduroasă de care se 
bucură și aici la Di
poli propunerile realis
te și constructive ale 
R.P.D. Coreene pentru 
reunificarea pașnică și 
democratică a țării, 
fiind împărtășită de 
către toți participanții 
convingerea că aceas
ta ar răspunde nu nu
mai intereselor și as
pirațiilor Întregului 
popor coreean, ci s-ar 
înscrie, totodată, ca o 
contribuție la întărirea 
păcii, la promovarea 
destinderii și înțelege- ■ 
rii în Asia și în în
treaga lume.

Dumitru ȚINU
Helsinki

T
AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt

TIANJIN: Poartă a mării, 
poartă spre viitor...

ÎNTÎLNIRE CUBANO — AME
RICANA După cum informează 
agenția cubaneză Pr.ensa Latina, 
Carlos Rafael Rodriguez, vicepre
ședinte al Cdnsiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, s-a întîlnit, la Ciudad 
de Mexico, cu secretarul de 'stat al 
S.U.A., Alexander Haig. în cursul 
convorbirii au fost expuse pozi
țiile de principiu ale celor doua 
țări in probleme regionale și inter
naționale care formează diferendul 
dintre Cuba și S.U.A

RAPORTUL ANUAL AL BĂNCII 
FEDERALE DE REZERVA DIN 
NEW YORK apreciază că „situația 
financiară globală a țărilor în curs 
de dezvoltare este gravă : deficitul

balanței lor de plăți, care în 1980 a 
fost de 60 miliarde dolari, ajunge 
in 1981 la 70 miliarde dolari". Se 
apreciază că băncile industrializate 
și-au redus, anul trecut, volumul 
împrumuturilor externe.

REUNIUNE LA BRUXELLES, 
în capitala Belgiei s-a desfășurat 
o reuniune de două zile la care au . 
participat oficiali ai Băncii Mon
diale și Fondului Monetar Inter
național, precum și reprezentanți 
ai Confederației internaționale a 
sindicatelor libere (C.I.S.L.). în
tr-un comunicat dat publicității la 
sfirșitul reuniunii se relevă că 
C.I.S.L. este profund îngrijorată 
de situația șomerilor din țările ca
pitaliste. Reprezentanții C.I.S.L.

au cerut, in cadrul reuniunii, ca 
Banca Mondială și F.M.I. să facă 
eforturi mai mari in vederea redu
cerii șomajului. De asemenea, re
prezentanții C.I.S.'L. și-au expri
mat îngrijorarea in legătură cu 
condițiile puse de F.M.I. țărilor in 
curs de dezvoltare cărora le acor
dă împrumuturi.

ARTICOL CONSACRAT UNIRII 
IN PRESA ELVEȚIANĂ. Sub sem
nătura președintelui Asociației de 
prietenie helveto-române, Ferdi
nand Polly, cotidianul elvețian 
„Gazette de Lausanne" a publicat 
un amplu articol dedicat împlinirii 
a 123 de ani de la Unirea Principa
telor Române. Prezentind istoricul 
evenimentelor de la 24 ianuarie 
'1859, autorul subliniază că prin 
unirea principatelor — sub primul 
domnitor român, Alexandru loan 
Cuta — au fost puse bazele statu
lui național român, a cărui unitate 
a fost desăvîrșiiă la 1 decem
brie 1918.

Tianjin... încă de la coborirea din 
trenul ce ne aduce aci de la Beijing, 
avem senzația că ne-um cufundat in
tr-o adevărată mare de oameni. Bici- 
cliștii — atit de obișnuiți în peisajul 
Chinei de azi — par la Tianjin și rrtai 
numeroși. Poate și din cauza îngusti
mii străzilor acestui vechi oraș chine
zesc.' Biciclete de cele mai diverse 
forme, simple, cu trei roți sau special 
amenajate pentru a tracta remorci în
cărcate cu tot felul de Drodușe. cu 
materiale de construcție, chiar 'si cu 
mobilă, circulă într-un flux neîntre
rupt.. care devine adroaDe impene
trabil în primele ore ale dimineții 
sau după-amiază, la sfirșitul zilei de 
muncă. Printre ele. făcindu-si ane
voie loc. multe, foarte multe camioa
ne — si ele încărcate si supraîncăr
cate. Tălăzuirea mulțimii- pietonilor 
pe trotuarele devenite neincăoătoa- 
re, forfota din magazine, piețe, lu
mea strînsă în fata ‘feluritelor pro
duse întregesc imaginea pulsului a- 
cestui mare oraș. unde, in cuprinsul 
unei arii de 11 kilometri nătrati, 
trăiesc si muncesc peste 7 milioane 
de oameni.

Pretutindeni, in fata clădirilor, 
schele, grămezi de cărămizi, ciment, 
moloz, lemnărie. într-o adevărată 
febră a reconstrucției. Tianiinul îsi 
vindecă rănile grele pricinuite de 
catastrofalul cutremur de acum citi- 
va ani. care a distrus sau deteriorat 
grav 80 la sută din clădiri si căritia 
î-au căzut victimă. în cuprinsul ora
șului. circa 30 000 de vieți, iar în 
regiunea înconjurătoare o jumătate 
de milion de oameni. Prin imensul 
efort constructiv, se șterg treptat nu 
numai urmele cataclismului, dar si 
amprentele ne care le-au lăsat asu
pra fizionomiei orașului zecile de ani 
de dominație colonială, discrepanța 
dintre cartierele de vile elegante ce 
au anartinut colonialiștilor străini — 
denumite si azi. dună naționalitatea 
foștilor proprietari, „englez", „bel
gian". ..olandez" sau „italian" — si 
mizerele cartiere care erau destina
te nonulatiei băștinașe.

Privirile ne sînt atrase de nu
meroasele construcții noi — edi
ficii publice, blocuri de locuințe, 
hoteluri, mari magazine. Ele se in
tegrează armonios in profilul orașu
lui. puternic marcat de curgerea 
maiestuoasă, chiar nrin miilocul său. 
a marelui fluviu Hai nrin estuarul 
ce-i Doartă anele sore Marea Galbe
nă. de numeroasele noduri drepte 
sau arcuite, de parcuri bogate în 
lacuri si insule, de silueta unor 
splendide temole budiște — unele cu 
o vechime de neste 1 000 de ani.

Dezvoltarea Tianjinului se expri
mă noate încă si mai grăitor în 
progresele realizate ne olan econo
mic. Descoperirea zăcămintelor de 
petrol in zona limitrofă si extinde
rea extracției petrolului din nămint 
si din mare, construirea unui com
binat petrochimic care prelucrează 
anual neste 2 500 000 tone petrol, 
dezvoltarea puternică a portului au ridicat Tianjinul în rîndul marilor 
centre economice ale Chinei popu
lare. ,

Despre schimbările petrecute la 
Tianiin in anii de la eliberare si cu 
deosebire în răstimpul ultimilor ani. despre profunzimea înnoirilor ne-am 
putut da mai bine seama vizitînd 
citeva din unitățile economice, discu-
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tînd cu oamenii, cu cei ce muncesc și 
creează aici, cunoscind preocupările 
și proiectele lor.

Oaspeți ai uzinei de cabluri si 
aooi ai unui mare combinat textil 
de filatură-tesătorie întreprinderi ce 
numără trei si respectiv aproape 
cinci decenii de existentă, remarcăm 
preocuparea de a se folosi cu maxi
mum de randament vechile utilaje 
nrin întreținerea ootimă si continua 
lor perfecționare si totodată acțiu
nea susținută de modernizare, de in
troducere a unor utilaie si tehnolo
gii noi — toate în scopul obținerii 
unei eficiente superioare.

în discuțiile cu cadrele de condu
cere ale acestor unități, ideea eficien
tei apare dominantă, relevîndu-se că 
un adevărat reviriment în această 
privință — exprimat în creșterea 
substanțială a valorii producției si a, 
beneficiilor în răstimpul ultimilor 
trei ani — s-a produs in urma noilor 
orientări privind conducerea econo
miei, stabilite de plenara a III-a a 
C.C. al P.C. Chinez din decembrie 
1978. S-a trecut de atunci la o strin- 
să îmbinare a activității politico- 
educative cu măsuri de stimulare 
economică. Astfel producția a fost 
orientată coresnunzător cerințelor 
pieței, ale populației, renunțindu-se 
la fabricarea unor produse ce nu 
aveau căutare si introducîndu-se în 
fabricație nroduse larg solicitate oe 
piața internă și la export. S-a în
tărit considerabil autonomia unități

lor. au fost instituite atjțoconducerea 
muncitorească si autogestlunea. fiind 
repusă in drepturile ei adunarea re
prezentanților muncitorilor, ca au
tentic si suprem for de conducere. 
Printr-un sistem bine pus la punct 
de reciclare se urmărește ridicarea 
sistematică a nivelului tehnic si cul
tural al întregului personal : s-au 
adoptat totodată criterii, ferme de 
promovare in funcțiile de conduce
re a elementelor celor mai capabile, 
mai bine pregătite. Instituirea asa- 
numitului „sistem al responsabilită
ții — semnificînd retribuirea fiecă
ruia dună cantitatea si calitatea 
muncii, și totodată alocarea unei cote 
din beneficiul întreprinderilor pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si de viată ale muncitorilor 
au determinat o reală cointeresare 
a acestora în sporirea producției, cu 
efecte din cele mai favorabile în 
plan economic.

„Egalitarismul" practicat în trecut 
,— ne spune inginerul-șef al combi
natului textil, Van Dă Biao — a dău
nat mult activității economice. Acum, 
muncitorii văd că cu cit muncesc mai 
bine, cu atit cistiaă mai bine si toc
mai aceasta ii stimulează să mun
cească mai cu spor, să obțină rezul
tate superioare".

în sprijinul acestei afirmații se 
evocă fapte semnificative. De pildă, 
creșterea simțitoare a beneficiilor, și 
implicit a. cotei destinate satisfacerii 
nevoilor muncitorilor, a făcut posi
bilă, în ultimii doi ani. construirea 
de locuințe pentru muncitori în su
prafață de 6 300 mp la uzina de ca
bluri și 15 000 mp la fabrica textilă, 
în același timp au fost aduse îmbu
nătățiri în amenajarea cantinei, clu
bului, căminului de copii, dispensa
rului ; este o reală plăcere să le vi
zităm. Datele unei anchete recente 
arată creșterea foarte mare, în ulti
mii ani, a - numărului muncitorilor 
care și-au cumpărat frigidere, mașini 
de spălat, televizoare, fadiocaseto- 
foane.

într-o strînsă corelație cu toate a- 
cestea, ne sînt înfățișate, la ambele 
întreprinderi', date ce pun în eviden
ță dezvoltarea puternică a întrecerii 
socialiste, extinderea mișcării de ino
vații, rezultatele deosebite obținute 
în creșterea productivității muncii, în 
reducerea costurilor de. producție. 
„Fabrica noastră veche a căpătat o 
fizionomie nouă" — această apreciere 
aparținînd directorului combinatului 
textil — Lu Huan lin — exprimă pe 
cit ‘de simplu, pe atît de sugestiv 
transformările pe care le-a determi-

Tianjin. Vedere de ansamblu

nat, în unitățile economice, linia mo
dernizării și este deja pe deplin vi
zibil rolul lor ca autentice pîrghii ale 
progresului in plan economic și so
cial.

Procesul de dezvoltare economică 
și modernizare ni se dezvăluie cu 
impresionante reliefuri la Xingang. 
poarta 
unde 
nave 
naje, 
furi, 
care 
economice. Este ilustrativ pentru ra
pida extindere a portului faptul că 
din cele 26 de dane de care dispune. 
16 au fost construite în răstimpul 
1974—1980. Pe marea platformă a ce
lei mai noi dintre ele, în suprafață 
de 190 000 mp, luăm contact nemij
locit cu progresele acțiunii de mo
dernizare a portului, de mecanizare 
a lucrărilor de încărcare-descărcare 
și urmărim efectiv încărcarea prin 
pachetizare a vasului Gu-Bei-Kou, 
proaspătă creație a șantierelor nava
le japoneze pentru flata comercială 
a Chinei. Cantități uriașe de măr
furi stivuite în pachete sînt proiec
tate cu ajutorul unor imense benzi 
transportoare direct in cala vasului, 
întregul proces desfășurîndu-se ex
trem de rapid, cu un minim consum 
de efort și energie. Invitați la bordul 
navei, aflăm cu plăcere în căpitanul 
ei, Kong-Bin, un vechi prieten al 
României, încă din vremea cînd, ca 
tinăr marinar, a participat la trans
portul bunurilor dăruite de poporul 
chinez populației românești sinistra
te de pe urma inundațiilor. Păstrează 
și azi vie amintirea căldurii cu care

Tianjinului 
anual vin și 
de cele mai 
milioane de tope de măr- 

spre cele peste 100 de țări cu 
R.P. Chineză întreține legături

spre mare, 
pleacă, pe 

diferite to-

marinarii chinezi au fost primiți la 
Constanta și exprimă simplu, firesc, 
dorința de a transporta spre si îna
poi, din România, cit mai multe măr
furi — ca temelie a unor cît mai 
trainice legături de prietenie între 
popoarele român și chinez.

Am intîlnit, dealtfel, la Tianjin 
mulți alți prieteni ai României, 
de pildă un grup întreg de specialiști 
de la uzina de cabluri, care. în ca
drul acordurilor de cooperare econo
mică. au ajutat lp montarea utilaje
lor de fabricație chineză și punerea 
în funcțiune a fabricii de cabluri de 
la Zalău. Ei evocă, cu emoție mo
mentele in care au avut cinstea de 
a sta de vorbă cu președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitei de lucru pe care a fă
cut-o la Zalău. Dar ce cuvinte ar 
putea exprima căldura sentimentelor 
trăite la întîlnirea cu redacția ziaru
lui local „Ttanjin-ribao" ? Am putut 
asculta cu acest prilej popularul cîn- 
tec românesc „La oglindă", în inter
pretarea unei tinere reportere, și 
muzică populară românească execu
tată de mica formație orchestrală a 
redacției — emoționante semne de 
atenție, solicitudine și prietenie față 
de oaspeții din România.

Curs larg spre modernizare, recep
tivitate față de nou, avînt al muncii 
creatoare și mai ales inimi deschise, 
încălzite de sentimentele unei sincere 
prietenii — cu aceste insemne ni s-a 
Întipărit în memorie Tianjinul — 
un mare oraș al Chinei populare si. 
fără îndoială, o expresivă întruchipa
re a profundelor ei înnoiri.

Ada GREGORIAN

ZĂPEZI ABUNDENTE 1N AUS
TRIA. In regiunile de nord-vest ale 
țării, zăpezile au blocat trecătorile 
montane și au troienit porțiuni în
tinse ale drumurilor publice, pro- 
vocind mari dereglări ale circula
ției. Potrivit relatărilor presei aus
triece, pe principalele șosele de 
tranzit s-au format cozi de auto
vehicule care se. întind pe kilometri 
întregi. Zeci de așezări situate în 
munți, inclusiv citeva cunoscute 
stațiuni de odihnă, au fost complet 
izolate de restul, țării. Ca urmare a 

* vremii nefavorabile, organizatorii 
au decis amânarea unor probe din 
cadrul campionatelor mondiale de 
schi alpin de la Schladming.

UN AVION DE RECUNOAȘTE
RE AMERICAN de tip „SR-71" 
încălcat 
Coreene 
pentru a 
spionaj.
A.C.T.C. Se precizează că este cea 
de-ă opta acțiune de acest gen in 
(•ursul lunii ianuarie. Popoțul co
reean nu va tolera astfel de ac
țiuni repetate, care încalcă suve
ranitatea țării — menționează 
AC.T.C.

. . a
spațiul aerian al R.P.D. 
in provincia Kangwon, 
intreprinde o acțiune de 

informează agenția

INUNDAȚII IN PERU. Guvernul 
peruan a declarat starea de ur
gență in provincia Uchiza, din 
nord-estul țării, ca urmare a pu
ternicelor inundații care s-au abă
tut in ultimele zile asupra acestui 
teritoriu. Se estimează că 200 de 
persoane și-ar fi pierdut viața, iar 
600 au rămas fără locuințe, după ce 
apele unui riu din provincie au 
ieșit din matcă, inundînd mai multe 
localități.

Axul pămîntului
Norocul nostru, al pămîntenilor, că axul in jurul căruia globul 

terestru se invîrtește este imaginar. Dacă ar fi fost o tijă metalică - 
putea rugini. Dar dacă ar fi fost o suliță ? Sau o săgeată ? Ori o sabie ?

...- Hello „Potîrnichea" I Vorbește „Paratrăsnetul" I Tu ești Jim ? 
Luați măsuri, s-a frint săgeata I

- Da î Serios ? Ai luat-o cu whisky-ul de dimineață ? N-am știut că 
acolo, la comandament, vă jucați de-a indienii.

- Jim, nu înțelegi ? Să-gea-tă — frin-tă I
- O.K. I O K. ! Am să-ți trimit o secure și 

vreți să atacați diligența. Vezi mal bine să 
Săcjeata frîntă, adică cu sticlele golite.

- Jim, nu cunoști codul ?
- Codul manierelor elegante? Poate s-a 

eram în permisie.
...- Dl. general Harris ? O veste foarte neplăcută I Terrrifică I S-a 

curbat sulița.
- Sinteți sigur d-le colonel ?
- Cercetarea e in curs. Am primit sesizarea Ia ora 9 și 14 că s-a 

curbat sulița și v-ofn sunat Imediat. Am dat ordin de închidere a 
zonei - peste patru minute orice acces va fi blocat de poliția militară.

- Bine. Fără panică, fără zgomot. Sulița s-a curbat in tăcere. Ați 
reținut ? In tă-ce-re I

- Da, d-le general, deși... iată, chiar acum telexul bate că nu s-a 
curbat sulița, ci că este sabia boăntă. Da, e sabia boantă I

...- Măi Bob, băiatule, nu știi nimic. O să iasă un scandal monstru. 
Mai tare ca-n „Șapte păcate". O să răsune toată flota 15-a I

- Da'ce s-a întîmplat ?
- Comandorul l-a insultat pe amiral. Eram pe punte, amiralul 

mergea spre dunetă, cind a venit în fugă comandorul și i-a strigat 
„gigant fleșcăit I" Am auzit cu urechile mele — de două ori l-a spus 
gigant fleșcăit.

- Și amiralul ?
- S-a fpcut verde la față și a fugit la cabina radio. Precis să-l 

toarne la curtea marțială.
...De acord, scenele sînt imaginare, dar termenii nu : reprezintă denu

mirea codificată a tipurilor de accidente nucleare. Astfel, „Săgeata 
frintă" (Broken Arrow) definește explozia părților convenționale ale unei 
arme nucleare cu pericol de contaminare radioactivă. „Sulița curbată" 
(Bent Spear) și „Sabia boantă" (Dull Sword) înseamnă accidente 
nucleare cu pericol limitat. „Gigant fleșcăit" (Faded Giant) este codifi
carea accidentelor survenite la reactoarele nucleare ale navelor 
militare de suprafață sau submarine. Mal neplăcut poate fi „Fulgerul 
nuclear" (Nucfiash), care înseamnă explozia unei arme atomice de 
natură să provoace izbucnirea unui conflict mondial.

...Și așa au ajuns lumea, întreaga omenire și civilizație 
discreția, adică să Se rotească nu in jurul unui ax imaginar, 
suiițe — care se poate curba în orice clipă. Sau al unei sqbii 
poote toci. Ori al unei săgeți — care se poate fringe.

Dereglind grav perspectivele învîrtirii mai departe, prin 
globului umplut cu pămînt și apă.

Plus ale celor patru miliarde de pasageri de pe grandioasa Terră 
transformată într-un gigant fleșcăit.

Luați măsuri.
un coif cu pene, dacă 
nu vă prindă maiorul cu

predat la batalion cînd

sâ fie la 
ci al unei 
- care se

spațiu, a
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