
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚt-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Willi Stoph, 

președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane

Anul LII Nr. 12 509 Prima ediție Joi 11 noiembrie 1982 , 6 PAGINI - 50 BANI

In intimpinarea Conferinței Naționale a partidului 

PLANUL PE 1982 
realizat exem pl ar, 
la toti indicatorii!

Terminarea grabnică a investițiilor 
impune asigurarea la timp a utilajelor 

și materialelor de construcții
Se știe că o activitate susținută și a unor capacități au fost generate materiale însă din moment ce furni-

eficiență pe șantierele de investiții 
nu poate fi concepută fără asigurarea 
ritmică. în strictă concordanță cu pre
vederile graficelor de lucru, a tuturor 
utilajelor tehnologice si materialelor 
de .cihstrucții incluse in proiecte. A- 
prOaV matematic se poate demonstra 
că intre aorovizionarea corespunză
toare a șantierelor și respectarea 
termenelor de punere in funcțiune 
există o legătură directă. Or. în ulti
ma vreme, primim de pe șantiere 
semnale avînd unul si același con
ținut: eforturile constructorilor de a 
termina grabnic investițiile la care 
lucrează sînt. in multe cazuri, greva
te de „sincopele" în asigurarea uti
lajelor și materialelor.

în momentul în care bătălia pentru 
îndeplinirea planului de investiții pe 
1932 a intrat într-o etaoă decisivă, pe 
un șir de șantiere este serios resim
țită linsa unor însemnate cantități de 
mașini și echipamente tehnologice, de 
oțel-beton, de țevi, fitinguri și armă
turi. de materiale hidroizolatoare, de 
multe alte materiale. Și aceasta în 
condițiile în care, practic, în fiecare 
zi pînă la sfîrșitul anului ar trebui 
să intre în producție, în medie, cel 
puțin cite un obiectiv . de investiții. 
Așadar, in discuție se află spiritul 
de răspundere și promptitudinea fur
nizorilor, dar și, o serie de .deficiențe 
în funcționarea • mecanismului apro
vizionării' tehnico-materiale.

Nu este, din păcate, o situație 
nouă. Analiza critică a experienței 
lunilor anterioare a scos in evidentă 
faptul că. de multe ori. întinderile 
consemnate Ia punerea in funcțiune

tocmai de nesoluționarea la momentul 
oportun și în întregime a problemei 
aprovizionării șantierelor de investi
ții. Nu ne propunem să facem o tre
cere in revistă, anânun.ită, nici a 
investițiilor periclitate acum din acest 
motiv și nici a furnizo-ilor restan- 
țieri. Lista lor ar fi destul de lungă 
și. sub acest aspect, nesemnificativă. 
Cu titlu de exemplu însă precizăm 
că este vorba de obiective de inves
tiții de Drimă importantă, cum sînt 
laminorul de 20 țoii de ia întreprin
derea de țevi din Roman, instalația 
de biosinteze din Calafat, laminorul 
de țevi continuu de la întreprinde
rea de țevi din Zalău. întreprinderile 
de fibre artificiale din Suceava și 
Brăila, iar dintre furnizori — de în
treprinderea constrnctoa-e de mașini 
din Reșița, întreprinderea de utilai 
chimic din Făgăraș, unități ale Cen
tralei materia'elor de construcții. în
treprinderea de utilaj tehnologic di.n 
Buzău și altele. ,

Care sînt cauzele care au favorizat 
acumula-ea și persistenta unor apre
ciabile restante în livrări, care este 
mecanismul prin care o serie de 
furnizori își escamotează răspunde
rile reglementate prin lege și preve
derile contractelor încheiate., amînind 
sistematic onorarea obligațiilor pe 
ca"emi le-an as’lțnat ?

Iată „radiografia" unui asemenea 
; caz; Apropiata? instalare: a, s.ezonu-, 
lui rece impune, pe.șantiere;(crea
rea grabnică a condițiilor de lucru 
în interior. Deci. în primul rînd. exe
cutarea fără întîrziere a lucrărilor de 
izolații termice și hidrofuge. Cu ce

zorii acestora înregistrează restanțe 
în livrări de sute de mii mp la 
impîslituri. țesături și carton bitu- 
mat.’ ..Recordul" întîrzierilor îl deține 
întreprinderea de materiale izolatoa
re clin Șimleu Siivaniei, care r.-a ex
pediat ne șantiere aproape jumătate 
din cantitatea de îmoîs'ituri contrac
tate și prevăzută să fie livată pe 
nouă luni. O asemenea restanță de 
proporții ar fi t-ebuit. în mod firesc 

. și necesar, să dea serios de gîndit 
să îndemne la măsuri energice si 
imediate pentru redresa-ea activității 
productive în întreprinderea mențio
nată. Cu atit mai mult cu cit restan
tele n-au aoărut peste noante. ele au 
fost acumulate sistematic, lună de 
lună, iar constructorii au făcut- de
mersuri repetate, semnalînd această 
anomalie. Insistente rămase însă fără 
rezultat

Dim-'ot-ivă. cb’ar cu puțin timp în 
urmă, printr-o adresă a Centralei ma
terialelor de construcții. Ministerul 
Construcțiilor Industra'e a fost infor
mat că datorită greutăților în p-odu- 
cerea mate~ialelo- la care ne referim 
furnizo-ii a?esto-a au fost schimbați 
între ei', iar cantitățile de materiale 
ce vor fi livrate în continua-e sînt 
diminuate ao’eciabil fa‘ă de cele 
contractate. Cit -despre recuperarea 
restanțelor de pî'nă"â;rtitrii n'i'ci Rn an
gajament. nici cea . ,țpai vagă pro- 
misiune.

_______Crlșîîan ANTONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

HUNEDOARA: 
Minereu de fier 

peste pian
Organizîndu-și temeinic mun

ca in abataje, în formațiile de 
lucru și pe schimburi, folosind 
în mod corespunzător timpul de 
muncă și instalațiile, harnicii 
mineri de la întreprinderea mi
nieră Hunedoara raportează în
semnate succese în întrecerea 
socialistă. Ei au reușit să ex
tragă, peste prevederile planu
lui din acest an. 3 600 tone fier 
in minereu marfă, 82 000 tone 
do’omită siderurgică și peste 
1 900 tone talc măcinat. De sub
liniat că aceste sporuri de pro
ducție au fost realizate ca ur
mare a c-eșterii p-oducțivității 
muncii și în condicile economi
sirii unor însemnate cantități de 
mate-ia'e și energie electrică. 
(Sabin Cerbu).

SUCEAVA: Producție 
suplimentară 
cu cheltuieli 

materiale reduse
Oamenii muncii din județul 

Suceava acționează cu hotărîre 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan, pentru cres- 
te-ea continuă a eficienței acti
vității productive. în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui. ei ranortează depășirea pla
nului producției nete cu 139 mi
lioane lei și a beneficiilor pla
nificate cu 135,8 milioane lei. 
Totodată., costurile materiale au 
fost reduse cu 158.6 milioane lei, 
în perioada ce a trecut din aceșt 
an . economisindu-se • 715 tone 
metal, 334 tone combustibil con
vențional, ' 5 557 000 kilowați-oră 
energie electrică și alte mate
riale. (Sava Bejinariu).

/________ >

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Willi Stoph. 
președintele Consiliului de Miniștri 
ăl ■ Republicii Democrate Germane, 
care face o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.CÎR., prim-ministru al guver
nului.

Au luat parte Gheorghe Tache, 
ambasadorul României la Berlin, și 
Siegfried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea tova
rășului Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, un călduros 
salut, multă sănătate și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a. 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Erich Honecker un cald 
salut și cele mai bune urări'.

în timpul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare existente în
tre partidele, . țările și popoarele 
noastre, relevindu-se că aceste ra
porturi multilaterale cunosc o dez
voltare fructuoasă, pe baza hotăriri-J 
lon.și.. înțelegerilor, convenite . cu .pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și. 
Erich Honecker. Au fost apreciate

rezultatele bune obținute pe . linia 
colaborării economice și țehnicb-ști- 
ințifice, a schimburilor comerciale, 
cooperării și specializării în produc
ție șl s-â manifestat voința comună 
de a se acționa in continuare .pentru 
a conferi dimensiuni noi relațiilor, 
dintre țările noastre.

■ S-a apreciat de comun acord că 
stadiul actual și perspectivele dez
voltării economiilor naționale a'e 
României și R.D? Germane oferă Con
diții pentru o colaborare și mai in
tensă intre cele două țări. De ambele 
părți, s-a exprimat convingerea că 
dezvoltarea permanentă a colaborării 
rodnice dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană este atît in interesul pro

gresului și prosperității celor două 
țări și popoare, cit și al cauzei so
cialismului, colaborării și păcii, în 
Europa și in întreaga lume.

în timpul întrevederii, au fost exa
minate, de asemenea, unele aspecte 
ale vieții internaționale actuale. 'A 
fost reafirmată hotărirea celor doua 
țări de a conlucra activ pe mai de- 
pa-te pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, pentru rezol
varea conflictelor existente în lume 
numai pe cale politică, prin tratati
ve, pentru înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru realizarea securității și coo
perării în Europa, pentru triumful 
cauzei generale a socialismului, in
dependenței și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Vizita oficială de prietenie a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Wil'i Stoph

• începerea convorbirilor
® Dineu oficial
® Depunerea unei coroane
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DIN ALBUMUL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Întîlnirile dintre candidați și alegători

CETĂȚENI ȘI CETAȚENE!
Programul cu care Frontul Democrației și Unității Socialiste se 

prezintă în fața alegătorilor, platforma politică a candidaților >săi este 
Programul Partidului Comunist Român, programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării patriei spre comunism, 
materializat în obiectivele actualului plan cincinal, în hotărîrile Congresului 
al Xll-lea al partidului - obiective a căror înfăptuire este hotărîtoare 
pentru viitorul patriei noastre, pentru bunăstarea și fericirea tuturor 

celor ce muncesc.
(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)

UN AMPLU ȘI CONCRET 
DIALOG GOSPODĂRESC

expresie vie a democratismului societății noastre socialiste
Perioada acestor zile are o im

portanța aparte in desfășurarea 
campaniei electorale pentru alege
rile de la 21 noiembrie : în toate 
circumscripțiile au loc intîlniri ale 
candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste cu alegătorii, 
eXDresie vie. convingătoare, a de
mocrației noastre socialiste, munci
torești.

Utilitatea acestor intîlniri este în 
primul rind strîns legată de cerin
ța unăi bune cunoașteri reciproce 
între cetățeni și deputați, pe baza 
dialogului concret, gospodăresc, ai 
formulării dezideratelor obștii și al 
căutării căilor de satisfacere a lor. 
Această cunoaștere nu debutează, 
desigur, acum, ea' se întemeiază pe 
experiența activității trecute, pe 
faptul că actualii candidați sînt re
comandați, în primul rind, de acti
vitățile gospodărești desfășurate 
de ei pînă în prezent. Dar in per
spectiva viitorului mandat, este fi
resc și necesar ca obștea să dezba
tă proiectele de viitor cu viitorul ei 
reprezentant. în același timp, aces
te intilniri permit viitorilor deputa.i 
să înțeleagă mai bine și din timp 
problemele circumscripției electora
le. preocupările cetățenilor, răspun
derile pe care le incumbă viitorul 

^mandat. Este un adevărat pr’n-

cipiu al democrației noastre, de
mocrație adevărată, a faptelor, ca 
aceste intîlniri să nu se rezu
me la dialoguri vagi, sterile, fără 
substanță și finalitate. Nu este vor

ba de un principiu abstract — 
cetățenii țării știu bine că hotărr- 
toare este trecerea de Ia vorbe la 
fapte, că stă în puterea și pricepe
rea lor să caute soluții, să le adop
te și să le aplice.

Pentru ca viitoarea agendă de lu
cru să se deschidă în condiții de 
înaltă răspundere socială, întîlniri
le, ca o-ice tribună politică a de
mocrației noastre, oferă și un pri
lej pentru consiliile populare în 
funcțiune de a răspunde in fața 
maselor. A intrat in obișnuința 
desfășurării întilnirilor recapitu’a- 
rea bilanțului -împlinirilor gospodă
rești realizate după ultimei- 
geri, concomitent cu sesizarea anu
mitor neimoliniri. cerîndu-se 
siliilor populare să-și perfecționeze 
activitatea.

întilnirile între candidați și ale
gători se desfășoa ă corespunzăto- ■ 
platformei politice, a prog-amului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — Pro’ramul partidului. 
Dar în fiecare circumscripție elec
torală există probleme, ce-ințe care, 
ir. cad-ul po’iticii și obiectivelor 
generale, trebuie analizate cu aten
ție, văzîndu-se ce se poate între
prinde imed'at, ce este realist și
(Continuare in pag. a Il-a)

Argument edilitar pentru realitățile socialiste din județul Covasna : noi construcții de locuințe edificate in ultimii 
ani in municipiul Sfintu Gheorghe Foto : S. Cristian

a'.e-
con-

Dintr-ufi documentar referitor la 
dezvoltarea județului Covasna. Ia 
prefacerile revoluționare ce au a- 
vut loc și in această parte a tării 
în perioada de după cel.de-al IX-lea 
Congres al partidului, am reținut un' 
număr: 12 000. 
fost construite 
ultimii 1.2 ani. 
orin ea insăsi. 
sebită. Lucrurile se schimbă insă 
dacă o raportăm la indicatorii de
mografici. Sau la cei ai nivelului de 
•trai.

La Tirgu Secuiesc locuiau, în 
urmă cu 12 ani. numai 6 000 de.oa
meni. Si au fost construite, de 
tunci și pînă in prezent. 12 000 de 
locuințe. De două ori mai multe 
decit numărul oamenilor care tră
iau aici in anul 1970. Numai că în 
această perioadă s-a schimbat ra
dical structura demografică a ora
șului. Poou'atia a crescut de trei’ 
ori și jumătate într-un singur de
ceniu. Dar .chiar și în astfel de 
condiții, i s-a asigurat fiecărei fa
milii cite o locuință confortabilă. 
Pentru că s-a construit masiv. Aici, 
în orașul Tîrgu Secuiesc, nu mai 
există nici o cerere de locuință 
care să nu fi fost soluționată favo
rabil.

Străzile, casele nu oferă nici un 
reper pentru comparații cu trecutul. 
Tîrgu Secuiesc este un caș nou, 
modern, frumos. Doar fotografiile 
ne mai sînt de folos -în acest scop. 
Și statisticile..

Trecutul stăruie și în amintirile 
oamenilor. Ei nu pot uita.nici umi
lințele, nici nedreptatea, nici sără
cia in care au trăit. Nu pot uita fap
tul că dreptul la muncă nu le putea 
fi garantat cu doir două decenii în 
urmă in orașul natal. Motivul : la 
Tg. Secuiesc nu exista nici o între
prindere industrială ; locuri de 
muncă nu erau decit pentru o mică

Atitea locuințe au 
la Tg. Secuiesc în 
Informația nu are, 
o semnificație deo-

parte din populația activă. Bărba
ții plecau să lucreze in cențrCe 
muncitorești. Femeile, îndeosebi 
cele tinere, plecau și ele in alte 
orașe, in căutare de lucru. La Tirgu 
Secuiesc rămineau bătrinii și copiii.

Dar azi ? Care .sînt, azi, realitățile 
acestui oraș ? Am notat, mai inain-

din municipiul Sfintu Gheorghe. 
Spunea, cu acest prilej, secretarul 
general al partidului că adevărata 
egalitate în drepturi inseamnă a 
avea condiții egale de muncă, de 
viață, de afirmare a personalității 
umane. Ca să afirm că aceste cu
vinte exprimă un mare adevăr ar

i

a-

Munca, viața oamenilor 
argumentele supreme 

ale frăției și egalității
în

drepturi. Dar despre ce fel de ega
litate putea fi vorba cind oamenii 
își părăseau localitatea natală, casa 
părintească, se despărțeau de prie
teni și porneau prin țară, in cău
tare de lucru ? Despre ce fel de de
mocrație putea fi vorba intr-un oraș 
care nu oferea locuitorilor săi nici 
condiții de muncă, nici șanse de 
pregătire și afirmare profesională, 
de manifestare a personalității; nici 
posibilități de lărgire a orizontului 
spiritual ? Acum, tinerii nu mai 
pleacă din oraș. Aici urmează li
ceul. aici se încadrează in muncă, 
aici au asigurate toate condițiile 
pentru, a-și împlini năzuințele, 
idealurile. Mai mult, au revenit 
acasă și cei care plecaseră, cu ani 
in urmă, să lucreze în alte județe. 
Eu lucrez la întreprinderea meca-

■ nică. Condițiile de muncă sînt 
tre cele mai bune. Iar dotarea 
nică este la n:velul celor mai 
deme întreprinderi similare

! Iunie. Mii de oamâni isi afirmă
odată cu pasiunea muncii in indus
tria modernă, spiritul creator, vo
cația învățăturii. a înaltei pre^ăfri 
profes'onaîe. Contactul cu tehnica 
avansată a determinat importante 

. prefaceri mi numai in ceea ce pri
vește nivelul de trai; ci și in modul 
in care acești oameni iși petrec 
timpul liber, in care gindesc. prin- 
tr-o continuă racordare la cerințele 
și exigențele civilizației socialiste".

' .Am iheenut această , anchetă la 
Tîrgu Secuiesc pentru că aici, 
în anul 1967, s-a turnat piatra 
de teme’ie a industriei jude-' 
țului Covasna. Aici, în iulie 1967, 
cu prilejul primei vizite de lu
cru a secretarului general al parti-

din- 
teh- 
mo- 
din 

aici.

Anchetă social-politică în județul Covasna

te, că înfățișarea urbanistică a lo
calității s-a . schimbat total. Că îți 
zece ani populația a crescut de trei 
ori și jumătate. Care este teme
iul unor atît de profunde trans
formări ? „Industria" — ni s-a răs
puns. Maistrul Daczo Iosif, de la 
întreprinderea mecanică, dezvol
tă această idee : „într-o zi 
însorită din toamna acestui an, o- 
zi de istorie, l-am intimpinat in 
uzina noastră pe tovarășul, Nicolae 
Ceaușescu. Apoi l-am ascultat vor
bind la marea adunare populară rit fac mult caz de egalitatea in

fi prea puțin. Pentru noi, cei din 
Tirgu Secuiesc, ele exprimă un ade
văr fundamental al vieții noastre. 
Se aud voii, pe la unele posturi de 
radio, care susțin că industrializa
rea României ar fi fost o eroare. 
Dar oare nu tot pe această cale ci
neva, 
lăudat 
mului tractor construit la noi in 
iară ? - - •
fi pătruns puternic industria, locui
torii orașului ar fi vinturat si azi 
lumea. „Vocile" la care m-am refe-

cu multi ani in urmă, s-a 
că se va arunca in fata pri-
Dacă la Tirgu Secuiesc n-ar

Adrian VASH.ESCU
(Continuare în pag. a IV-a>
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Ca toți copiii!
Oricine o vede astăzi pe Mire- 

la Cîmpan, o fet.ță de cinci ani 
din iași, nu-și poate inchipui că 
anul trecut ea a fost la un pas 
de a... nu mal fi in viată. Scă
pată pentru citeva clipe de sub 
supravegherea părinților, fetița 
a ieșit pe balcon, s-a aplecat 
peste balustradă și. de la etajul 
al zecelea, s-a prăbușit in gol. 
Norocțil ei a fost că a căzut pe 
un pămint reavăn din jurul blo
cului. Transportată de urgență 
la Spitalul de pediatrie, s-a 
constatat că suferise o tasare a 
coloanei vertebrale.

Medicii au început o apriqă bă
tălie pentru salvarea el. Acum 
— aflăm din ziarul „Flacăra 
Iașiulu." — Mirela se află in 
continuare sub supravegherea 
medicilor, dar ea se joacă din 
nou cu cele două surori ale sale, 
se simte din ce in ce mai bine, 
e veselă și frumoasă, ca toți co
piii !
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Tășcuța din 
cabină

Un cetățean din Cărei. G. Ru- 
san, aflat, cu treburi prin Satu 
Mare, a găsit in cabina unui te
lefon public o tășcuța in care 
se afla o mare sumă de bani, un 
libret CEC și actele păgubașului, 
pe nume Tiberiu Bulbuc din 
Satu Mare. Gîndindu-se cum să 
facă el ca tășcuța să ajungă mai 
repede la păgubaș, l-a intiln t 
pe stradă pe subofițerul de mi
liție Vasilj Mașlinca. Acesta a 
luat tășcuța și s-a dus imediat 
acasă la păgubaș.
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Pompierul s-a ars
Un caz cu totul neoblșnu't 

este...cazul pompierului Stel.că 
Sechilă de la întreprinderea de 
alumină din Tulcea. Deunăzi, 
cind oamenii zoreau la locurile 
lor de muncă și totul decurgea 
absolut normal, pompierul a dat 
alarma. Auzind șuierul s'renei, 
oamenii au alergat spre remiza 
P.C.I.

— Arde ?
— Ce arde ?
— Unde arde 1 
întrebările se încrucișau, toți 

întrebau, nimeni nu știa ce să 
răspundă. După cum n-a știut 
să răspundă nici pomn erul Ste- 
lică Sechilă, care dăduse alar
mă falsă. Nu ardea nimic, nică- 

• ieri, decît... gitul pompierului, 
care se imbătase criță. Dar s-a 
„ars" rău de tot.

I Au înghițit în sec I 
1

!

!
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!
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, ol . . ■ br.yoâ nbAvmd poftă de o fripțprică 
(tulburelul îl consumaseră mai 
devreme), Constantin Radu și 
Neculai David din Horgești, ju
dețul Bacău, au tras căruța in 
apropiere de gospodăria anexă 
a șantierului noii hidrocentrale 
de la Răcăciuni. Lacomi, cei doi 
nu s-au mulțumit cu un grăsun, 
ci le-au făcut de petrecanie la 
încă trei, și încă dintre cei mai 
mari, i-au aruncat in căruță și 
s-au întors la casele lor. Dar 
tocmai cînd se pregăteau de o 
fripturică, le-au bătut la poartă 
oamenii legii. Așa că au înghi
țit tn sec.

I

!

I

I

I

Absenții... 
prezenți

Dacă ai o treabă urgentă de 
rezolvat te invoiești de la lucru 
o oră sau două, iar dacă e nea
părat nevo.e, iți iei o zi sau două 
de concediu fără plată. Dar dacă 
îl ai ca maistru pe Incze Jănos 
Jozsef și ca șef de echipă 
Trancaș Milica, de 
darea de mașini, 
subansamble auto 
Gheorghe, altfel se 
blema. Contra bani ...... ...... _
țuică de prune, după caz. cei doi 
ii invoiau pe unii de la lucru cu 
zilele și ii pontau ca prezenți. 
Astfel. C.V. a lips.t șapte zile 
de la lucru, dar a fost trecut 
prezent in toate cele șapte zile. 
Tot șapte zile a lipsit și G.S., 
contra 100 de lei și un litru de 
rachiu. „Recordul" aparține u- 
neia care a lipsit, nici mai mult, 
nici mai puțin, decit 19 (nouă
sprezece) zile, iar la venire și-a 
încasat, cu seninătate, și, retri
buția (I).

Fapt pentru care au fost „în
casați" și cei doi : maistrul cu o 
pontare (citește închisoare) pen
tru doi ani și două luni, iar șe
ful de echipă — doi 
nici o învoire și mei 
ială.

»

. ---- ,.j pe
la întreprin- 
agregate și 
din Sfintu 

rezolvă pro- 
numerar sau

ani. Fără
o... tlrgu-
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„Nota zero la 
purtare"

tn timpul unei lecții, unul din 
elevi n-a fost cum.nte in banca 
lui și profesorul Horia Băncilă 
de la școala din Cordăreni — 
Botoșani s-a năpustit asupra-i și 
l-a bătut măr. In timp ce comi- 
sia însărcinată cu anchetarea ca
zului încerca să-i explice profe
sorului gravitatea faptei, in fla
grant conflict cu legislația invă- 
țămintului, profesorul a declarat 
textual, cu seninătate: „Nu cu
nosc legislația invățămințului și, 
dacă vreți să știți invățămintul, 
ca domeniu de activitate, nu mă 
interesează".

Atunci pentru ce o fi ocupat 
Un loc la Filologie, care pregă
tește, prin excelență, dascăli ?

Pentru apucăturile de bătăuș, 
pentru atitudinea de superior.- 
tale ofensatoare afișa'ă mereu 
față de ceilalți dascăli, pentru 
repetatele absențe de la lecții și 
indiferentă totală pentru profe
sie. profesorului Horia Băncilă 
i-a fost desfăcut contractul, de 
muncă și a fost scos din invă- 
țămint.

Era și cazul I
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SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDUUUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și ecliității socialiste, în spiritul grijii iață de om 

Sprijin concret pentru restabilirea ordinii în producție
Combinatul de utilai greu Iași 

are o situație economică nemulțu
mitoare, departe de condițiile de 
care dispune — se .relata intr-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Deși in anii 
1981—1982 au fost elaborate in re
petate rinduri măsuri pentru eli
minarea unor lipsuri și îmbunătă
țirea activității economice, pentru 
mai buna gospodărire și utilizare 
a fondurilor fixe, îmbunătățirea 
calității, planificarea și organizarea 
producției etc., acestea nu au fost 
în întregime aduse la îndeplinire 
de către conducerea combinatului.

Scrisoarea, care însoțea afirma
țiile cu date și fapte concrete, a 
fost verificată de activiști ai C.C. 
al P.C.R., ai comitetului județean 
de partid și specialiști de la foru
rile de stat competente, sub în
drumarea prim viccprim-ministru- 
lui def/ resort al guvernului și a 
președintelui Consiliului Centrai de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale — așa cum 
indicase secretarul general al par
tidului. S-a confirmat, astfel, exis
tența in întreprindere, in stoc, a 
unui mare volum de produse de
clarate finite cărora le lipseau Insă 
unele repere, subansamble sau care 
urmau a mai îi supuse unor ope

rații de prelucrare. Existau, de ase
menea, la data controlului, stocuri 
supranormative de țevi și profile 
din oțel.

S-a constatat o situație necores
punzătoare in domeniul gospodă
ririi fondurilor fixe. In combinat 
existau 70 de mașini, utilaje și in
stalații fie puse in funcționare dar 
care nu lucrau la parametrii pro
iectați, fie că erau defecte sau sta
ționau de mai mult de 90 de zile ; 
s-a constatat că nu exista o plani
ficare corespunzătoare a repara
țiilor la mașini-unelte, utilaje și 
instalații și nu se urmărea execu
tarea corectă a acestora.

în raportul de cercetare se pre
cizează că in citeva rînduri orga
nele de stat competente au con
statat raportări fictive de produc
ție : s-au făcut de fiecare dată co
recturile corespunzătoare, sesizin- 
du-se în același timp conducerea 
centralei industriale, care nu a luat 
însă măsurile ce se impuneau.

Pentru toate acestea, conducerea 
ministerului de resort. împreună 
cu organele locale de partid au 
hotărît schimbarea din funcție a 
directorului general.. directorului 
comercial. Directorul tehnic al cen
tralei industriale a primit sarcina

de a coordona activitatea combi
natului. in care scop a fost deta
șat la Iași, primind delegație pen
tru funcția de director general al 
combinatului ; a fost numit un nou 
director tehnic al combinatului ; 
au fost trimiși la combinat un nu
măr de specialiști din aparatul 
centralei industriale și din alte în
treprinderi pentru a-i acorda spri
jin pe o perioadă mai îndelun
gată ; au fost stabilite acțiuni pen
tru îmbunătățirea activității pri
vind calitatea produselor și utili
zarea mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor.

Concluziile rezultate au fost 
prezentate în ședința comună a bi
roului comitetului de partid și a 
biroului executiv al C.O.M din 
combinat ; s-a hotărît ca persoa
nele care se fac vinovate de abate
rile constatate să fie puse și in dis
cuția organizațiilor de bază respec
tive, in vederea luării măsurilor 
statutare corespunzătoare. S-a pre
văzut ca biroul comitetului jude
țean de partid să analizeze intr-o 
ședință a sa activitatea desfășu
rată de comitetul de partid și 
C.O.M din combinat, răspunderile 
ce revin secretarului comitetului 
de partid.

Măsuri eficiente pentru îmbunătățirea activității trustului
Secretarul adjunct al comitetului 

de partid al Trustului de construc
ții, exploatări forestiere și mate
riale de construcții Buzău. Sandu 
Dumitru, a adresat o scrisoare to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
care semnala că trustul are o si
tuație ecoromico-financiară neco
respunzătoare din cauza încălcă
rii prevederilor legale. După pă
rerea sa, cauza neajunsurilor din 
această unitate se datorează con
ducerii trustului, ca"e a organizat 
in fapt raporturi fictive; schim
bării a peste 30 de cadre de con
ducere și înlocuirii acestora cu 
unele elemente necorespunză- 
toare ; atmosferei de tensiune exis
tente între factorii de Conducere 
administrativi și comitetul de par
tid. în scrisoare se făceau și unele 
propuneri cu privire la înlăturarea 
neajunsurilor semnalate.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre examinare președintelui 
Curții Superioare de Control Fi
nanciar, viceprim-ministrului de 
resprt al guvernului^ și președinte
lui Consiliului Central de Control

• (f?-v wH-rv ■ ins'jts ^’i!» .■■?Fn

Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale.

După o amplă analiză efectuată 
de activiști de partid și cadre de 
specialitate s-a constatat că in 1981 
activitatea trustului s-a încheiat cu 
o pierdere de peste 87 milioane lei, 
din care ponderea principală o de
țin grupurile de șantiere ..Brăila" 
și „București". în mod repetat, cele 
două grupuri de șantiere au rapor
tat lucrări neexecutate. încaslnd 
contravalorile respective ; pe mai 
multe șantiere ale celor două gru
puri au avut loc înstrăinări de ma
teriale, degradări de bunuri și lip
suri tn gestiune, insumind peste 2.8 
milioane lei ; la șantierul din Con
stanța au fost identificate pagube 
de 224 mii lei. reprezentind sume 
însușite prin fals, înstrăinări de 
materiale, degradări. Se mai men
ționează că în cadrul trustului a 
existat o mare fluctuație de cadre 
de conducere, cu repercusiuni ne
gative asupra îndeplinirii planului. 
Este de menționat că structura ca
drelor tehnico-ibginerești în raport 
de profilul trustului și al grupurilor 

ește,. corespunzătoarei,;,., din 47 
ingineri, in funcții de conducere, 34 
ob .'uiWîșS' ■ : haipl.'lo/ii
...... ' 7 Si>('ini'’ iiiij......

sint absolvenți ai Facultății de sil
vicultură.

Pentru deficiențele confirmate 
s-a atras atenția conducerii minis
terului de resort și au fost schim
bați din funcție directorul trustului 
(Badicu Nicolae) și șeful șantieru
lui din Constanța (Udrea Marin) , 
au mai fost sancționate și discutate 
în organizația de partid alte cadre 
de conducere. Totodată. s-pi hotărît 
ca ministerul tutela-, imoreună cu 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
și Comitetul de Stat al Planificării 
să prevadă în planul trustului pe 
anul 1933 numai lucrări cu ca-acter 
specific forestier și de reparații ; 
să se reexamineze oportunitatea
menținerii a două trusturi pe ace
lași profil la Buzău- și la Brașov și 
să prezinte o nouă structură orga
nizatorică a acestora ; să se asigure 
cadrele de specialitate potrivit spe
cificului lucrărilor. Ministerul tu
telar va exercita, de asemenea, un
control mai exigent asupra activi
tății unităților proprii de construc
ții. îndeosebi în ce privește eviden
ta riguroasă a cheltuielilor de pro
ducție.

,Ci.

Ncculal ROSCA

La 21 noiembrie - alegerile de deputați in consiliile populare

In întreaga fără continuă 
întilnirile dintre candidați 

și alegători
In cenirul dezbaterii - 

problemele educației civice
La intilnirea pe care au 

avut-o alegătorii circum
scripției electorale nr. 26, 
din sectorul 1. cu candida- 
ții F.D.U.S. Ion Mateescu 
si Socratc Bujoreanu am 
remarcat atenția acorda
tă problemelor conștiin
ței civice. A fost o a- 
devărată dezbatere, fără 
divagații abstracte, teo-e- 
tice. cu argumente practi
ce convingătoare, despre 
necesitatea întăririi mun'cii 
de educație civică, inclusiv 
cu sprijinul deputaților.

.— S-a construit enorm, 
spunea cu toată convinge
rea Gheorghe Stanciu, din 
strada Pavlov 71. Mai mult 
decît visam noi acum 50 și 
chiar acum 20 de ani. O-a- 
șul in care trăim astăzi 
este altul decît l-au cu
noscut cei mai virstnici. 
Mai frumos, mai modern. 
Dar. educația cetățenească 
nu tine pasul cu progresul 
material. Unii tineri nu 
respectă îndeajuns aceste 
realizări. Cred că ar trebui 
să organizăm o consfătui
re pe tema educației civice 
a tineretului.

O femeie din sală l-a dat 
răspunsul pp loc :

— O consfătuire nu re
zolvă nimic. Educația civi
că a tînărului este treaba 
familiei, școlii, U.T.C.-ului 
și a noastră, a opiniei pu
blice, dar nu o putem a- 
sigura la o consfătuire, ci 
zi de zi, ceas de ceas.

Carențe’ale spiritului de

responsabilitate civică au 
fost criticate și în legătură 
cu activitatea unor servicii. 
Victor Simescu, din bu
levardul 1 Mai nr. 152, a 
făcut un scurt istoric al lu
crărilor de reparații capi
tale la imobilul respectiv : 
începute in ma-tie 1981, cu 
termen de predare la sfîr- 
șitul aceluiași an, sint exe
cutate. la ora actuală, adi
că ia zece luni după depă
șirea termenului — doar 
pe jumătate. De ce ?

— Materiale au fost, spu
nea vorbito-ul. Au fost a- 
duse cu camioanele și anoi 
luate... cu autoturismele, 
cu roaba, cu sacul... Și me
seriași au fost. Dar, ca și 
materialele, s-au împrăștiat 
în zona din jur. la lucrări 
particulare. Ce să spunem, 
cum să calificăm mentali
tatea acelor cetățeni din 
preajmă, care cunoșteau 
proveniența materialelor 
folosite la lucrările din 
curtea lor ? ' Care-i sus
trag cu bună știință pe 
meseriași din timpul lor 
plătit de lucru, pentru alt
ceva ? 1

în același spirit de res
ponsabilitate civică dezba-» 
terile s-au referit și la alte 
situații. Unele nu-i pri
veau în mod direct pe ce
tățeni. ei luînd cuvîntul în 
numele interesului general, 
pe care-I înțeleg și-1 apă
ră. Astfel, se arăta că lu
crătorii de la I.D.E.B. au 
uitat pe strada Expresului

trei tambur! și o mașină 
care se descompune pe zi 
ce trece, prin dispariția 
pieselor.

Vorbind despre educație 
și răspundere, locuitorii a- 
cestei circumscripții au 
spus răspicat celor doi 
candidați: „Amindoi sînteți 
foarte buni. Ne-am infor
mat. Așa că. indiferent 
cine va reuși la alegeri, să 
știe dinainte că va bene
ficia de tot sprijinul. Cu o 
condiție: să vină cit mai

des în mijlocul nostru, să 
ne sfătuim, să vedem îm
preună. ca azi. ce avem de 
făcut. Deputatul pe ca-e 
l-am avut mi și-a luat 
mandatul suficient de în 
serios. Nu p"ea l-am vă
zut prin ca-tier. De aceea, 
ne bucurăm că avem de 
ales. Ia 21 noiemb-ie. între 
doi candidați» hotărîți să 
fie activi in ono-area man
datului încredințat'1.

$. RODITĂ

Sat mic, propuneri multe
în circumscripția nr. 19 

a comunei Răcoasa candi
dează pentru un mandat 
in consiliul popular al co
munei Ion Dragomir și 
Gheorghe V. Mihai, țărani 
și gospodari de frunte.

Circumscripția e aronda
tă pe vatra satului Va mi
ța, așezare din munții 
Vrancei, cu 360 locuitori, 
dintre care 242 sint alegă
tori, inscriși in listele elec
torale. O localitate izolată, 
aproape un cătun. Totuși, 
lunile, anii nu mai trec, ca 
odinioară, lăsînd satul in
tr-o ancestrală împietrire. 
Chiar perioada, de numai 
doi ani și jumătate, de 
la ultimele alegeri nu a 
trecut fără urme pozitive. 
Bilanțul înfăptuirilor din 
actualul mandat nu a fost 
greu de prezentat adunării. 
Argumentul cel mai „la 
îndemină" : chiar sala în' 
care se tine intilnirea. Fie
care din cei prezenți în ea, 
în noua clădire a căminu-

Iui cultural, se știa părtaș 
cu fapta la amenajarea 
lui. în aceleași condi
ții. de eficiență gospodă
rească. la școală s-au mai 
adăugat încă două săli de 
clasă, in sat s-au amenajat 
mai multe poduri și pode
țe, un iaz de pește de 
15 000 mp. o moară, un 
circular pentru prelucra
rea lemnului. încura’ați 
de aceste realizări, partici
panta la intilnire au sus
ținut si s-au a.iga'at să 
contribuie la construirea 
unui magazin sătesc, s-a 
mai insistat să se' Trpns- 
porte mai mult gurioi de 
grajd pe pășuni și* finețe, 
să se înceapă de urgență 
lucrările de combatere a 
eroziunii solului, pentru a 
proteja astfel 25 ha de fi- 
neată. să se pla Neze încă 
2 000 pomi fructiferi.

Dan DRAGUEESCU 
corespondentul „Scinteii"

Lumea este plină de 
inși întreprinzători. 

, Care se pricep de
minune să scoată bani și 
din piatră seacă. Iar cum 
banii, se știe, n-au mi
ros, fantezia dedulciților 
la un ce profit, indiferent 
din ce, a mers atit de de
parte incit a născocit (și 
deschis) tarabe de afaceri 
pe „ogorul domnului". Sint 
ia mare căutare azi. in di
verse țări din Occident, 
indivizii așezați in fruntea 
unor „instituții" răsărite 
peste noapte ca ciupercile 
•și care iși propun să la in 
antrepriză problemele li
bertăți de conștiință de pe 
oriunde, numai din pro
pria lor ogradă, nii. în 
fond aceste instituții înjghe
bate cu banii contribua
bililor slujesc cu zel telu
rile unor organizații aflate 
în cele mai muite cazuri 
sub oblăduire ofipială„ și 
care dirijează ofensiva i- 
deologică impotriva socia
lismului. Ofensivă însoțită 
de acțiuni de dezinformare, 
ponegrire, instigare etc., ce 
contravin normelor elemen
tare ale dreptului interna
țional. relațiilor dintre sta
te Cu alte cuvinte, avem 
de-a face cu imixtiuni in
acceptabile in treburile in
terne ale țărilor supuse ti
rului diversionist. în virtu
tea sloganului exportului 
de... democrație irt țările 
socialiste.

...Anul’ acesta, doi tineri 
olandezi, frații Baersma și 
Albert Visscher. iși propun 
să vină ca turiști în Româ
nia. Cum necum, despre in
tenția lor află și „Misiunea 
biblică est-eUrOoeană“ (Ro- 
sendaal). organizație olan
deză subvenționată Și pro
filată anume pentru mi
siuni deloc curate. Ea ma
nifestă un interes subit față 
de căi doi tineri. n"OOU- 
nîndu-le nici mai mult, nici 
mai puțin : 1. sejur pe banii 
ei, iii România ; 2. depla
sarea să se facă neapărat 
Cu un microbuz marca 
„Peugeot" (06-PB-20). ame
najat anume pentru vacan
ță. „Ceva pretenții trebuie 
Că aveți în schimb au în
trebat tinerii cu biin simț. 
„Af fi. recunosc «misio
narii». în niște ascunzători 
speciale ale microbuzului 
sint plasate niște tipărituri 
pentru credincioșii din Ro
mânia. Le lăsați in drum, 
la Ăfai, Cluj-Napoca, Tir- 
gu Mureș. București..."

ward și Zupke Lois Anne 
— sosesc și ei cu un mi
crobuz, marca „Chevrolet" 
(FIB-2899). Controlul va
mal de rutină scoate la 
iveală o cantitate mare de 
literatură mlstico-religioa- 
să cu scopul de a fi intro
dusă in România. Cei trei 
recunosc dealtfel că pen
tru asta au și fost angajați, 
in Anglia, de un anume 
thomas Kirk. Că antrepre
norul acestei afaceri este 
plătit din fondurile Misiu
nii „Rosendaal" — cu filiale 
în R.F.G., Elveția. Anglia, 
Austria. Nc.-veg'a ori 
din casieria „Bisericii e- 
vanghelice clandestine" (Bi
serica subterană n.n.) — 
care are in frunte ne „re
verendul" Joe Baas. agent 
al C.I.A. — Și in ale cărei 
ateliere de la Viena sint

siunea ..Rosendaal". Ce să-l 
faci insă, in fața banului 
preceptele mai mult sau 
mai puțin religioase nu au 
nici o valoare). Că nici nu 
se putea o alegere mai. 
bună, a se vedea din ur
mătoarele : M.R.W. a slujit 
cu zel siguranța statului 
burghezo-moș.eresc intre 
cele două războaie mon- 
dia'e. fapt pentru care a 
fost condamnat după 23 
August 1944 la 25 de ani 
inch'soare. Destul de pu
țini față de cei 80 de ani 
închisoare la care au fost 
condamnați de tegimul bur- 
ghezo-moșieresc in 1934, la 
procesul de la Timișoara, 
cei 35 de fruntași demo
crat! trădați de actualul 
„mis'o"ar“. Benefic ind de 
decrete'e de amnistie poli
tică de după 1960. fostul

„întoarceți-vâ de la Marx !“, 
clamează autorul, propu- 
nind drept „soluție"... în
crederea in fericirea de 
apoi.

Car iată că, pină la ilu
zoria fericire de aooi. acești 
cavaleri ai diversiunii 
cheamă aici pe pămint. la 
nesupunerea față de legile 
statului nostru, instigă la 
emigrare, la dezordine, pro
clamă aberant că materia
lismul dialectic și istoric 
nu ar mai ■ satisface setea 
de cunoaștere și. de aici, 
îndemnul de întoarcere la 
„revelația mistică". în loc 
de orice alt comentariu, 
punem celor ca -e se ocupă 
cu astfel de „afaceri" ur
mătoarea întrebare : soco
tesc ei că ar fi bine prim'tă 
introducerea ilegală, pe lo
curile unde hălăduiesc a-

tipărească alte
care ii sînt de trebuință.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „ScinteiU^j

riști americani — Andrew 
Lloy Zupke. Fieri Joel Ho

„Niște" tipărituri...
Adică vreo 800 de exem

plare. tot atitea vederi și 
tot atitea abtibilduri cu 
Fecioa-a din profil, din fată
contre-jour etc... Tipări
turi mistico-religioase și. 
printre ele. multe altele cu
caracter dușmănos.

...Punctul de frontieră 
Stamora Moravița. Trei tu

Cavalerii „libertății de conștiință" 
...cu otrava in portbagaj

Cine și ce se ascunde în spatele traficului ilegal 
de tipărituri cu caracter de diversiune

pregătite ascunzătorile de 
tip gangsteresc din autove
hicule. faptul in sine are 
mai mult sau mai puțin în
semnătate. Important este 
altceva, și anume că acești 
misionari ai diversiunii, 
pregătiți in acest scop, plă
tiți in acest .scop. emit, cu 
nerușinare pretenția de a 
se amesteca in problemele 
libertății de conștiință ale 
credincioșilor din ța-a noas
tră. Calul de bătaie âl in
șilor stipendiați pentru a 
ne purta nouă „de grijă" 
este că, in România ar fi — 
țineți-vă bine 1 — o... lipsă 
de asemenea materiale.

Trebuie să recunoaștem 
că afirmația de mai sus 
conține pe lingă o minciună 
sfruntată și un mare ade
văr. Să ne oprim mai intii 
la acesta din urmă. Adevă
rul este că. ih România so
cialistă. sint și vor continua 
să rămină prohibite macu
laturi de tipul celora inti
tulate „Umpleți vidul!", pe 
care „organizatorii" de se
jururi „turistice" ia noi le 
amestecă cu literatura cu 
caracter mistic-religios. Au
torul „vidului neumplut", 
care semnează cu pseudo
nimul Nico'ai lonescu. nu 
este altcineva decit un a- 
nume Moritz Richard 
Wurmbrand. pus in frun
tea organizației reacționare 
„Isus pentru lumea comu
nistă", cu sediul in Cali
fornia (organizație aflată in 
concurență acerbă cu Mi-

agent de siguranță iși la 
familia, si ura sa imDotriva 
noilor realități din Româ
nia. si iată*I arind acum cu 
zel cimpul domnului creș
tin... Zice M.R.W. in „Um
pleți vidul !“ (cu adresă la 
cei in mijlocul cărora a ju
cat rolul abject al iui Iuda 
Iscarioteanul) : „Acum tre
mur la gindul vieții de su
ferință care vă asteaotă 
dacă veți continua in ateis
mul vostru. Am fost găsit 
de Hristos și am fost’salvat 
din ateism, din crimă". Să 
aibă cumva in vedere cri
ma răsplătită cu cei 30 de 
arginți ai trădării sale ? 
Dacă da. atunci e mai bine 
să-și vadă de propriile re- 
mușcări. Nu mai e cazul 
,.să tremure" pentru... a- 
te'smul nostru 1

Prohibite vor fi totdea
una in România socialistă 
asemenea „scrieri", ca și 
cea semnată de Alfred Jan
sen. in care se. deplinge 
faptul că marxismul de
nunță fără drept de apel... 
racilele societății barate pe 
exploatare și asuprire. Zice 
și acest „autor" strecurat 
in bagajele „misionarilor" 
subvenționați de C.I.A. : 
„Teoria marxistă... .s-a do
vedit o dinamită sub aspect 
emoțional. Să spui tuturor 
săracilor șl oprimaților câ 
sint săraci, sint cerșetori șl 
nefericiți pentru că cel bo
gat i-a furat și irtcă ii mai 
fura înseamnă să declan
șezi incendiul mondial..."

cum, odată cu tipăriturile 
in vrac, ce cuprind ,.cu- 
vintul domnului", și cărțu
lii dușmănoase, care să 
cheme la dezordine, la ne
socotirea legilor, a auto i- 
tâților de stat, a rânduieli
lor statornicite ? Ne cam 
indolm că legile țărilor din 
care Drovine această ma
culatură ar închide ochii 
la asemenea acte diversio
niste. că ar lăsa nepedep
site astfel de tentative I De 
ce am face tocmai noi o 
excepție ?

Cit privește afirmația 
prin care „misionarii" in 
cauză încearcă să-și justi
fice cit de cit activitatea 
diversionistă și potrivit că
reia cele 14 culte recunos
cute de legile noastre ar 
duce lipsă de tipăriturile 
adecvate, aceasta este nu 
numai mincinoasă, ci și 
răuvoitoare. Dealtfel, știu, 
prea bine profesioniștii 
minciunii in sutană cum 
stau lucrurile la noi. in a- 
ceastă privință. Știu, dar se 
fac că nu știu. în ultimii 
ani. de exemplu, biblia a 
fost tioărită in tiraje de 
sute de mii de exemplare. 
Alte zeci de mii de exem
plare s-au adus din străi
nătate. corespunzător ne
cesităților diferitelor culte. 
Numai pentru cultul baptist, 
ca să ne referim la un alt 
exemplu. în vremea din 
urmă au fost aduse din 
^străinătate peste 10 000 de 
exemplare, cultul avind in 
același timp posibilitate^ să

Sigur, nu ne facem iluzii 
că. in fața acestei evidențe, 
a adevărului, indivizii care 
iși mes.ecă ura neputin
cioasă față de opțiunea is
torică a poporului nostru 
se vor ascunde de rușine in 
gaură de șarpe. Nu pentru 
a se rușina sau a recu
noaște adevărul sint ei plă
tiți din fondurile „războiu
lui rece". „Iubirea aproa
pelui" înseamnă pentru 
dinșii slujirea orbească a 
celor care dirijează și con
certează acțiunile de ca
lomniere și instigare.

în același timp, nu-i mai 
puțin adevărat că aseme
nea acțiuni diversioniste nu 
pot trece neobservate la 
nesfirșit. Chiar și o publi
cație precum „i ra.nkfurter « 
Allgemeine" din R.F.G. — 
care nu poate fi bănuită de 
filo-comunism — s-a vă
zut nevoită, să-și infor
meze c.titorii in legătură 
cu acest tip de activitate 
ostila țărilor socialiste. In
tr-un articol intitulat . în
florește traficul cu biblii" 
se spune negru pe alb des
pre introducerea ilegală a 
tipar.turilor cu caracter 
mistic (publicația in cauză 
trecind sub tăcere materia
lele cu caracter net subver
siv, de tipul celor la care 
ne-am referit mai inainte) : 
„Numai organizația olan
deză «Misiunea biblică est- 
europeană» (Rosendaal), 
care face parte d n rindul • 
celor șase mari organizații 
ce practică acest gen de 
trafic, a introdus a.nul tre
cut 22 000 de biblii in cinci 
țări ale blocului răsări
tean... Organizația mondială 
a societății biblic-’ respinge 
răspindirea ilegală de bi
blii... șt propaganda politică 
însoțită de această activi
tate. Printre principiile 
fundamentale cuprinse in 
«Declarația de la Bad-Saa- 
rosa». adoptată in 1973. se 
arată că «a respecta situa
ția societăților biblice na
ționale înseamnă și renun
țarea la orice activitate care 
contravine leqilor in vi- 
goare»..." (sublinierile noas
tre).

Adevărul e rostit insă 
numai pe jumătate de zia
rul vest-german. In fond, 
„miza" pusă in joc nu-i 
cituși de puțin materialul 
mistico-relig os „proh'bi- 
tiv", cum au decretat inte- 
resații in afacere, ci tipă
riturile de d'versiune ideo
logică, de instigare ce poar
tă doar C3 acoperămint 
„■.uvintul domnului".

N-ar fi prima dală in is
torie cind «-a mers cu bi
blia intr-o mină și cu sa
ba în cealaltă. Și tot isto
ria depune mărturie că e- 
voluția inexo-abilâ s socie
tății nu a putut f împ edi- 
c: tă astfel Cu atit mai pu
țin astăzi, aici, la noi. in 
condițiile in care un intreg 
popor iși cro’ește- liber pro
priul lui destin in istorie.

Un amplu și concret
(Urmare din pag. i)
ooiectiv posibil in actuala etapă, ce 
forțe și mijloace pot fi antrenate 
pentru rezolvarea respectivelor de
ziderate. Experiența celor mai 
rodnice intilniri demonstrează că 
ele se pot incheia cu stabilirea unor 
veritabile programe de acțiune, con
crete, amănunțite, merginclu-se, in 
unele cazuri, pină la indicarea de 
modalități practice de rezolvare, 
chiar cu termene și răspunderi 
precise.

Propunerile formulate la intilni- 
rile intre candidați și alegători 
constituie un bogat capital de su
gestii, idei și inițiative a cărui va-> 
lorificare influențează in mod di
rect buna gospodărire, progresul, 
înflorirea fiecărei localități — de a 
cărui traducere in viață depinde 
insăși viitoarea conlucrare a cetă
țenilor cu deputatul ales. în mod 
firesc, ele trebuie să fie captate cu 
toată atenția, asigurindu-se o bună 
evidență și urmărire a lor. Este nu 
numai o cerință a democrației, a 
respectului față de opinia și preo
cupările cetățeanului, ci și un in-

dialog gospodăresc
teres major pentru buna activitate 
a consiliilor populare, a fiecărui 
deputat.

Desigur, fiecare circumscripție iși 
are un specific al ei, și este firesc 
ca în int Inirile intre candidați și 
alegători să se aibă in vedere pro
blemele locale, specifice. Totodată, 
întilnirile, întreaga campanie elec
torală, trebuie să fie străbătute de 
răspunderea tuturor cetățenilor față 
de problemele majore ale vieții 
ițconomico-sociale, pregnant relie
fate in Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. La oroșe, 
ca și la sate, pretutindeni, co" zia 
dominantă a intilnirilor tre’cjie să 
fie vibranta chemare lansată de' 
Frontul Democrației și Unității So- ' 
cialiste,. tuturor alegătorilor, tuturor 
constructorilor României socialiste: 
„Să intîmpinăm cu noi și rodnice 
fapte de muncă, cu noi și mărețe 
realizări in toate sectoarele de ac
tivitate Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român — re
marcabil eveniment politic in viața 
partidului și a țării — și aniver
sarea a 33 de ani de la istorica 
proclamare a Republicii 1".

llie TANĂSACHE
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Telefonul public, un bun public
în ultimii ani in Capitală au fost 

instalate un șir de cabine, divers 
coloratei pentru 
blice. Sint peste 
posturi telefonice 
terurbane — de la 
se poate efectua in condiții bune, 
la adăpost de ploaie și soare, 
zgomotul străzii. Nu este lipsit 
interes să arătăm că o cabină, 
aparat cu tot. costă 20 099 de 
dacă telefonul este r.
S 590 lei. dacă este urban. Se ințe- 
lege deci că extinderea și moder
nizarea rețelei a fost făcută prin a- 
locarea unor importante sume de 
bani. Iar la ceea ce s-a investit i- 
mțial. se adaugă aproximativ două 
milioane de lei anual — costul ma
terialelor și al întreținerii curente. 
Măsuri similare s-au luat și se iau 
in continuare in municipii și orașe, 
in multe alte localități ale țării.

Rezultă că există condiții pentru 
ca cetățeanul să beneficieze in mod 
corespunzător de serviciile telefoa
nelor publice. Totuși, nu o dată, te 
afli in fața unui aparat care, deși 
inghite fise., rămine mut. Iar dacă 
pe o rază apreciabilă in jur nu se 
găsește alt post sau se găsește, dar 
nu funcționează nici el. există toa
te motivele de nemulțumire din 
partea cetățeanului. Or. realitatea 
este că scoaterea din circuit a mul
tor aparate se datorește chiar u- 
nora d.nlre concetățenii noștri. La 
secția „posturi publice" din Direc
ția de telecomunicații a municipiu
lui București ni se prezintă un 
..inventar" ieșit din comun : în nu
mii șase luni din acest an. au fost 
deteriorate 25000 capsule de recep
tor (80 lei bucala). 20 000 capsule de 
microlon (72 lei bucata). 2 500 re
ceptoare cu cordon cu tot (255 lei

telefoanele pu-
5 909 asemenea 

— urbane și în
carc convor >irea

de 
de 
cu 
lei 

interurban și

bucata), 2 500 discuri (120 lei bu
cata). Să menționăm că 1 090 d • a- 
parate, din care vreo 200 definitiv 
distruse (costul unui aparat: 3 50) 
lei urban. 15000 lei interurban), au 
trebuie să fie înlocuite; peste 5)0 
mp geamuri no, au fost montate la 
cabine in locul celor sparte: ca si 
nu mai vorbim de remedierea a- 
paratelor blocate de acei b.nevoi
tori care folosesc altceva decît mo
nedele indicate. In 1981. repararea 
acestor stricăciuni a costat nu mai 
puțin de două milioane lei. Bani 
cu care s-ar fi putut mări cu 2J tu 
sută numărul posturilor existente. 
Autorii acestor fapte huligan ce ra- 
min. îndeobște, necunoscuți. Dar 
consecințele — anihilarea in bună 
parte a efortului făcut pentru ca a- 
cest serviciu public, atit de util, să 
funcționeze bine — le suportăm cu 
toții, iar pagubele sint recuperate 
din buzunarul statului.

Ce este de făcut ? tn primul rind, 
este vorba de mobilizarea opiniei 
publice. Adăugăm că, in te
meiul proiectului Legii privind gos
podărirea localităților, păstrarea in 
bună stare a cabinelor telefonice, 
ca și a celorlalte dotări amplasate 
pe străzi, este obligatorie, iar în
călcarea acestor prevederi atrage 
după sine plata unor amenzi sub
stanțiale Problema este : cine și 
cum să aplice amenzile atunci cind 
făptașul nu este surprins asupra 
faptului ? Concomitent deci cu an
trenarea cetățenilor și mobilizarea 
opiniei publice trebuie căutate și 
modalități concrete, eficiente, de a- 
plicare a prevederilor legale, incit 
faptele dăunătoare să fie sancțio
nate prompt, in raport cu paguba 
provocată.

Rodica ȘERBAN
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Așa cum subliniam în ziarul de ieri, între 
principalele probleme de care depinde spo
rirea producției de țiței în actualul cincinal, 
la un nivel care să asigure independența 
energetică a țării — obiectiv strategic de o 
excepțională însemnătate pentru dezvoltarea 
multilaterală a României, ne oprim asupra

forajului de mare adîncime'. Cu ce probleme 
se confruntă unitățile de foraj și extracție în 
lucrările la mare adîncime? Care este stadiul 
realizării planului ? Ce răspunderi revin unită
ților furnizoare de materiale și utilaje? lată 
principalele aspecte abordate în convorbirea 
de azi.

Mai mult petrol, prin mai buna 
organizare a activității în sectorul

forajului de mare adîncime
La întrebările „Scînteii" răspunde astăzi ing. Nicolaie AMZA, adjunct al ministrului petrolului

— înainte de a aborda fondul aces
tei probleme de mare importanță 
pentru sporirea producției de țiței in 
actualul cincinal, ar fi util să preci
zați noțiunea de „sondă de mare a- 
dinclme". Apoi, vă rugăm să explicați 
ce probleme ridică forajul si exploa
tarea unor asemenea sonde.

— Petroliștii socotesc ..la 
adincime" straturile situate 
3 530 și 6 500 m. Desigur, 
la noțiune este dinamică.

mare 
între 

aceas
tă noțiune este dinamică, in func
ție de posibilitățile tehnice exis
tente. la un moment dat se 
pot fora și exploata sonde și peste 
adincimea de 6 500 m. Față de lu
crul la adincimi de 600—2 500 m. în
tre care se situează majoritatea par
cului actual de sonde al țării noastre, 
activitatea de forai la mare adîncime 
se desfășoară în structuri mai puțin 
sau deloc cercetate, ceea ce ridică o 
serie de probleme tehnice și geolo
gice de rezolvat. între cele tehnice 
as enumera stabilirea uno- tehnologii 
adecvate de fo-aj în condițiile stră
pungerii unor a'ternanțe de roci dure, 
semidure și viituri de apă și nisip 
extrem de corozive. Forajul și ex
ploatarea sint mai dificile, fapt re
flectat și în costurile duble ale lucră
rilor de foraj la mare adincime.

— Știm că încă din cincinalul tre
cut s-a acordat o atenție deosebită 
extinderii forajului de mar" adânci
me. S-au justificat eforturile intre- 
pr.nse '!

— Aș vrea să subliniez ca atît ne
cesitatea sporirii producției de țiței, 
cît și creșterea gradului de cunoaște
re a subsolului au impus măsuri pen
tru atragerea în circuitul productiv 
a rezervelor de hidrocarburi din stra
turile mai adinei ale subsolului. Ca 
urmare a. rezultatelor pozitiyp înre
gistrate îp ,forarea , și jeOSiatărea u- 
no- sonde "de- măre' ă'dîhcWSt'‘pg struc
turile Bițieșți (Gor.i). Ciești (^rggș,),; 
Gura Humotului (Suceava) ș.a.'. s-a 
elaborat în cincinalul trecut un pro- 

. gram orioritar pentru oune-ea în va
loare a zăcămintelor de hidrocarburi 
de la adîncimi de peste 3 500 m pînă 
la 6 500 m. Programul a stabilit sar
cini concrete atît pentru unitățile in
dustriei petrolului, cit și pentru cele
lalte sectoare privind asigurarea do
tării cu instalații, echipamente, utila
je și materiale necesare condițiilor 
de lucru la mari adîncimi. Rezultatele 
transpunerii in practică a acestui pro
gram au fost importante. în perioada 
1975—1981 s-a executat un volum de 
foraj de mare adîncime însumînd 
neste l milion m. fiind săpate circa 
200 sonde pe structurile productive 
puse in evidență in zonele Vîrteju 
(Dolj), Stoenița (Gorj). Mitrofani, 
Drăganu. Călina. Palei (Vîlcea). Con
tești (Bacău). Piscuri (Dimbovița). 
Numai anul trecut sondele de mare 
ădAclme au dat o producție de peste 
o cSmătate milion tone țiței. Chiar la 
costurile mai rid'cate cu care s-a 
obținut acest petrol, valoarea lu’ tre
buie judecată prin cei 135 milioane 
do’a"i cît ar fi costat imno-tul unei 
cantități echiva’ente de titei cumpă
rate de pe piața mondială.

toarele săptămini vor începe să fo
reze incă 5 instalații pe zăcămintele 
Stoenița-Virteju. 3 pe structurile 
Trustului Ploiești și incă 5 in zona 
Contești. Pentru asigurarea continui
tății funcționării și îmbunătățirii pa
rametrilor instalațiilor de foraj, cu 
spr’jinul direct al întreprinderii „E- 
lectroputere" Craiova, extindem ac
ționarea electrică a instalațiilor de 
fo-aj. O altă măsură avută în vedere 
este extinderea fo-aiului optimizat. 
Pe această cale urmărim să genera
lizăm un timp de săpare a sondelor 
de mare adincime mai scurt cu 4 luni 
pe structura Virtcju și cu 6—7 luni 
pe structura Contești, lucru care s-a 
dovedit nosibil p-antic nrinU-o mai 
bună o-’aniza-e a activității brgăzi- 
lo- de fo-a'. Totodată. în vede-ea ri
dicării gradului de calificare si sne- 
c’ă’i’a-e a personalului din a-tiv'tn- 
tea de forai 
o-°anizat in 
iești. Pitești 
sondo-i-sefi.
tatei înființării a roi b"ic,ă’i de fo-ai. 
De asemenea, programul de recu^e- 
rare a restanțelor se snrij’nă intr-o 
rw-r măsură si ne nrnmnft’i',!nea 
furnizorilor noștri de cchinam-nte si 
mater’».lc care ne-au provocat mari 
greutăți.

de mare ad!nclme. s-an 
cadoul t-nșturilo" Plo- 
si Bolintin cursuri de 

ceea ce va da nos’bil’-

— r'on/"‘et. li r- neni"*'r"rt. vă rn- 
fe^Vi ? Ce solicită unitățile petro
lului 7

— nrimul 
st’latiilor de 
re’c pc care

— Este limpede că extinderea In 
adîncime a foraiulu1 si exploatării 
sondelor se justifică. Tocmai de aceea 
s-a prevăzut in acest an și pe între
gul cincinal o amplificare a acestor 
lucrări. Cum se îndepVnesc 
rile programului de foraj 
adincime in 1982 ?

prevede- 
la mare

Deunăzi, președintele unei co
operative agricole de producție din 
județ ne spunea cu năduf, referin- 
du-se la producția de legume: „Nu e 
bine nici să ai recoltă slabă, dar nici 
una foarte bună. Și intr-un caz și in
tr-altul ai numai bătaie de cap". De 
ce „bătaie de cap" cind ai o produc
ție foarte bună ?

— Dacă treceți prin magazinele 
sătmărene de legume și fructe veți ’ 
constata că asigurăm o aproviziona
re foarte bună a populației cu legu
me' și fructe, intr-un sortiment di
versificat. Este un rezultat direct al 

. înfăptuirii in bune condiții a măsu
rilor înscrise în programul de auto- 
aprovizionare. De fapt. at‘t anul 
trecut — în condiții climatice nu 
tocmai prielnice, cit și în acest an — 
în condiții climatice bune — trustul 
ho"ticulturii și-a realizat și depășit 
toți indicatorii fizici și valorici. Anul 
trecut am fost fruntași pe țară. în 
1931, toate unitățile agricole din ju
deț care au avut sectoare horticole 
și-au reglementat s:tuația financiară 
în ansamblu. 90 la sută din fermele 
noastre au dat beneficii intre 0 5—5 
milioane lei. Ceea ce s-a realizat în 
unități'e noastre și. din cite știm. în 
toată țara — o 
legume și fructe 
tul unor condiții 
le. dar mai ales 
foarte serioase a 
cest domeniu i 
exemplară a sarcinilor stabilite 
conducerea partidului cu privire la 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu legume si fructe. Intervi
ne însă o practică, pe. care, cu re
gret. trebuie să spun, organele cen
trale de specialitate o promovează 
cu o insistență demnă de o cauză 
mai bună : stabilirea din birou a su
prafețelor pe ca-e trebuie să le cul
tivăm cu legume. Se planifică astfel 
suprafețe care, ca întindere, nu se 
justifică în realitate. în fond, c? alt 
interes trebuie să avem decit să oro- 
ducem legume pentru a asigura. în 
permanență, o bună aprovizionare a

producție bună de 
■ — este și rezulta- 

climatice fivorabi- 
al angajării ferme, 

i colectivelor din a- 
pentru înfăptuirea 

de

— Față de realizările din cincinalul 
trecut. în perioada 1981—1985 s-a pre
văzut o creștere de 2,6 ori a volu
mului de foraj la mare adincime. în 
acest an avem prin plan de realizat 
350 mii m. fată de 240 mii m forați 
anul trecut. Lucrările sint concentra
te în zonele ‘Vîrteiu. Stoemta. D-ăga- 
nu-Palei și Conțesti. In 10 luni am 
reușit să forăm 238 5C0 m, inregis- 
trind insă o restanță față de sarcinile 
„la zi“ de aproape 56 mii m.

— Restanța echivalează cu cel pu
țin 10 sonde care nu produc incă ți
ței. Ce măsuri a stabilit conducerea 
ministerului pen'ru re .uperarea grab
nică a res'an'elor in acest 
de care depinde, evident, și 
producției de țiței 1

domeniu 
sporirea

cauzele— Urmărim să eliminăm 
care au generat restanța. Pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor de p’an 
Ia foraml de ma-e adincime condti- 
.cnven ministerului, a trusturilor și 
schelelor 
serie de 
prioritate.
a noi instalații, creșterea vitezei 
de foraj prin extinderea 
logiilor perfecționate, 
dinii și 
asistenței 
rile de

a
de foraj au 
măsuri care 

n<t-.orea îrt

stabilit o 
vizează, cu 

funcțiune

tehno- 
întărirea or- 

disciplinei. îmbunătățirea 
tehnice Ia toate locu- 

muncă. Astfel. în urmă-

nopulatiei și să ne onorăm toate o- 
bligaHî'e la fond”i de stat ?

— Vă rugăm să concretizați, refe- 
rindu-vă cu prioritate la acest an.

— Concret, din cantitatea de 62 000 
tone legume produse, am reușit să 
valorificăm. o'nă in prezent, la fon
dul de-stat 26 983 tone., trimițmd tot
odată pe piață, pentru consum în sta
re proaspătă. 7 033 tone. Atit! Anual, 
nu depășim 15 000 tone legume con-

rt->4. l’varea in- 
forai f^-ă nmtoa- 

... trebuia să le fahs'en
întreurinderea „23 August" din Ca
pitală a dus la întîrzieri de 2—3 luni 
în punerea în funcțiune a aiestom si 
în-enerea efectivă a foraiulu'. Soli
cităm. deci, realizarea integrală a 
contractului nr-'vind motoare’e de ac- 
ti.ona-e. O a’tă^pr.phiQrnă.cste legată 

...de sanele de Țorâ(i,.;fee,rțțl;^fti!.ima’-e 
’"ăăîhcime necesită folosirea unor, 
sane adecvate condiții'o- geologice '■ 
speciale existente în straturile t-a- 
ve-sate. Neasigurarea cu un stoc 
tamnon de sape, care să cunrindă mai 
multe tiouri. corespunzătoare rocilor 
fo-ate — cn-e s-a” ridic’' la circa "O m'i 
b”căt.i — determină fo'os’rea ticuri
lor existente la un ginnirt d-t. Des* 

,1 M^i" P’o'"sti o făc”t
si'tni de sane cu lană-e de a’"re"a’e. 
cu ner*orna-'te ridi-ate. totuși , uni- a i,-v„ai. „țnâ „-p-o-țf cg-. 
tită^ile contractate. Posfa.nfo vn.a-i 
s-nu înregistrat- în ac"st an în livra
rea b'^lrneirr dp tut'-’î A’U Otllur1 
aUa*" si c f”ete snec’â’e imnusi de 
condițiile de luciz' Ta la-c adâncime. 
înt-eorinde-''a ..Lam’ni—Ro-na-» 
avind o scadentă de 1 679 f. Au fost 
sit’-atii c’nd din can’a linsei b’tr'a- 
nelor re'ist“nte la co-o-iune am în- 
tre’-unt lucrările pe perioade de 2—3 
luni la sonde de ma-e ad’ncime care 
t-obu'au să intre în producție în zona . 
Bib=rti.

Iată de ce do“esc să subliniez că 
în realizarea programului de punere 
in valoare a zăcămintelor de țiței si
tuate la mare adincime. alături de u- 
nitățile petrolului, angajate ferm in 
extinderea lucrărilor de foraj și ex
ploatare, sarcini importante revin șl 
unităților din alte ministere, cărora 
le solicităm un sprijin mai direct, 
mai operativ.

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN

vedesc cu prisosință, se risipesc 
pămînt, materiale, muncă și bani, cu 
toate consecințele care decurg din- 
tr-o asemenea risipă. Eu nu pledez 
pentru suprafețe mai mici sau 
suprafețe mai mari, ci pentru pro
ducții; să se stabilească obliga
țiile De care le avem oentru fondul 
de stat, export, aprovizionarea jude
țului și noi să răspundem pentru rea
lizarea acestei producții cantitativ și

Pentru buna pregătire a recoltei anului viitor
ARĂTURILE DE TOAMNĂ

executate pe toate suprafețele!
BACĂU: Formațiile de mecanizatori muncesc cu 

spor zi și noapte
Pină . ieri dimineață, în unitățile agricole de 

stat și cooperatiste din județul Bacău au fost 
executate arături adinei de toamnă pe.65.330 hec
tare. ceea ce reprezintă 89 la sută din suprafața 
planificată. La Birsănești. Roșiori, Ardeoani și 
Odobești această lucrare a fost încheiată.

Pentru ca și cele circa 8 000 hectare de teren 
care au mai rămas să fie arate in 3—4 zile, 
comandamentul județean pentru agricultură a 
luat măsuri să se lucreze în schimburi prelung'- 
te și chiar in două schimburi. De asemenea, din 
unitățile care au încheiat arăturile, tractoarele 
au fost : trimise să lucreze în cele rămase in 
urmă. Ca atare. /în cele mai multe unități se 
lucrează continuu. în fermele Călugăreni. Opri- 
șești, Vultureni. ale I.A.S. Traian. 50 de tractoare, 
organizate în formații supravegheate de ingineri 
și tehnicieni, ară zi și noante. Pentru schimbul 
doi au fost mobilizați toți mecanizato-ii care au 
lucrat pină acum la transportul culturilor tirzii. 
„Din cauza secetei excesive se a-ă foa-te greu 
— ne spunea inginerul Corneliu Brudiu, directo
rul unității. Lucrăm numai cu două brăzdare la 
plug, dar nu facem nici un rabat calității. Am 
arat oină acum 800 de hecta-e din cele 1 100 
planificate. Ne-am organizat în așa fel ca in 
două, trei zile să încheiem ogoarele". ,

Activ'tate intensă — si pe terenurile coone-a- 
tivelor agricole din Găiceana, Vulturești, Răchi- 
toasa, Săucești, unde tractoarele ară pină noap-

tea tirziu la lumina farurilor. Cooperatorii, mo
bilizați de organizațiile de partid și de conduce
rile unităților, au ieșit in număr mare la strînsul 
și transportul cocenilor, la recoltarea sfeclei de 
zahăr și altor culturi tirzii, Iăsind in urmă cale 
liberă tractoarelor. Ca urmare a bunei organizări 
a muncii, mecanizatorii din unitățile respective 
ară acum ultimele hectare.

Dar in vreme ce unii ară și la lumina faru
rilor, alții nu lucrează nici ziua. La Tâtărăsti, 
Parincea și Pincești tractoarele, mai mult stau. 
„Nu avem teren eliberat" — motivează mecani
zatorii. Și intr-adevăr, in unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Parincea mai sînt de 
strins cocenii și alte resturi vegetale de pe circa 
700 hectare teren, iar în cele din consiliul agro
industrial Sascut — pe aproape 600 hectare. La 
Filipeni, întreaga suprafață este eliberată, da1- 
lucrările înaintează anevoios. Cu cele aproape 20 
de, tractoare existente s„ ară zilnic dear cite 
5—10 hectare. Și aceasta pentru că mașinile sint 
defecte, sau pentru că munca nu este bine orga
nizată. Calculul arată că-dacă se va lucra în 
acest ritm, ogoarele de toamnă vor fi încheiate 
abia peste o lună de zile. într-un ritm lent se 
muncește și la Izvorul Berheciulul, Gura Văii. 
Berești-Bistrița și în alte unități.

Gheorqhe BAJLTA 
corespondentul „Scînteii"

TIMIȘ: Măsuri ferme pentru intensificarea ritmului 
de lucru

Lucrare hotărîtoare pentru obținerea unor pro
ducții sporite la hectar — arăturile adinei d*’ 
toamnă concentrează și in județul Timiș impor- 

' tante forțe, tehnice și umane. Pînâ de curind, 
într-o serie de unități agricole ritmul executării 
acestei lucrări a fost nesatisfăcâtor. ogoarele de 
toamnă fiind efectuate pe mai puțin de jumătate 
din' suprafețele planificate. Principala cauză a 
acestei situații o constituie insuficienta folosire 

. a timpului de lucru și a capacității tractoarelor 
repartizate la arat, neeliberarea unor însemnate 
suprafețe ocupate cu coceni etc.

în consiliul agroindustrial Jebel, unde mal sînt 
de arat 2 006 hectare, in ultimele tile nu s-a -e- 
alizat nici o treime din viteza medie planificată.

Cu toate asigurările date de inginerul-șef al con
siliului agroindustrial, Teodor Crăciun, că au fost 
luate măsuri pentru executarea de arături pe 
cel puțin 800 hectare, continuă să se lucreze in 
ritm lent. Aceeași situație poate fi intilnită și 
in alte consilii agroindustriale — Căroiniș, Ca
nei, Banloc, Sînnicolau Mare. Buziaș. Este urma
rea faptului că nu se aolică ferm indicațiile date 
de organe'e județene privind organizarea activi
tății in sch'mburi prelungite și două schimburi, 
transportarea cocenilor cu atelajele etc.

Analizind cu maximă exigență stadiul efec
tuării arăturilor adinei de toamnă, comandamen
tul județean pentru agricultură a stabilit, la sfir- 
șitul săptăminii trecute, un complex de măsuri

menite să asigure încheierea acestei lucrări Dina 
cel tirziu la 15 noiembrie. Astfel, la cele 5 330 
tractoare repartizate la arat se vor adăuga, p« 
timpul nopții, tractoarele folosite ziua la alte lu- 
cr.ări. (eliberat teren, însilozat. recoltat sfeclă de 
zahăr etc.). întreaga forță mecanică a fost orga
nizată in formații mari, de cite 14—16 t-actoara. 
conduse direct de inginerii-șefi și șefii de fermă 
din unități, atit ziua, cit și noaptea, pe schim
buri. Pentru întronarea unui climat de ordine si 
disciDlină și întărirea spiritului de răspundere, 
în fiecare unitate au fost nominalizați pe schim
buri de lucru atit mecanizatorii, cit și mecanicii 
de atelier, combinerii, țăranii cooperatori și lu
crătorii T.E.S.A. care știu să minu iască tracto
rul. La rindul lor. cadrele de conducere de la 
consiliile agroindustriale și din S.M.A. au pri
mit sarcini concrete de a coo"dona și sprijini ac
tivitatea unor grupe de formații de mecanizatori, 
asigurindu-se in acest fel o mai ma_e one-ativi- 
tate în soluționarea problemelor legate de asi
gurarea cu piese de schimb și carburanți. Întra
jutorarea între formații etc.

Toate aceste măsuri susținute de o intensă 
muncă politică și organizatorică, desfășurată de 
organizațiile de Da-tid de la sate, au determinat 
o .creștere, simțitoare a ritmului de execuție a 
arăturilor adinei de toamnă.

Cezar IOANA

Terminarea grabnică a investițiilor
(Urmare din pag. I)

Decizia centralei este nelegală, ur
mărind în fond modificarea unilate
rală a contractelor încheiate, tenta
tivă interzisă cu desăvirșire de arti
colul 28 din Legea contractelor eco
nomice, tocmai pentru prejudiciile 
ce . bot fi aduse economiei naționale.

Ulterior s-a revenit asupra acestei 
botăriri. Fără prea mult folos însă. 
Dovada : în luna octombrie, livrările 
nil au cunoscut redresarea așteptată ”• 
și necesără. Ca urmare, la. inițiativa 

' Ministerului Aprovizionării'■‘Tennîco^ 1' 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe s-a hotărît înlocuirea 
unei importante cantități de impîsli-

turi. cu o cantitate egală de carton bi- 
tumat. Numai că specialiștii care au 
efectuat această înlocuire n-au luat 
în calcul indicele de echivalență din
tre cele două materiale, defavorabil 
cartonului bitumat, așa că pe șantiere 
ar urma să șe primească doar vreo 
70 la sută din necesarul real de ma
teriale izolatoare. Precizăm că ar 
urma să se primească, deoarece fur
nizorii cartonului bitumat, in speță 
întreprinderile din Vaslui șt Berceni, 
ifefuJfâ rsă încheie < ‘ ' 11 •
încâlcind dispoziția, organului de sin- 

'TWȚKăKt'ffinat — răF'‘'p»îftTt'.*“îfl“ 
schimb, că de livrat vor livra ceva, 
mai exact în limita posibilităților 
create eventualele depășiri ale

planului de 
lare pentru 
așadar,. obiective la care lucrările nu 
vor putea fi terminate.

Nu este greu de văzut că in spa
tele acestei indiscutaoile indiscipline, 
al practicilor și mentalităților care o 
însoțesc, se găsește formalismul cu 
care este privit și tratat, pe alocuri, 
contractul economic. Din instrumente 
de bază pentru activitatea de planifi-

TratamentI lit- Vitt'fCtvU llbliltLot LL,
corespondentul „Scinteii").

producție. Palidă conso- 
constructori. Vor exista,

că trusturile de construcții au primit 
repartiții în acest scop. Iată un 
exemplu : întreprinderea de utilaj 
chimic Făgăraș este nominalizată, fără, 
echivoc ca producătoare de coturi.

• teuri și reducții metalice, necesare Ia 
montajul utilajelor pe șantiere. în 
practică, unitatea amintită refuză sis
tematic. în ultimii doi ani. să încheie 
contracte pentru aceste produse, mo- 
tivind că nu are asigurată cu I jțerti-___  .. — .. , _ ____ _ _______ ___ ______„lanifi- tivind ca nu are asigurata cu certi- 

Vaslui șt Berceni; ’-'■■pate4 Șf dte1” realizare a’.'jSf^eddrileîr «.,, Wine,.,baaft#®^rială pen try oțlora- 
orice câ'iitfaict ■ plăndlui. hAulte din coritttaelp in- -s-'reă- lor. ' Este ădevărat, furnizorul nu 

cheiate de unitățile centralei ip-^cauaă dă dovadă de o lipsă totală de „bună- 
“_șFSn“îfiSraWtrT>ractic. dH^,‘‘valoar». s’Wîfifă'*. De livrat, livrează qevă din 

Sau cel mult devin, din cind in cind. 
obiecte de discuții și... tratative ulte
rioare, in care comoditatea și lipsa de 
răspundere a unor furnizori se află 
pe primul p'an. Sintem nevoiți să 
aducem apăsat in discuție problema 
responsabilității față de 
contractelor economice, 
sește, bunăoară, faptul 
zorii menționați au de 
nalizări de sute de mii de lei. atita 
vremi c't a"estea n-> se -âs'-'n" ai 
pra adevăratilor vinovați, iar ei nu 
simt pe „buzunarul propriu" gravi
tatea prejudiciilor create și, deci, nu 
sint determinați să adopte măsuri 
realiste pentru recuperarea și preve-

I nirea restanțelor ?
Orice păsuire tacită a indisciplinei 

contractuale nu este menită decit să 
deregleze considerabil aprovizionarea 
normală a șantierelor de investiții, să 
genereze Drobieme greu de soluționat 
ulterior. în această categorie intră si 
refuzul unor producători de a încheia 
la timp contracte, in pofida faptului

respectarea 
Cui folo- 
că furni- 
plătit pe-

produsele amintite, dar numai 'cind 
poate și atîta cît vrea el. Or, planul 
de investiții nu poate fi îndeplinit la 
timp și nici cu eficientă in asemenea 
con d:ii. Urmarea : pe șantiere,' mon- 
torii încea-că să-și asigure singuri 
aceste materiale, dar folosind tehno
logii rudimenta-e. care duc la consu
muri mari de manoperă, la creșterea 
preturilor de producție și la intîrzieri 
în desfășurarea lucrărilor.

Un lucru este cert : eforturile de
puse pe șantiere pentru reăliija-ea 
tuturor obiectivelor de investiții p'a- 
nificate să producă în acest an de
pind. într-o măsură hotărîtoare. de 
activizarea furnizorilor restanțieri. 
Trebuie înțeles limpede că șantiere’e 
acum au nevoie, nu mai tirziu. de 
materialele incluse în proiecte. Re
dresarea situației livrărilor este strict 
condiționată de schimba-ea radicală a 
atitudinii furnizorilor fată de obliga
țiile pe ca”e si le-au asumat prin 
contractele economice.

întreprinderea de electronică industrială și, de automatizări Cluj-Napoca, 
intrată in funcțiune in primul an al actualului cincinal, fabrică echipamente 
de teletransmitere și teleprelucrare de date, mijloace de automatizare indus
trială și aparate electronice pentru medicină. Produsele sale sint destinate, in 
principal, centrelor și oficiilor de calcul electronic, întreprinderilor din ramu
rile chimică și minieră, precum și unităților sanitare. (Costel Ștefănescu 
corespondentul „Scinteii"!.

în: 1983 — și citiți planul stabilit de 
direcția generală a horticulturii din 
minister pentru județul Satu ,Ma-e. 
Mă urmăriți ? Așadar, cititi : supra
față totală cu legume — 4 920 ha. din 
care : tomate — 1 288 ha, salată — 
110 ha. spanac — 222 ha. ceapă verde
— 170 ha. ridichi de lună — 13 ha; 
pătrunjel — 22 ha. ștevie — 4 ha, 
urzici — 4 ha. măcris — 1 ha tarhon
— 1 ha, andive — 5 ha și alte le-

la producții sporite de legume,
măsuri eficiente pentru valorificarea lor

Convorbire CU tovarășul Nicolae BABICI, directorul Trustului horticulturii Satu Mare
✓

r-CONTRAȘTEj
• f

Note economice
rece intr-un sector cald

sumate în stare proaspătă, fată de 
aproape 30 000 cit prevede planyl.

— Nu prea apreciază sătmărenii 
legumele și fructele?

— Dimpotrivă ! Sintem printre ma
rii consumatori de legume și fructe. 
Avem condiții excelente oentru a pro
duce toate speciile de legume și fruc
te. Dacă ar fi să fixăm rădăcina cau
zelor acestei neordini in producția si 
valo'ificarea produselor hortico’e. a- 
ceasta este, cel pujin in județul nos
tru. planificarea defectuoasă. Repet: 
nu se ridică nici un fel de problemă 
in privința rea’izării si chia- deoășirii 
producției planificate de legume și 
fructe, numai sa avem și soluții de 
valorificare. Planificarea pire dispusă 
insă să ia in calcul numai posibili
tățile. nu și necesitățile reale. Se pla
nifică suprafețele pe care trebuie să 
le cultivăm, fără să se ia in cunsi- 
de-a-e că de pe suprafețe mai mici 
se poate obține o producție care este 
realmente necesară, care poate li va
lorificată. în acest fel, faptele o do-

calitativ. Nu se ține seama de tradi
țiile de consum ale populației, tradi
ții care ‘s-au format de-ă lungul de
ceniilor sau al secolelor și care nu 
pot ti schimbate peste noapte. Așa 
am ajuns ca intr-un an să cultivăm 
aici si... praz și andive 1 Am produs 
citeva tone, pe cae le-am tot vintu- 
rat din magazin în ma’azin. lumea 
privindu-le ca pe o curiozitate și ni
mic mai mult.

— Dar de ce ați produs, de pildă, 
praz la Satu Mare? Cine vă impune 
acest lucru !

— Știm prea bine că planul are 
ca-acter de lege. Nu este la latitudi
nea noastră să stabilim dacă realizăm 
sau nu ce s-a pla lificat de către mi
nister. Așa că odată ce e-au prevă- , 
zute in olan citeva hectare cu praz 
și andive, n-am avut încotro și le-am 
cultivai.

— Credem totuși că exagerați...
— Cum să exagerez ?! Uitați-vă la 

fisa de plan pe 1982 — și in linii 
generale lucrurile sint neschimbate și

gume.' Dacă această planificare ar 
tine c't de cit seama, cum spuneam, 
de tradițiile consumului populației 
din această parte a țării, aproape că 
i-as găsi măcar o motiva-e forma’ă 
a rostului ei. Dar cit de departe este 
de realitate ! Am cultivat in acest 
an 164 hectare de spaiac. Dacă pri
viți atent cifra, prin divulgarea ei mă 
expun criticii forurilor din minister, 
intruc't n-am respectat planul de 222 
hai Dă’- din cit spanac an p-odns. 
cit credeți că am valorificat? Nici 
măcar jumătate 1 Cu restul — citeva 
sute de tone de spanac —. a făcut 
fiecare ce a știut. Unii l-au cosit și 
l-au dat la animale, alții l-au lăsat 
pentru sămînță. Prea ma-e lux să ne 
permitem să hrănim animalele cu 
legume ! Popeye marinarul, simpati
cul personaj din filmele de desene 
animate,' ne-ar privi cu invidie ! Cu 
nimic schimbate sint lucrurile și 
în privința verzei, fasolei păstăi, 
salatei, dovleceilor, produse din care 
s-au degradat sute și mii de

tone.' fie pentru că nu s-au putut 
desface, fie pentru că nu s-au putut 
industrializa din lipsă de capace pen
tru borcane. Pierderea este enormă : 

' se consumă în van combustibil și e- 
nergie. . materiale. îngrășăminte, for
ță de muncă. Și mai ales, se cult'vă 
aproape inutil zeci, dacă nu chiar 
sute de hectare d'n cel mai bun pă
mînt. Ca să nu mai vorbesc de ne
încrederea care își face loc in rîndul 
cultivatorilor pe motiv că : ..de ce 
să producem asemenea legume, dacă 
nu se valorifică ?“

— Ce alternativă ați propune la a- 
ceastă situație ?

— în condițiile în ca"e conducerea 
pa-tidului pune un accent cu totul 
deosebit pe înfăptuirea programului 
de aut aprovizionare, consider că se 
impune 
carii — 
cultură, 
bine — 
tiativei 
stat nu se poale fixa fără să se țină 
seama de posibilitățile concrete de 
valorificare, pentru consumul în sta
re proaspătă sau in alte scopuri. De 
aici, de la această realitate trebuie să 
pornim. Să producem pentru un scop 
bine determinat, nu doar de dragul 
de a raporta cum ne-am îndeplinit o 
sarcină de olan. Mai concret : minis
terul să ne stabilească, in funcție de 
parametrii de care dispune la nivelul 
tării, doar cantitățile de legume si 
fructe pe care să le livrăm la fondul 
centralizat al statului și suprafața 
afectată horticulturii. în rest, ce cul
tivăm si cit cultivăm — inclusiv praz 
dacă vom constata că non’i’alia soli
cită — aceasta că rămină io răspun
derea organelor agricole județene. 
A’a c-m '-a, indră-nit m -lt =i cu re
zultate foa te bu-e in d >me-i’il a-'to- 
anrovi notării, trebuie să se îndrăz
nească mai m-'lt si in domeniul nro- 
movării unei plaiificări suple și ra
ționale.

ca și în domeniul planifi- 
mă refer, desigur, la horti- 
domeniu pe care il cunosc 

să se lase locul cuvenit ini- 
locale. Nivelul fondului de

Pînă nu de mult, cel 
aflat în preajma con
vertizoarelor de ela
borare a otelului de 
la Combinatul side
rurgic, din Galați in 
timpul 
oxigen trebuia 
astupe bine 
Zgomotul i 
dreotul 
Instalarea unor tuburi 
tip Coandă a pus ca
păt poluării sonore. 
Dâr risipă tot se face : 
nu de „gălăgie" în ju
rul acestor realizări 
tehnice, ci de resurse 
termice, ceea ce este 
mult mai important. 
Pe timn rece, adevă
rat! nori de abur în
conjoară instalațiile. 
Ce se întîmplă ?

în răstimpul a circa 
20 de minute cît du
rează insufla-ea oxi
genului in converti- 
zoa-ele de otel se de
gajă

insuf larii de 
să-și 

urechile, 
era de-a 

• insuportabil.

o mare canti-

■ tate de . aer cald la 
.temperatura de 1800— 
2000° C. cu un debit de 
,400—600 mc/oră. Aerul 
cald, care conține și 
oxid de carbon — o 
.substanță combustibi
lă — trece printr-un 
cazan energetic. Aces
ta preia o pa-te din 
energia calorică trans- 
formînd-o in aburi, ce 
au o utilizare ulteri
oară. și reduce tempe
ratura gazelor pină la 
1 000—1 100°C. Apoi ga
zele sint răcite bru
tal cu apă rece și sint 
e.’acuate în atmosferă.

Da- la 1 000° gazele 
au incă un potential 
termic ridicat. Deci ar 
fi bine daca s-ar con
strui un al doilea turn 
de răcire care să preia 
în continuare. prin 
convectie. această e- 
nergie. reducind tem
peratura fazelor pină 
la 200—250° C. Sau

de 
să

altă soluție, hota 
evacuare a gazelor 
fie etan ;atâ pe conver- 
tizor pentru a nu mai 
intra aer din atmosfe
ră. căldura fizică a. ga
zelor să 
de către 
mic. iar 
ca-e au 
bustibilă 
fie transportate 
conducte acolo 
este nevoie de ele.

Este de înțeles că ela- 
bo-area proiectului și 
executa-ea insta'atiei 
sint lucruri .complica
te. De neînțeles este 
insă de ce nu se trece 
cu toată seriozitatea la 
elaborarea si definiti
varea soluțiilor prac
tice. De aceea între
băm simplu : cît timp 
aerul cald de la con- 
vertizoare va mai în
călzi inutil atmosfera? 
(Corneliu Cârlan).

fie preluată 
un carăn țer- 
gazele răcite, 
valoare com- 
ridicată. să 

prin 
unde

0 „scăpare11 costisitoare

Viorel SAlAGEAN 
Octav GRUMEZA

în 
II a 
mașini grele București 
citim pe un afiș așe
zat deasupra unei ma
șini de 
manță : 
pe timp 
duce o
6 814 lei". Lingă ea o 
oiesă. estimăm noi de 
//eo 3—4 tone cu în
semnul : „rebut".

Șeful , ........
C.T.C. pe întreprinde- 

ing. Vlad Matei, 
nemulțumit, se măr
turisește : „Păcat că 
tehnologia acestui ba- 
lansier pențhi suport 
de pod. piesă cu o e- 
xecuție destul de pre- 

^tențioasă. nu a fost

secția mecanică 
întreprinderii de

ma e oerfor- 
,.Staționarea 

de o oră pro- 
pierdece de

serviciului

re.

mai reu-dint-e cele 
șite“.

Ce-a vrut ... . 
de fapt, interlocutorul 
nostru am aflat mai 
tirziu. cind imnreună 
am văzut fisa tehno
logică a reperului res
pectiv. “Piesa finisată 
co-esDunde la toate 
măsurătorile. Și to
tuși este rebut. De 
ce ? Pentru că tehno
logii ai prevăzut ope
rația de control ult-a- 
sonic dună ultima o- 
pe-ație. Normal ar fi 
fost să prevadă aceas
tă operație de contr jl 
duDă tratamentul ter
mic. cind se putea 
constata dacă piesa 
corespunde. Ce-i drept.

să soună.

în acest caz se lucrau 
in plus 6—7 ore, cit ar 
fi durat curățirea su
prafețelor dună trata
mentul termic. Dar 
s-ar fi ciștigat mult, 
foarte mult. Mai pre- 
cis. 368 de ore. cît au 
durat prelucrările me
canice, 44 de ore. cite 
au fost necesare pen
tru efcctua-ea trata
mentului termic inter
mediar. La toate a- 
cestea adăugăm ener
gia și metalul incorpo
rate in piesă și re
amintim tehnologilor 
zicala „Să nu pui 
niciodată căruța îna
intea cailor". (Gh. Io- 
nită).



PAGINA 4 SCÎNTEIA - joi 11 noiembrie 1982

„Literatură fără țară nu există, 
cum nu există plantă fără pămînt“

La periferia mișcării artistice sau 
în cercuri străine, ostile socialismu
lui și artei sale, mai stăruie un punct 
de vedere (izvorit fie din ignoranță 
fie din rea-credință) potrivit căruia 
natura ideologică a artei și literatu
rii ar decurge dintr-o alianță sau 
dintr-o căsătorie silită cu politicul 
sau, in cel mai fericit caz, ar consta 
in tributul plătit de artă determinis
mului ei sociologic, incompatibil to
tuși cu spontaneitatea și libertatea 
actului creator. Insă spiritul ideolo
gic in artă și literatură nu are doar 
un caracter sociologic, decurgind din 
condiționarea social-politică a crea
torului și a operei sale, ci vizează 
insăși natura estetică șl axiolog.că 
a operei de artă, deoarece dramatis
mul creației nu se reduce la ilumi
nările bruște ale actului artistic, ci 
cuprinde : opțiunea și decizia pen
tru una din variantele posibile, deci 
deliberare conștientă, intenționalita
tea artistică, răsădită din adincuri de 
conștiință, idealul artistic, ca o con
strucție mentală, invenția artistică 
ce Cuprinde o mare doză de impre
vizibil, dar este o luota oe ma nentă 
spre a converti realul psihic sau is
toric in valoare artistică. Tocmai a- 
ceastă structurare complexă a ideo
logicului in artă — care nu se re
duce Ia elemente culturale-exlerloa- 
re. ci ca atitudine spirituală — tre
buie să fie corect înțeleasă pentru a 
asigura consistență judecăților noas
tre de valoare cu privire la operele 
de artă. în cazul special al literatu
rii ar trebui, cred, să facem o dis
tincție intre următoarele structuri 
sau. ipostaze ale ideologicului : al a- 
titudinea filosofică-estetică a crea
torului și opțiunea sa psiho-sociolo- 
gică ; b) structura ideologică a te
melor și motivelor, a tramei eveni- 
mențiale-anecdotice ; c) ideologicul 
intrinsec al imaginii create, nucleul 
artistic ireductibil al operei care de
cantează și cristalizează o -atitudine 
spirituală. Este cunoscută și invocată 
adesea contradicția dintre prima și a 
treia structură la mari creatori ai 
trecutului : Tolstoi, Balzac. Goga etc. 
Mai puțin se ia în considerare cea 
de-a doua structu-ă intermediară sau 
este identificată, dacă nu confundată 
cu a treia, devenind astfel operatorie 
pentru emiterea unor judecăți este
tice de valoare. Or. ideologicul mo- 
tivic și tema’ie este one ant la ni
velul sociologiei literaturii și nu al 
esteticii propriu-zise. Examenul cri
tic , in pțanul sociologiei literaturii, 
operind de regulă cu acele categorii 
ciasificatoa-e pe care ie-am amintit 
(t-adiționalism, modernism, avangar
dism etc.) este necesar și de mare 
utilitate, dar insuficient ne’trn a 
parveni la judecăți estetice de valoa
re intru totul relevante asupra unei 
opere sau asupra creației unui au
to-. de mare insemnătate. Noul in 
artă și literatură nu se opune tradi
ției» ci tradiționalismului conservator 
și avangardismului nihilist, incapa
bile să înțeleagă dialectica tradiției 
și înnoirii, mutațiile funcționale ce 
se produc în mișcarea istorică a va

lorilor. Să dăm două exemple : In
cluderea poetului Vasile Voiculescu 
în curentul tradiționalist se justifică 
din unghiul de vedere al ..geografiei 
literare", dar devine abroape inope
rantă, dacă nu stînjenitoare, pentru 
a înțelege filonul adine, valorile ine
dite. nivelul european de transfigu
rare artistică a unui mare poet (in- 
deosebi in Ultimele sonete închipuite 
ale lui W. Shakespeare in traducerea 
imaginară a lui V. Voiculescu. ■ Sau 
obiectivitatea prozei lui Liviu Re- 
breanu, disputat de diferite curente, 
dar situat de regulă pe linia moderni
tății; după cum se știe, marele proza
tor și-a făcut intrarea la Academie 
printr-un discurs intitulat Laudă ță
ranului român, in care spunea că dra
gostea de pămînt e mai mare și mai na- 
tura'.ă la țăranul român, căci pentru el 
„pămîntul nu e un obiect de exploa-

Puncte de vedere despre 
opțiunile ideologice, judecata de 

valoare §i dialectica tradiției 
de Al. TANASE

tare,-ci o ființă Vie, fată de care nu
trește un sentiment straniu de ado
rație și de teamă. El se simte ză
mislit și născut din acest pămint ca 
o plantă fermecată care nu se poate 
stlrpi în vecii vecilor. De aceea pă- 
mintul e însuși rostul lui de a fi. 
Pămîntul nostru are un glas pe care 
țăranul îl aude și-l înțelege. E -sfin- 
tul pămint inspirator» care ne-a mo
delat trupul și sufletul, care prin 
soarele și apele și munții și șesurile 
lui ne-a dăruit toate calitățile și de
fectele cu care ne prezentăm azi in 
lume... Țarina se amestecă neconte
nit cu cenușa și oasele înaintașilor, 
tar văzduhul se umple cu umbrele 
și sufletele lor pînă in tării. Nimeni 
nu-l mai putea clinti din loc, nici o 
putere și nici o schingiuire" Cuvinte 
emblematice pentru crezul său filo
sofic și litefrar-artistic, pagini pe care 
unii ar fi tentați să le caracterizeze ca 
păcătuind de tradiționalism, pășunism 
și chiar „legătură mistică cu oămin- 
tul“. Dar iată o completare din ace
lași discurs .: ....modernismul adevă
rat nu este înstrăinare de realitățile 
naționale ci tocmai înțelegerea mai 
pătrunzătoare, adincirea și va'orifi- 
carea originalității acestor realități. 
Literatura fără țară nu există, cum 
nu există plantă fără pămint".

Or, tocmai aici rezidă esența pro
blemei pe care o discutăm : actul 
critic nu se poate limita la judecata 
ideologică de tip sociologic — treap
tă necesară și cheie de pătrundere 
în miezul operei — ci trebuie Să a- 
jungă la judecata Ideologică de na
tură estetică, singura intru totul re
levantă pentru valoarea intrinsecă a 
ODerei literare, pentru gradul de 
transfigurare specifică a unor moti

ve de mai largă sau mai restrînsă 
circulație.

Spiritul militant și intransigența 
ideologică a gindirii noastre nu are 
nimic comun cu idiosincrasiile care 
sărăcesc și desfigurează taoloul lite
raturii române din trecut, nu în
seamnă intoleranță dogmatică, pola
rizări excesive și simplificatoare 
confuzia de planuri intre structurile 
ideologice ale creației literar-artist;- 
ce. Ne este prea scump patrimoniul 
de cuitură transmis de toți cei ce au 
lucrat cu rivnă. cu geniu sau numai 
cu talent, la opera de zidire și im- 
bogațire a spiritului romanesc pen
tru a ne permite împuținarea sau 
mistificarea sa prin carența ideologi
că a conștiinței critice șșu printr-un 
criticism ideologic in care judecata 
sociologică nu se armon.zeazâ cu cea 
estetica, de valoare, ci se substituie 
acesteia, iar probitatea științifică 
este contrapusă arbitrar receptivită
ții axiologice.

De aici rezultă necesitatea și legi
timitatea criteriului AXIULOGIC, a- 
vind in vedere conținutul specif.c al 
tradiției in aceasta perspectiva : fap
te, valori de ordin literar, unice, ire
ductibile și nerepetabile, care nu al
cătuiesc insă un bloc unitar și omo
gen, față de care nu putem proceda 
fără o distincție necesară intte va
lori și non-vaiori dinco.o de clasifi
cările posibile și necesare ale socio
logiei literare. Umanismul socialist- 
revoluționar duce la rafinarea crite
riilor de valorizare pe temeiul unei 
cunoașteri științifice, filozofice și 
morale ; se realizează astfel un fe
nomen benefic de mare- rezonanță, 
cu efecte durabile in progresul civi
lizației socialiste solidarizarea axio
logică a tuturor valorilor gindirii și 
sensibilității, teoriei și acțiunii, sub 
călăuzirea valorilor politico-ideolo- 
gice. dar fără a atenta la specificita
tea valorilor. Ontologia tradiției cu 
deschidere spre trecut, cu preocupa
rea pentru exactitatea istoriografieă 
și sociologică a faptelor literar-ar- 
tistice se desăvirșește prin axio
logia tradiției, cu deschidere spre 
universul cultural al prezentului 
și viitorului, cu preocuparea pen
tru a decela cu pătrundere și nuan
țare nivelul și ierarhiile de valoare. 
Numai astfel se asigură trecerea de 
la adevărul ideologic din registrul 
raționalității discursive sau al com
portamentului sociologic, la adevărul 
artistic, ca adevăr ideologic de na
tură intelectual-emoțională. din re
gistrul sensibilității co.notative. In
terpretată astfel, tradiția încetează a 
fi o simplă moștenire. o pură con
tinuitate și cu atit mai puțin un de
pozit prăfuit de bunuri spirituale 
tradiția e un efort de cunoaștere 
(cunoaștere materializată in valori 
și transmisă, dar și recunoaștere) 
este izvor de antientropie prin uria
șul său potențial informațional și 
formativ, tradiția e o mișcare vie, 
dinam'că de cunoaștere, perfecționa
re, îmbogățire valorică ducind la noi 
sinteze, noi construcții de artă, la 
afirmarea unei noi spiritualități.

La biblioteca publică o Casei de cultură a sindicatelor din Baia Mare Foto : Agerprcs

CRONICA TEATRALĂ

„FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ"
Debutul actualei stagiuni 

la „Țăndărică" este sensi
bil superior celor prece
dente.-Spectacolele prezen
tate probează mai mult dec
eit altădată — dincolo de 
măiestria păpușarilor, con
tribuția regiei, scenografiei 
etc. — un demers progra
matic mai substanțial.

în anii precedenți. ..Țăn
dărică11 afirma o orientare 
spre satiră sau pa-abnlă so
cială — acestea mai adecva
te fondului aperceptiv al 
adulțiior. Zilele trecute 
consemnam soeetacclul 
Stravinski (iarăși pentru 
cei mari I).

Premiera cu „Făt-Frumos 
din lacrimă11 marchea-ă un 
adevărat „moment Emi- 
neseu". Căci montai’ea cu 
acest titlu nu este o sim
plă adaptare scenică a bas
mului. Scenariul aspiră să 
fructifice si să pună in co- 
munica-e motive ale între
gii proze eminesciene, dă 
reverberație evenimentelor 
epice — aoelind .la mari
le poeme lirice. Se incear- 
că — pe canavaua narațiu
nii din „Făt-Frilmos din 
lacrimă’1 — o sinteză a ope
rei și viziunii eminesciene, 
cu un accent inteligent și 
profund pe dimensiunile 
mitico si elementele arhe
tipale ale universului ma
relui nostru poet.

Deosebit de elocvent in 
acest sens este, de pildă,

începutul spectacolului, coruri : Doina 
cind nașterea lui Făt-Fru- trec acest examen 
mos din lacrimă este pro
iectată pe fundalul gene
zei cosmice din ..Scrisoarea 
I-1 („La-nceput. pe cind fi
ință nu era. 'nici, neființă.7 
Pe cind ftotul era lipsă de 
viată și vbință. / Cind nu 
s-ascundea nimica, deși tot 
era ascuns...11). A crea ima
gini scenice de această

Spițeru) 
cu suc- 

ce rare- 
oboseală

ces. cu o fantezie 
ori dă semne de 
și epuizare. Ești cucerit, ca 
și altădată, de măiestria și 
proteismul artei păpușari
lor (Brindușa Zaița Silves
tru. Ana Vlădescu. Sonia 
Giba, Cristina Popovici. E- 
lena si Ștefan Săndulescu, 
Melania Petrescu. Gina Ni-

LA TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ"

factură, a evoca starea 
..ante mare et terras11, acea 
..Fu " ' " ~ ~
Fu 
ori .
re. 
ba 
fă’-ă margini peste margi- . Ga 
nile lumii11, ca si ameste
cul de vis și realitate, ori 
ipostazele romantice ale 
fabulosului folcloric — nu 
e deloc ușor. După cum nu 
e deloc simplu să sugerezi 
dincolo de datele narațiunii 
structurile ei de adincime 
(„drumul și spațiul, con
fruntarea, cu moartea, cu 
forța .stihială. insula ca 
ipoteză a centrului creațiu- 
nii" etc.). Realizatorii spec
tacolului (imaginea teatra
lă și regia : Margareta Ni
culescu ; măști, păpuși, de-

i prăpastie ? Genune ? 
noiaa intins de apă ?“ 

„punctu-acela de mișca- 
mult mai sjab ca boa- 
spumii11 ce-i „stăninul

Deosebit de interesantă 
este dimensiunea reflexivă 
a spectacolului. Ea se 
înaltă in primul rînd. de
sigur. pe gindirea emines
ciană. Nu lipsește insă nici 
punctul de vedere, generos, 
al creatorului de teatru ac
tual despre șansa si agen
ții supraviețuirii in eterni
tate a valorilor etice și spi
rituale. Ne gindim la mo
mentul final, cind. tainele 
imaginii teatrale sint des- 
consnirațe. cind. dincolo da 
eroii, int'molările si sensu
rile basmului ni se dezvă
luie Clipurile si miinile de 
aur ale pănusarilor-anima- 
tori. Un ..semn11 al ambi
valenței fictiune-viată. basm 
teatral — demers existen
țial. Un semn al fo-tei și 
nobleței creației umane, al 
identității de ideal intre 
Făt-Frumos si cei ce l-au 
reimaginat și recreat azi 
scenic, menținind viu in 
conștiințe idealul pe care-1 
întruchipează.

Salutînd „Făt-Frumos din 
lacrimă11, despre care cre- 
----- — __ ----------- i tu
turor virstelor. așteptăm 
viitoarele spectacole de ti
nută și eficientă spirituală 
pentru copii, aceștia fiind 
— e cazul să o mai amin
tim ? — principalii specta
tori. piiblicul anume pentru 
care a fost conceput 
trul „Țăndărică11.

colae, Mihai Prujinski. Gh. 
Fundătură. Valeriu Si
meon. Valentina Roman, 
Radu Vaida), sprijiniți de 
vocile calde si expresive a'e 
lui Ion Caramitru, Valeria 
Seciu, C. Gabor etc.

și in alte rinduri. 
Margareta Niculescu are 
meritul de a-și atrage co
laboratori de ina'tă ținută, 
de a stimula creații de va
loare (muzica lui Ștefan .... ..... _ . _____
Niculescu este remarcabilă dem că se adresează 
in sine, dar și prin virtu
țile ei dramatice. de 
atmosferă) și de a propu
ne interesante momente de 
sincretism artistic — roade 
ale întîlnirii . și dialogului 
rafinat dintre păpuși, mas
că. decor, gest. voce, vibra
ții și efecte ale luminii, so
norități.

Tea-

r M'llli, CARNET PLASTIC

Un pictor al omului: 
Deciko Uzunov

Personalitate de 
seamă a artei bulgare 
contemoo-ane, pictor 
de notorietate eu-o- 
peană și mond'a'ă. 
octogenarul Deciko 
Uzunov cultivă re
lații de colaborare și 
prietenie, de peste 
patru decenii, cu artiș
tii din țara noastră.

După studii la aca
demiile de artă din 
Sofia și M'inchen, cu
noscutul pictor bulgar 
desfășoară o bogată 
activitate în pictura 
de șevalet si în arta 
monumentală, stăpi- 
nind cu virtuozitate 
diverse tehnici: ulei, 
acuarelă, acrilic, fres
că sau mozaic. Spirit 
sensibil și reflexiv, 
Deciko Uzunov evo
luează în pas cu vre
mea. fiind recentiv la 
problematica atit de 
comoiexă a artei epo
cii pe care o trăiește. 
Statornic in atitudi
nea sa umanistă față 
de realitățile vieții, el 
parcurge experiențe
le post'moresionismu- 
lui european, rămî- 
nind legat de tradiții
le folclorice si bizan
tine ale zonei cultu
rale căreia ii aparține

Opera sa este deo
sebit de amnlă și di
versă, reflectind pre
ocupările sale atit in 
abordarea unei tema
tici cuprinzătoare, le
gată de aspirațiile so
cietății pe care o slu
jește. cit și prm voin
ța de îmbogățire * și 
pe-fecționare a moda
lităților de expresie. 
Pictor ai omului, înțe
les in universul speci
fic -eoocii sale, Deciko 
Uzunov sd remarcă a 
fi un Înzestrat portre
tist. autor al unor 
vaste compoziții mo
numentale in frescă 
sau mozaic, ca și un 
peisagist reprezenta
tiv ai țării sale. Por
tretele sale se impun

printr-o anume gravi
tate și solemnitate, 
îndeosebi chipurile de 
femei, surprinse in a- 
titudini de o nobilă 
monumentalitate, re
levă vocația unui ar
tist capabil să exprime 
caracterul și dramatis
mul interior al ființei 
umane.

în acest scop, el 
recurge la soluții plas
tice în care pune ac
centul pe tonalități de 
culoare cu rezonanțe 
profunde și dense, 
îmbinind elemente de 
viziune modernă cu e- 
lemente stilizate de 
tradiție folclorică și 
bizantină. împletind 
tradiția cu modernita
tea viziunii, Deciko 
Uzunov conferă ope
relor sale sensuri com
plexe cu unele valen
țe simbolice, evidente' 
mai cu seamă în lu
crările monumentale și 
in autoportrete.

Negreșit, Deciko 
Uzunov este un re
prezentant de seamă 
al lirismului cromatic 
din pictura bulgară, 
manifestînd o inepui
zabilă disponibilitate 
pentru lumină și cu
loare, de o remarca
bilă vitalitate. Poate 
că tocmai această sen
sibilitate pentru cu
loare l-a apropiat de 
unii pictori români, 
a-tistul evocînd strin- 
sa și calda prietenie 
cu Steriadi și Ciucu- 
rencu, atracția lui 
față de pictura 
profund umanistă a 
lui Baba, cit și pentru 
arta unor pictori mai 
tineri ca Viorel Mărgi
nean, Ion Gheorghiu 
sau Ștefan Câlția. cu- 
noscuți în ultima 
vreme.

Dacă in expoziția, 
deschisă în prezent la 
Muzeul colecțiilor de 
artă din București 
putem aprecia valoa
rea operei sale din

ultimele două decenii, 
îndeosebi in acuarelă, 
nu trebuie uitat că ar
tistul a mai expus de 
mai multe ori în țara 
noastră, prima oară in 
1940, apoi in 1946— 
1947. iar in 1970 a avut 
o amplă retrospectivă 
în Capitală.

Deciko . Uzunov a 
decorat în 1937 pavi
lionul bulgar la Expo
ziția internațională 
de la Paris, reorezen- 
tindu-și tara în nu
meroase manifestări 
peste hotare in prin
cipalele capitale ale 
Europei: Paris, Mos- . 
cova. Londra. Atena. 
Viena. Praga, Belgrad, 
la Bienala de la Ve
neția, avînd opere in
trate în mari muzee 
din aceste țări. Astfel 
se explică atit presti
giul lui în , Bulgaria 
cit și în lume. El de
ține numeroase ordine 
și medalii, acordate 
de statul bulgar (Ar
tist al poporului. Erou 
al Muncii Socialiste, 
Premiu! Dimitrov ș.a.). 
fiind profesor și apoi 
rector al Academiei de 
artă din Sofia (de 35 
ani), iar ca recunoaș
tere a meritelor sale 
peste hotare a fost 
ales președinte a! A- 
sociației Internatio
nale de Arte Plastice 
U.N.EiS.C.O. și mem
bru de onoare al A- 
cademiei de artă din 
Mexic.

Prieten al României 
și al artiștilor români, 
Deciko Uzunov a con
tribuit și contribuie la 
dezvoltarea relațiilor 
gultural-artistice din
tre țările noastre ' ve
cine și prietene, legate 
de aceleași aspirații 
de pace și indepen
dență, prin vechi tra
diții ce anarțin acele
iași arii de cultură din 
această zonă a Eu
ropei.

Gh. COSMA / 
__________________ S

Șt'V'.
b1 ..i'i.’.OTtw— ......;j t".e>.ai «

I PROGRAMUL 1 •'gnolnnO., ta

11.00 Telex
11,05 Colocvii pedagogice.
11.25 Film serial : „Lumini și umbre11. 

Episodul 28
12,15 Democrația capitalistă de la po

leială la realitate
12,40 Concert popular
16,00 Telex
16,05 Școala contemporană. Folosirea 

Bazei didacticu-materiale a școlii
16.30 Studioul tineretului. In inthnpma- 

rea Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român.

20,00 Telejurnal
20.25 Prin'munca noastră clădim viito

rul. Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialista — o vibrantă 
chemare către toți fiii țării .

20.35 Actualitatea economică
20.50 Recital Gheorghe Zamfir
21,10 Serial științific : Corpul uman
21.30 Meridianele cîntecului
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.25 Prin munca noastră clădim viito

rul
20.35 Concert simfonic extraordinar sus

ținut de formațiile muzicale ale 
Radlotelevlzlunfi pentru muncitorii 
de pe platforma industrială a ora
șului Oltenița. Dirijor loslf Conta 
Transmisiune directă

22,00 Telejurnal

A apărut 
ALMANAHUL 1983 

al revistei 
„VIATA 

ROMÂNEASCĂ"

-nor. ‘tii’uo.'i:./;

eb ?,-« :<b 00 •: n
■tala’taavni ir ■ r-~iZiarele occidentale con

semnează insistent apariția 
si activitatea mai mult de- 
cit dubioasă a unor noi sec-" 
te. frivestigind. pe multiple
le laturi posibile, fenome
nul. Ca o reacție Ia noci
vitatea lui : se creează of- 
gani-atii ah/ părinților și 
rudelor celor ..convertiți", 
se deschid procese diferi
telor secte ce aoar in 
fata judecății acuzate de 
corupție, rfianieula-ea con
științelor. incăicarea legilor, 
evaziuni fiscale etc. Se pu
blică studii cu valoa-e de- 
mistificatoăre. Si iată că se 
scriu și piese . de teatru. 
„Cădere liberă11 a englezu
lui Colin Mortimer retine 
atenția (in primul rind) 
tocmai fiindcă se situează 
la- granița dintre artă și do- 
cument.j fructificind o ob
servație in actualitate lu
cidă și sistematică. Prin ce 
are mai bun. ea sugerează 
punerea in pagină (in dia
log. în situații cvasi-fictive) 
a investigației unui socio
log. serios și oătrunzător. 
Colin Mortimer surprinde 
cu luciditate si tenacitate 
de profesionist fenomenele, 
în plus, el incea’că să me- 

‘diteze la cauze, să dea jos 
masca aparentelor dezinte
resate si roz oentru a evi
denția fațete nepoleite și 
mecanisme aoăsătoa'.’e. Rea
litățile dezvăluite sint a- 
trcce.

Urmărim povestea atra
gerii Ninei Fielding (en-

_ Jf .Pțsm/a„CAPfMi;I (
glezoaică dintr-o familie i 
burgheză cu standing ridi- : 
cat) de către „turmă11, in < 
timpul unei vacante in Eu- : 
ropa. O vedem cucerită de ' 
acel .te iubim Nina11, rostit , 
de toti coreligionarii săi (ca 
un automatism), fascinată 
de „doctrina salvării11 si su- 
punindu-se canoanelor „in- ; 
vătăturii11. dar si diverselor 
activități aducătoare de 
bani. O vedem indoindu-se. .

LA TEATRUL

capătul „căderii sale libe
re11. eroina prosperă, avan
sează in ierarhia și „busi- 
nessul11 turmei. Face un 
copil pe care ii dedică a- 
cesteia Reia chiar relația 
cu familia (care a încer
cat. tot timpul, cu dispe
rare să o recupereze) 
acest final, aparent fericit, 
ni s-a părut a! doilea e- 
lement de interes al pie
sei. El spune că „monștrii

Hunedoara. In cadruI am* 
plelor acțiuni politico-ideologice și 
cultural-educative ce se desfășoară 
in intreg județul Hunedoara, in in- 
timpinarea alegerilor de deputați in 
consiliile populare, în toate minele 
din Valea Jiului au loc manifestări 
cultural-artistice. Intre acestea, se 
înscriu recitalurile de poezie sus
ținute la toata sălile de apel ale 
minelor, de către .un grup de a-- 
tiști ai Teatrului de stat din Valea 
Jiului. (Sabin Cerbu).

Mures ca^rul manifestări
lor politico-educative organizate in 
cinstea alegerilor de deputați de ia 
21 noiembrie, la Casa de cultură a 
orașului Tirnăveni a avut loc ex
punerea cu tema „Marile drepturi

și libertăți democratice — o reali
tate trăită de .toți cetățenii Româ
niei socialiste11. Manifestarea a fost 
urmată de vernisarea unei expoziții 
de artă plastică cu lucrări inspira
te de realizările oamenilor muncii 
din acest oraș in actuala legisla
tură. (Gheorghe Giurgiu).

Argeș. Dedicată Conferinței
Naționale a partidului, la Muzeul 
județean de istorie Argeș a avut 
loc o sesiune științifică in care
reputați oameni de știință de la 
instituții de specialitate din Capi
tală si din județele tării au âbordat, 
in cadrul celor trei secțiuni, in 
peste 100 de comunicări și refera
te. probleme referitoare la relațiile 
dintre istorie și arheologie, cultură 
și civilizație. (Gh. Cîrstea).

Frăția și 
egalitatea 

în drepturi
(Urmare din pag. I)
dului pe aceste străvechi meleaguri 
românești, s-a hotărit amplasarea 
unei mari platforme industriale ce 
avea să aducă profunde prefaceri în
noitoare in viața oameni'o". Acesta a 
fost începutul. Apoi s-au ridicat alte 
și alte importante obiective jndus- 
triale. la Sfintu Gheorghe. la Bara- 
olt. la Covasna. la întorsura Buzău
lui. Dezvoltarea industriei a favori
zat apariția a noi și noi profes i. mii 
și mii de oameni devenind specialiști 
in automatizări. în electronică indus
trială, în cibernetică. Totodată, a 
crescut considerabil gradul de com
plexitate a muncii, gindirea umană 
înlocuind treptat forța fizică in pro
cesul de producție. Pretutindeni, pe 
cuprinsul județului, oamenii — ro
mâni. maghiari ori secui — au reve
nit „la vatră". în locurile natale, unde 
dispun de condiții de muncă, de via
ță, de pregătire profesională și afir
mare socială dintre cele mai bune.

Au fost construite întreprinderi 
noi, dintre ceie mai moderne. Simo
na Buzilă lucrează intr-o astfel de 
uzină : întreprinderea de aoarataje și 
motoare electrice din Sfintu Gheor
ghe. A fost repartizată aici după ce 
a absolvit școala profesională. Ca 
muncitoare, a continuat să învețe, 
să-și ridice necontenit calificarea. De 
curînd a absolvit și liceul seral. La 
24 de ani este șef de echipă. „Teh
nica înaltă din uzina noastră, spune 
ea. se constituie și intr-un impor
tant factor psihologic. Pentru.^că 
menține un moral ridicat în fiecare 
colectiv de muncă și stimulează voih 
ța fiecăru'a dintre not de a obține 
performanțe profesionale foarte înal
te. Sintem puși in situația de a in 
văta continuu, de a lupta pentru de 
Pășirea propriilor limite in calificare 
in cunoaștere. în gind're. Cistiou 
este dublu : pe de o parte, calitatea 
muncii se îmbunătățește : pe de alt 
parte, oamenii se debarasează de pre 
judecăți, de mentalitățile înapoiate 
dobîndesc cutezanță in gîndire".

S-a intensif cat procesul de dive. ■ 
sificare a activităților industriale, 
profes.ilor. Odată cu construcțiile c „ 
mașini au cunoscut puternice dezvo 
țări industria ușoară, industria lem 
nului, industria extractivă. Au fo 
construite numeroase întreprinde 
textile, de prelucrare a lemnului s 
cu profil electrotehnic, pentru ac 
prinde forța de muncă feminină ch. 
județ. Sint însă și femei pe care 
pasionează meseriile... bărbăte”. 
Violeta Molnar este mecanic la p 
treprinderea minieră Căpeni. cuz 
diul in Baraolt. E mindră de pro." . 
sia pe care o practică, de orașuE Ț 
care locuiește. Iată ce afirmă j: ,«■- 
nerit in județul Covasna se facer 
o sută de ani. Dar industria mini 
in adevăratul ințeles al cuvintuli 
fost creată aici ab.a după 1955. j 
fost alocate fonduri importante, s 
deschis noi fronturi de lucru, a ci ■ 
cut numeric forța de muncă in a> r 

•sector-. Nu 'este' insă - un proces 
cheiat.: se prevede., dublarea prog. 

..fiei pină in. aupl_,1990. Odată cu L 
se dezvoltă și orașul Baraolt. AicD* 
cuiesc minerii. Cine n-a mai f.osV - 
zece ani in-această urbe, azi n-oY-'(' -u 
recunoaște. Au fost construite blr::: .u 
de locuințe, întreprinderi, școli,) 
ficli sociale, magazine, institut, 
cultură. De fapt, a fost construi. . ,i- 
nou oraș. De peste hotare ajung'-. ’ al 
la noi ..îngrijorări" fată de ■ 
tradițiilor populației de național,:, 
maghiară din România, care u< “ 
stinge in condițiile unei vieți d, 
nate de industrie. Mie mi se pa-, 
astfel de opinii au la bază fie !>!,;> 
noașterea realităților din p 
noastră, fie o gîndire viciată df~ iei, 
credință. Pentru că. dacă ne reif ■ ■ al 
la județul Covasna. numai o ,v >ro- 
intunecată va gindi că tradițiile,., ătat 
teau fi mal bine conservate îțîtî.Rer- 
de a se fi produs, aici, explozie^ .,, 
dustrială, cind locuitorii aceste"^. " 
leaguri erau dispersați in zeci'; ‘rna. 
de localități îndepărtate, in tmizația 
de lucru. Cum poate să creadă cin- Oi” 
că se pierd tradițiile tocmai int^ a9e, 
moment cind ne sint asigurate loess? 
de muncă in orașele și satele in ( 
ne-am născut și am copilăritr y0]ta 
dispărut, intr-adevăr. .,trad.tf'.\. r . 
care ne amintim cu tristete :■ ’tica ae 
ta de carte, incultura. ine\. 
politice si sociale. Au reinv,: 
frumoasele tradiții culturale ■> 
tice ale populației de natif' 
maghiară care trăiește in_____
locuri. Cine a ascultat corpi, 
rilor din Baraolt, in care cl:i,. 
de peste zece ani, și in al <j-;- 
pertoriu sint cuprinse frumbi, , 
tece românești și maghiare. 1 
ințelege că. departe de a T' 
păstrarea tradițiilor. dezvol\ry - 
dustriei asigură revitalizarea i’;

Dezvoltarea industriei îa, .rec. 
mai ales, revitalizarea gindi^l- 7Ti_ 
teligenței omului, in condiț /” 
ruției către o înaltă compete 
gumentele inginerului Mire' 
rascti. directorul întreprinderii .iue- 
mașini agregate și subansamble auto, 
sint. in acest sens, deosebi1, de con
cludente : „Cu cinci ani in urmă. în
treprinderea noastră era numai o 
suită de schițe pe planșetei - proiec- 
tanților. Acum este cei mai maie 
unitate constructoare de mașini d, 
județ. Peste 6 500 de oameni, români 
și maghiari, și-au lezat destinele de 
deșt.nul ei. tn 1980 am primit vizltal 
secretarului general al partidului 
Orientările ce ne-au fost date at 
contribuit la o puternică impulsiona
re a modernizării produselor noastre, 
Ne-a cerut să diversificăm producție 
de cutii1 de viteze pentru autobuze! 
autocamioane și tractoare. Fabricam 
atunci, două tipuri de cutii de vite
ze. in zece variante constructive. Ai 
trecut doi ani. în această ' toamnă 
cind tovarășul Nicolae Ceausescu i 
revenit in mijlocul colectivului nos
tru. i-am ranortat că indicația a tos 
îndeplinită. Construim. în prezent. ' 
tipuri de cutii de viteze în 79 de v-, 
riante constructive. Pentru a reali? 
in numai doi ani. o diversificare a 
de mare a producției noastre, a ■ 
desfășurat o intensă activ'tzte ere 
toare. la care au participat mii i ’ 
oam°ni. Personalitatea creatoare 
fiecărui muncitor, inginer, maisti . 
economist, fie român, fie maghiar. > 
găsit astfel un teren fertil de a," ’ 
mare deplină". • '.

Sint. aceste fapte la care ne-’ n 
refer'ț în ancheta de față — și r 
nu însumează decit o infimă p* t 
a realităților proprii prezentului v 
județ in care trăiesc, in deplină 
monie, oameni ai muncii rom 
m ighi iri și șecui — o conclud' 
dovadă a realismului oo'iticii n. 
nale a partidului, a dezvoltării P’’ 
nice a democrației noastre soc a 
a adevăratei egalități in drei 
pentru toți fiii patriei, fără deose1’ 
de naționalitate.

(f/.orîpos sta

J OfPCffl 
resant în 
realismul 
schimbat . . ___
lurite lovituri de teatru, 
secvențe mai mult specta
culare decit judicioase in 
ordinea semnificației : se 
comit crime la care autorul 
nu se gîndise ; sint uciși 
părinții eroinei ; apoi a- 
ceasta isi omoa”ă soțul etc 

Montarea (regia : Cornel 
Todea) propune un tablou 
violent colo-at. dinamic a' 
vieții „turmei11, atm isferei 
specifice unor asemenea 
congregații, practicilor ei. 
Si. nu o dată, imaginile 
propuse (ala promiscuității, 
ale violentei, 
sau terorii) 
concepute sub 
tic (coregrafia ____ ___
ghel), sonor, dinamic. în an
samblu insă, spectacolul 
este zgomotos, cam obisi- 
tor. lungit. Aceasta, in ciu
da generoasei dăruiri a e- 
chipei. a eforturilor de 
compoziție pe care Ie fac 
multi interoreți. în acest 
sens ne face plăcere să re
marcăm in „Cădere libe
ră11 debutul remarcabil, pe 
scena Teatrului „Ion Crean
gă11. a doi interoreți din 
generația tinără : Cristian 
Irimia, ca-e propune o cum- 
pozitie bine gindită și e- 
xecutată expresiv și. mai a- 
les. Marcela Andrei (Nina) 
interpretă cu ioc interiori
zat și nervos. Talente de 
care vom mai auzi.

rîOÎHfi’ <*’ 1
ooob .

piesă tocmai 
viziunii)

și înlocuit cu fe- 
lovituri de

prin 
este

Și

„ION CREANGA"

dar incapabilă să se sus
tragă (mentorii folosind nu 
numai argumentul convin
gerii. ci si pe cel al su
pravegherii. al amenințării 
si terorii). Ca un sociolog. 
Colin 
limpede 
tehnici 
control, 
creierului 
matlc și ne puncte de a- 
mericanul Lifton) : contro
lul strins asupra mediului 
(traiul obligatoriu in „tur
mă11. printre ..oile11), des
prinderea de părinți, prie
teni, alegerea de către ei a 
soțului, tăierea oricăror in
formații din afară, izolarea 
(in vederea renunțării 
propria identitate) etc. 
vedem
durse și făcind (cu ace
leași mijloace) prozeliți. La

sint printre noi11, că alie
narea lor e atit de desă- 
vîrsită incit nu mai au nici 
o problemă de conștiință, 
nici o urmă de judecata și 
bun simt comun ; că ei a i 
aparenta oamenilor normali 
— chemind la sporită vi
gilentă.

Preocupați să realizeze 
un spectacol accesibil, 
trăgător, realizatorii i 
insă ne drum tocmai 
toria de a fi pus in 
loare ideatica majoră, 
sența, realitățile cele 
simple și concludente 
piesei : decuparea limpede 
a practicilor de spălare a 
creierului, accentul pus pe 

la momentul slăbiciunii și e- 
O 

pe Nina integrin-

Mortimer relevă 
tot ansamblul de 

de manipulare și 
de manipulare a 

(descrise siste- a- 
pierd 

da- 
va- 

e- 
mai 
ale

rorii umane. descrierea 
proporțiilor alienării indivi
duale etc. Se prooun adao
suri inutile, finalul (inte-

a

senzualității 
sint laborios 
aspect p'as- 

: Sergiu An-

Natalia STANCU^/

UN NOU FILM ROMÂNESC

Rămîn cu tine
Producție o Casei de filme Numărul Patru

Costumele : Petre Veniamin, Desdemona Lozinschi ; Decorurilz : Mir- 
cei Ribinschi ; Muzica : Cornelia Tăutu ; Imaginea : Sorin Ilieșiu ; Scena
riul : Dumitru Buznea ; Regia : George Cornea.

Cu : Florin Zamfirescu, Dana Dogaru, Sebastian Papaiani, Octavian 
Cotescu, Amza Pellea, Dinu Manolache, Valeria Sitaru, Dan Damian. Con
stantin Diplan, Aurel Cioranu, Victor Ștrengaru, Daniel Tomescu, Andrei 
Burșaci. *

Film realizat In studiourile Centrului de producție cinematografici 
„București".

——
4 7 ’ty ...* At>KlPT kllUI’. i y ic

Buzâll s_a declanșat
etapa de masă a concursului gen 
cine știe ciștigă sub generi
cul „Republica la 35 de ani", 
organizat de biblioteca ludețea- 
nă. Concomitent, se desfășoară 
și concursul de creație literară și 
plastică „Țara copilăriei fericite", 
organizat de biblioteca județeană si 
Consiliul județean al pionierilor și 
șoimilor patriei. La cele două con
cursuri vor participa peste 10 000 
de muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și pionieri. (Stelian Chiper).

lași „Săptămina tehnico-știin- 
țifică pentru tineret", care s-a des
fășurat la Iași a cuprins un sim
pozion, o sesiune de comunicări, o 
masă rotundă, o sesiune de refera
te din domeniu) informaticii și cal
culatoarelor care a avut Ioc la Uni
versitatea „Alexandru Ioan Cuza" 
și altele (Manole Corcaci).

Mehedinți.Cu prileju) imP"- 
nirii a 80 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Odobleja. la Drobeta-Turnu 
Severin s-a desfășurat cel de-al

doilea simpozion național de ciber
netică generală și ogica rezonanței. 
Au participat cercetători și cadre 
didactice de la institutele de cerce
tări și universitățile din București, 
Cluj-Napoca. lași, Timișoara și 
Craiova, lucrători din cadrul insti
tuțiilor mehedințene de invățămint 
și cultură. (Virgiliu Tătaru).

Covasna. Ua Teatrul Maghiar 
de Stat din Sfintu Gheorghe a fost 
prezentat un spectacol de poezie 
din opera poetului Arany Jănos, cu 
ocazia implinirii a 100 tie ani de la 
moartea poetului. • Casa oionie- 
rilor și șoimilor patriei din locali
tate a găzduit spectacolul de poezie 
și muzică .Hai la ioc".

Satu Mare. La Galerla de

artă a filialei Satu Mare a U.A.P. 
s-a deschis expoziția de pictură a 
artistei plastice sătmărene. Murâ- 
nyi Eva • Secția maghiară a Tea
trului de nord a prezentat in pre
mieră recitalul „Zece balade" din 
creația poetului Araoy Janos, in 
interpretarea actorilo: Eva Papp, 
Eva Kovacs. Istvan Szugylczki și 
Miklos Paraszka (ultimul și sem
natar al regieil (7 Grumeza).

Suceava Pictorui sucevean 
Dumitru RuSu a deschis la între
prinderea de tricotaje .Zimb-ul" 
din municipiu o exio iție de a-ua- 
relă. Reunite sub genericul .Tirno 
și anotimp in Bucovina", lucră-i’e 
se bucură de o deosebită apreciere 
din partea oamenilo- muncii din u- 
nitate, (Sava Bejinariu).

(
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General KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia ® 

ANKARA.

Cu ocazia învestirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Turcia, doresc să vă adresez, în numele" meu și al poporului român, 
cele mai calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate și progres pentru poporul turc prieten.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a sublinia cu deosebită satisfacție 
stadiul relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita dumneavoastră! de convorbirile 
rodnice și prietenești pe care le-am avut în acest an la București și sînt 
încredințat că realizarea înțelegerilor convenite împreună va duce la 
extinderea în continuare a raporturilor bilaterale româno-turce, la amplificarea 
conlucrării celor două țări in sfera relațiilor internaționale pentru o politică 
de pace, înțelegere, bună vecinătate și colaborare in Balcani, in Europa și în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România ■

icii Democrate Germane, Willi Stoph
începerea convorbirilor

Excelenței Sale Domnului PAUL BIYA
Președintele Republicii Unite Camerun

YAOUNDE

Cu ocazia învestirii dumneavoastră ca președinte al Republicii Unite 
Camerun îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătatq, fericire și de succes deplin in îndeplini
rea înaltei rmsiuni încredințate.

Am convingerea că raporturile de prietenie șl colaborare existente între 
România și Camerun vor cunoaște o dezvoltare tot mai mare in viitor. în 
folosul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale, al instaurării 
unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul NLCOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Sintem recunoscători Excelenței Voastre pentru mesajul transmis cu 

ocazia celei de-a- XVI-a aniversari a independenței regatului Lesotho.
Vă adresez, la rindul meu, cele mai bune urări pentru prosperitatea țării 

■■ dumneavoastră și de fericire personală pentru Excelența Voastră.

MOSHOESHOE II
Regele Lesotho

TELEGRAMĂ
. Tovar? spl Constantin Dăscălescu, 
^rim-m'1!' -tru al Guvernului Repu
blicii SS- -Tiste România, a adresat o 
Telegramă primului ministru al Re
publicii Unite Camerun, Maigari 

■Bello Bouba, prin care se transmit 
' alde felicitări cu prilejul numirii in

funcție, împreună cu cele mai bune., 
urări de sănătate, fericire și succes 
în activitate. în telegramă se expri
mă încrederea că guvernele celor 
două țări vor acționa pentru continua 
dezvoltare a raporturilor de colabo
rare româno-cameruneze.

CZCOTIDIAN—1

Miercuri au început la București 
convorbirile of"ciale dintre tovarășii 
Constantin Dășcălescu. prim-min'stfu 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Willi Stoph. președinte
le Consiliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
prim-miniștri au procedat la o exa
minare aprofundată a modului in 
care sînt înfăptuite hotărîrile și în
țelegerile adoptate cu prilejul intri- 
nlrilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comun'st Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane. în 
scopul amplificării și' aprofundării 
continue a relațiilor bilaterale în do
menii de o deosebită însemnătate 
pentru, economiile celor două. țări.

S-a exprimat satisfacția celor două 
părți pentru evoluția ascendentă și 
fructuoasă a relațiilor pe multiple 
planuri dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

O atenție deosebită s-a acordat va
lorificării superioare a posibilităților 
existente pentru dezvoltarea in con
tinuare a colaborării bilaterale în 
cele mai diverse sectoare de activi
tate. extinderii și adincirii cooperării 
in producție, precum și în domeniul 
tehnico-științific. al culturii și învă- 
țămîntului. De comun acord, s-a a- 
preciat că”'potențialul economic al 
României și Republicii Democrate 
Germane permite o’dezvoltare și mai 
puternică a cooperării și specializării 
in producție, că" volumul livrărilor 
reciproce realizate pe această cale, ca 
și amplificarea colaborării tehnico- 
științifice pot si trebuie să ocupe un 
loc tot mai important în ansam
blul relațiilor dintre țările noastre. 
S-a convenit, de asemenea, să fie in
tensificate colaborarea și organiza
rea de schimburi de experiență în 
domeniile economic, energetic și al 
materialelor, precum și pentru recu
perarea și utilizarea materialelor re- 
folosibile. Au fost analizate pe larg 
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării, cooperării și specializării în 
producție în domeniile construcțiilor 
de mașini, chimiei, materiilor prime, 
metalurgiei, electronicii, electroteh
nicii, ca și în cel al cercetării știin
țifice. S-a subliniat că accelerarea

dezvoltării colaborării și cooperării 
economice contribuie la soluționarea 
mai rapidă a unor probleme pe care 
le ridică dezvoltarea economico-so- 
cială a țărilor , noastre.

Primul ministru al guvernului ro
mân și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane au subliniat că dezvoltarea 
contihuă a relațiilor bilaterale ser
vește prieteniei și solidarității din
tre popoarele noastre, cauzei păcii, 
destinderii și dezarmării, colaborării 
și progresului in lume.

întilnirea a prilejuit, de asemenea, 
o informare reciprocă cu privire la 
edificarea construcției socialiste în 
cele două țări, la modul în care sînt 
transpuse în viață. în etapa actuală, 
principalele obiective ale dezvoltării 
pe plan economic, tehnico-științific 
și în alte domenii de activitate, pre
cum și un schimb de păreri in pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de în
țelegere reciprocă, participă din 
partea română tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică. Petre 
Preoteasa, ministru secretar de stat, 
prim-viceoreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Lucian Drăguț, 
secretar al Consiliului de Miniștri, 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. Ștefan Stancu. vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economică 
și tehnică, iar din partea R.D.G. to
varășii Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții R. D. Germane in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică, dr. Herbert 
Krolikowski. secretar de stat, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Horst Tschanter, șef de secție 
la C.C. al P.S.U.G.. Rudolf Heinze, 
vicepreședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării. Dietrich Lemke, -adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

Iau parte, de asemenea, Gheorghe 
Tache. ambasadorul României la 
Berlin, și dr, Siegfried Bock, amba
sadorul R. D. Germane la București.

(Agerpres)

Dineu oficial
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului . Repu
blicii Socialiste România, a oferit, 
miercuri, un dineu oficial în onoarea 
tovarășului Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane.

La dineu au participat tovarășii Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea, Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului, miniștri, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care il însoțesc pe președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane în vizita in țara 
noastră.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Berlin și ambasadorul 
Republicii Democrate Germane la 
București.

în toasturile rostite cu acest pri
lej a fost relevat rolul determinant al 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker in adîncirea continuă a 
relațiilor de prietenie si conlucrare 
rodnică pe multiple planuri dintre 
cele două țări. Cei doi șefi de gu
verne au subliniat, totodată, dorința 
comună de a dezvolta . în continuare 
aceste bune raporturi, in folosul și 
spre binele celor două țări și popoare 
prietene, al cauzei socialismului, 
cooperării, păcii și înțelegerii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Cei doi prim-miniștri au toastat în 
sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. Dentru 
fericirea și bunăstarea popoarelor 
noastre, pentru prietenia strînsă și 
colaborarea fructuoasă dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, cordială.

Depunerea 
unei coroane

Tovarășul Willi Stoph. președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane. a depus, 
miercuri dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major. Ștefan 
Birceri, vicepreședinte al Consiliului 
ponular al Capitalei.

Au fost de fată persoanele oficiale 
care il însoțesc pe oaspete in vizita 
în țara noastră, ambasadorul Româ
niei Ia Berlin și ambasadorul R.D. 
Germane la București.

felatări ale reporterilor și corespondenților j,Scînteii‘‘

B La întreprinderea „Electrocon- 
din Botoșani a intrat în pro- 

ișsucțîa de serie mașina de copiat 
>T? principii electrostatice denumită 

r IMoldaprint". ’. Este, un nou .tip de 
•' erox românesc,' conceput de un 

lectiv con'dui' dte1 acad. Cristbfor 
mionescu. „Moldaprint" reproduce 
<te pe orice fel de hîrtie, inclusiv 

j produse din mase plastice.
S" I Constructorii de locuințe din
• .jețul Timiș au predat la cheie 

1 1 de noi apartamente. Cu aces- 
numărul apartamentelor con- 

uite de la începutul anului în 
— micipiile, orașele și centrele mun

cești din județul Timiș a ajuns 
4 400. Există condiții ca planul 
locuințe pe 1982 să fie nu nu- 

i realizat, ci și depășit.
1? 51 La C.A.P. Bucov, județul Pra- 
0 ;o, a fost dat în exploatare un 

ire laborator de miceliu, cu o ca- 
! citate de producție de peste 120 

pe an. Primele cantități au și 
"ivrate unor cooperative agri- 
care au ciupercării din jude- 

4e Prahova, Ialomița și Tulcea.
,3 A fost pusă în funcțiune la 
cșani moara de porumb cu de
clinare, cu o capacitate zilnică 

jelucrare de 70 tone. Germenii 
umb sînt livrați industriei far- 
tice și de uleiuri dietetice, 
trasul Beclean dispune de cel 
■.odern centru de distribuție a 
ei electrice din județul Bis- 
ăsăud, care a fost inaugurat 
ența unor colegi de breaslă 

udetele Bihor, Cluj, Sălaj și 
va. Cu acest prilej a avut loc 
-uctuos schimb de experiență.
e face omul cînd în aparta- 

lui se defectează un robi-
j iu altceva ? Pune mîna pe 

și formează numărul unui 
s" de reparat — ar fi răspunsul 

■'o .- Ceea ce nu se întîmplă și 
i mun.cipiul Sfîntu Gheorghe. De 

-.el Pyitru că din ziua în care
"atelierul- de reparații a instalațiilor 
sanitare de apă și canal a trecut 
la cooperativa „Lemn-Metal" din 
localitate, nu mai are telefon. Cu 

jtcate demersurile făcute, cei de la 
P.T.T.R. n-au intrat încă pe... fir". 
Alo, se-aude ?

E5 La IntreDrinderea de sirmă și 
produse din sîrmă, unitate reprezen
tativă pentru industria județului Bu
zău, au fost realizate, in acest an, 
cu forțe proprii, mașini și utilaje 
metalurgice în valoare de peste 

71 șase milioane lei. De asemenea,

I, 
Ji

j

s-au Confecționat Și recondiționat 
piese de schimb necesare întreprin
derii în valoare de 33 milioane lei.

B Un calcul arată că numai în 
■județul Vaslui s-ar putea econo-% 
mîsi peste un milion kilowați/oră 
energie electrică, dacă s-ar monta 
automate de scară la blocurile de 
locuințe, in prezent funcționează 
doar 200 de astfel de dispozitive.

B La Băile Govora a fost dată 
în exploatare o stație de sortare și 
măcinare a șisturilor argiloase. Pu
dra de culoare roșie obținută repre
zintă o importantă materie primă 
pentru fabricarea vopselelor pe 
bază de ulei care, pînă in prezent, 
era adusă din import.

B S-a împlinit un an de zile 
de cînd pe strada Alunișului din 
Tulcea se află caroseria unui auto
turism - ne scrie A. Niculescu. Nu 
se măi știe cine a abandonat-o 
acolo. Ceea ce se știe precis e că 
locatarii din zonă au transformat 
caroseria în Iadă de gunoi. Ca Să 
nu se prăpădească degeaba.

B La I.C.R..A.L. Ciulești din Bucu
rești s-a construit o instalație efi
cientă de spălare chimică o siste
melor de încălzire centrală. Ea în
lătură toate depunerile de pe con
ducte, astfel -incit circulația apei 
calde se face mai lesnicios, fapt 
caie duce la creșterea temperatu
rii din apartamente.

B La magazinul „Oțelul" din 
Satu Mare a fost scos din vînzare, 
ca necorespunzător, un lot de 200 
baterii de 9 volți, fabricate la 
..Electrobanat" Timișoara. Lotul cu 
pricina poarță ștampila „CTC 178". 
Ca să se știe I

B In orașul Rădăuți, la Școala 
generală nr. 5, a fost , inaugurată 
o bază sportivă câte cuprinde tere
nuri de handbal, volei, baschet, te
nis de cîmp, piste pentru atletism și 
o sală de sport. Valoarea lucrărilor 
executate de elevi și părinții aces
tora se ridică la aproape un milion 
lei.

B De la începutul anului și pînă 
în prezent, la întreprinderea meta
lurgică din orașul Zimnicea s-au 
economisit peste 3 000 megawați 
oră energie electrică. Un calcul 
arată că această cantitate asigură 
funcționarea întregii fabrici pe timp 
de 50 de zile.

B in localitatea Șercaia, județul 
Brașov, și-a început activitatea Sta
țiunea de cercetare și producție 
pentru creșterea bivolițelor.

Știri sportive
• înaintea ultimelor patru runde, 

în turneul feminin al Olimpiadei de 
sah de la Lucerna (Elveția) conduce 
U RSA, cu 23 de puncte, urmată de

A RdrhânȚa — 19.5 punctef 
j 'țJ9y nungtcf. Polonia. R^Pj, flwjezij. 

Suedia — cu cite 18.5 puncte, R. F. 
Germania — 18 puncte etc.

în runda a 10-a; echipa României 
a terminat la egalitate : 1,5—1,5 me
ciul cu selecționata R. F. Germania. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Iugosla
via 2—1 ; Ungaria — R. P. Chineză
1.5— 1,5 ; Polonia — Suedia 2—1 ; In
dia — Olanda 2—1 : S.U.A, — Co
lumbia 2.5—0,5 ; Bulgaria — Spania
1.5— 0,5 (1)

în competiția masculină, echipa 
U.R.S.S. a invirts cu 4—0 formația 
Elveției. La prima masă. Gări Kas
parov. care . l-a înlocuit pe Karpov, . 
a cîstigat cu piesele negre în 33 de 
mutări (într-o variantă a apărării 
Benoni) partida cu Korcinoi. Alte 
rezultate : Cehoslovacia — România
2— 1 (l) ; Ungaria — R. F. Germania
2.5— 1.5 ; Polonia —- Spania 3,5—0,5 ; 
S.U.A. — Iugoslavia 2—2 ; Anglia — 
Olanda 4—0 ; Bulgaria — Brazilia
3— 1 ; Argentina — Canada’2,5—0,5 (1).

în clasament conduce U.R.S.S. — 
30 puncte.- urmată de S.U.A.. Anglia 
— cu cîte 26 puncte. Ungaria. Iu
goslavia — cu cite 25 puncte. Echipa 
României se află pe locul 11. cu 23.5 
puncte și o partidă întreruptă.

• Miercuri, la Lucerna, unde are 
loc Olimpiada de șah. s-a efectuat 
tragerea la sorți a meciurilor din 
sferturile de finală ale turneelor can- 
didatilor la titlurile mondiale.

în competiția feminină, marea 
maesțră româncă Margareta Mureșan. 
cîstigătoarea interzonalului de la 
Tbilisi, o va întîlni pe Lidia Seme
nova (U.R.S.S.). Iată și celelalte pe
rechi : Nana Aleksandria (U.R.S.S.)— 
Tatiana Lemaciko (Bulgaria) ; Nana 
Ioseliani (U.R.S.S.) — Liu Shilan 
(R.P. Chineză) ; Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) — Irina Levitina (U.R.S.S.).
• în partida derbi din etapa a 9-a

a campionatului diviziei A la rugby, 
disputată pe stadionul „Steaua11 din 
Capitală, echipa Dinamo a invins cu 
scorul de 18—15 (12—3) formația
Steaua.

Alte rezultate : Grivlța Roșie — 
Rulmentul Bîrlad 18—9 ; Rapid — 
Știința Petroșani 8—13 ; Știința Ce- 
min Baia Mare — Sportul studențesc
4— 0 ; Politehnica Iași — C.S.M. Sibiu 
15—9 ; Gloria P.T.T. Arad — Farul 
Constanta 3—10.

în clasament continuă să Conducă 
echipa Farul Constanța, cu 27 punc
te. urmată de Dinamo și Steaua — cu 
cite 25 puncte.

© Au continuat întîlnirile turneu
lui internațional de fotbal pentru 
juniori de la Acapulco. Rezultate : 
Australia — Costa Rica 2—1 (1—0) ; 
Mexic — Brăzilia 3—2 (2—1). Pentru 
semifinalele turneului sînt calificate 
echipele U.R.S.S., Argentinei, Aus
traliei și Mexicului.

Manifestări consacrate sărbătoririi a 100 de ani 
> de la nașterea lui Aurel Vlaicu

în unități și instituții aparținind 
Ministerului Apărării Naționale con
tinuă «suita manifestărilor omagiale 

- cOnsactate sărbătoririi a 100 de ani de 
la nașterea celebrului inventator, 
Constructor și pilot român Aurel 
Vlaicu, sărbătorire Înscrisă in calen
darul aniversărilor UNESCO.

. Cu acest prilej, în fața cadrelor, 
elevilor școlilor și liceelor militare, a 
ostașilor este prezentată conferința 
„Aviația Republicii Socialiste Româ
nia — tradiții. împliniri și perspec
tive", in cadrul căreia este evocată 
viața și activitatea pionierilor aviației 
românești și mondiale, contribuția lui 
Aurel Vlaicu la afirmarea geniului 
creator al poporului român.. Totodată, 
este relevată puternica dezvoltare a 
aripilor românești in anii revoluției 
și construcției socialiste. îndeosebi in 
perioada ce a urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, de cînd in frun
tea națiunii noastre socialiste se află 
cel mai iubit fiu al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în unități militare de aviațih, insti
tuții de invățămint cu profiTijpercj; 
nautic, precum și la Casa centrală a 

iarmatef-îr’fosf deschisă expozițiade- ■ 
icârte „Centenar Aurel. Vlaicu)1, . care 
cuprinde lucrări inspirate din viața 
și activitatea lui Vlaicu, precum și a 
celor mai de seamă reprezentanți ai 
aeronauticii românești, o bogată lite
ratură științifică și beletristică de ac
tualitate din acest domeniu. Unitățile 
de aviație găzduiesc, de asemenea, 
expoziții filatelice pe tema eveni
mentului sărbătorit.

în oaleta largă a activităților dedi
cate centenarului Vlaicu se înscriu și 
Întîlnirile cosmonautului român, că
pitan inginer Dumitru Prunariu, cu 
cadre și ostași din unele garnizoane, 
în cadrul cărora un loc însemnat îl 
ocupă relevarea contribuției Româ
niei la realizarea programelor de cer
cetare a spațiului cosmic în scopuri 
pașnice.

r

® TELESCOP URIAȘ. 
Cel mai mare telescop din 
U.R.S.S., avind d’ametrul oglin
zii de 6 metri, a fost instalat in 
Caucazul de Nord in urmă cu 
oot ani și iată că acum specia
liștii sovietici au trecut la pro- 
iecta-ea unui te'escon de di
mensiuni și ma' impresionante, 
cu o oglindă de 25 de metri in 
U amctru. Ea va fi constituită 
din circa 400 de elemente de 
.formă hexagonală. Cu ajutorul 
sacestui „ochi" ciclopic vor putea 
*i înregistrate radiații emanînd 
rile, la obiecte cosmice de la care 
ilumina ajunge la noi după o 
«rlălătorie de circa zece mii arde 
ide ani. Conform reprezentă-i- 
j®>r științifice actuale. Universul 
jfira format cu ceva mai mult 
>3e zece miliarde de ani în urmă. 
lie

Deci, recepționînd asemenea 
semnale, savanții vor avea posi
bilitatea ..să arunce o privire" 
asupra celei mai timpuri1 etape 
de evoluție a Universului.

• O NOUĂ EXPEDI
ȚIE A LUI COUSTEAU. 
Celebrul oceanograf francez se 
pregătește pentru o nouă expe
diție care va fi. după propria-i 
apreciere, „cea mai mare, mai 
importantă șl mai periculoasă", 
în luna aprilie a anului viitor, 
nava ..Calypso" va intra în por
tul brazilian Belen, din delta 
Amazonului, de unde va începe 
cercetarea bazinului celui mai 
mare fluviu de pe glob. Paralel 
cu grupul lui Cousteau vor lu
cra alte patru grupuri alcătuite

din reprezentanți al țărilor lati- 
no-americane interesate. Cous
teau apreciază că exueditla va 
dura circa un an și iși propune 
să formuleze recomandări asu
pra utilizărilor celor mai ra
ționale ale resurselor Amazonu
lui.

• CE ȘTIM Șl CE NU 
ȘTIM DESPRE PÎINE? 
întrebarea pare de prisos. Și 
totuși, iată un răspuns posibil : 
O jumătate de kilogram de pli
ne înseamnă mai mult decît ju
mătate din necesitățile cotidiene 
ale omului in proteine, hid^ati 
de carbon, vitamina B și E și 
numeroase materii minerale. 
Piinea este mai veche decit pi
ramidele din Egipt. Există in
tr-un muzeu din Zilrich o pline

D

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 11 

noiembrie, ora 20 — 14 noiembrie, ora 
20. In țară : Vremea va fi schimbătoa
re. Cerul va fi variabil cu înnorâri mai 
accentuate în vestul și nordul țării, 
unde vor cădea ploi locale. în celelalte 
regiuni, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu

rile minime vor fi cuprinse între minus 
5 și plus o grade, mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 6 
și 16 grade, izolat mai ridicate în sudul 
țării. Dimineața, pe alocuri, se va pro
duce ceată. în București : Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul varia
bil, favorabil ploii de scurtă durată la 
începutul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 1 grad, cele maxime vor oscila în
tre 12 și 16 grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE ANGOLA

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA

Cu ocazia celei de-a Vil-a aniversări a cuceririi independenței de stat a 
Republicii Populare Angola, in numele poporului român, al Partidului Comu
nist Român și Guvernului Republicii Socialiste România, ca și al meu per
sonal. vă adresez dumneavoastră. poporului angolez prieten, M.P.L.A. — 
Partidul Muncii și Guvernului Republicii Populare Angola calde felicitări și 
cele mai bune urări de pace și prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma solidaritatea militantă a poporului 
român cu lupta poporului angolez Împotriva agresiunii sud-africane, pen
tru apărarea și intărirea independenței naționale a Republicii Populare 
Angoia.

îmi exprim ferma convingere că raporturile de prietenie, solidaritate și 
co1 a bo are statornicite intre partidel'b, țările și popoarele noastre se vor 
extinde și aprofunda tot mai mult in viitor, spre binele popoarelor roman 
și angolez, al cauzei păcii, socialismului, independenței naționale și înțelege
rii in lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
șaote ani de la pro
clamarea independen
tei Republicii Populare 
Angola. eveniment 
care a încununat lupta 
eroică dusă ani înde
lungați, sub conduce
rea Mișcării Populare 
pentru Eliberarea An- 
golei. imnotriva domi
nației coloniale, des- 
chizlnd calea unor 
amnle transformări e- 
concmico-sociaie cu 
caracter înnoitor. A- 
ceste prefaceri au in 
primul rînd in vedere 
valorificarea in folosul 
prooriu a bogatelor re
surse naturale care si
tuează Angola Drintre 
cele mai înzestrate 
țări ale continentului 
african. Ea dispune de 
mari rezerve de petrol, 
minereu de fier, cu
pru. mangan, uraniu, 
ca și de un apreciabil 
potențial agricol. Na
ționalizarea întreprin
derilor din industria 
minieră, siderurgică și 
textilă, a sectorului 
bancar, a marilor fer
me a dus la consoli
darea ' sectorului de 
stat in economie și a 
creat premise favora
bile pentru sporirea 
producției industriale 
și agricole.

Astfel. în cursul a- 
nului 1981, in ciuda 
greutăților create de 
rasiștii de la Pretoria, 
care organizează pe
riodic incursiuni pe

teritoriul Angolei cu 
scopul de a destabili
za situația ei internă, 
poporul angolez a ob
ținut o serie de suc
cese evidente pe linia 
traducerii in viață a 
planului de dezvoltare 
economică și socială a 
tării. Au fost date in 
exploatare noi intre- 
prinderi industriale, a 
crescut numărul coo
perativelor agricole de 
producție, au fost des
coperite noi si bogate 
resurse de petrol, fos
fați și diamante. A- 
nunțînd recent apro
piata in t-a re în func
țiune a marilor zăcă
minte de la Takula. 
compania națională 
angoleză de petrol 
(Sonangol) preciza că 
în 1985 producția tota
lă de țiței a Angolei 
va fi de aproximativ 
25 mijioane tone.

Congresul extraordi
nar al M.P.L.A. — 
Fartidul Muncii, des
fășurat la sfirsitul a- 
nului 1980, a stabilit 
obiectivele ce vor sta 
în fața poporului an
golez in etana urmă
toare. confirmînd fap
tul că telul strategic 
al revoluției angoleze 
ește crea-ea bazei teh- 
nico-materiale pentru 
edificarea noii socie
tăți. socialiste.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
popoarele africane, 
tara noastră urmăreș

te cu simpatie efortu
rile deouse de po
porul angolez pentru 
consolidarea indepen
denței și făurirea unei 
vieți noi. România 
socialistă. care s-a 
aflat mereu alăturr de 
poporul angolez de-a 
lungul anilor grei de 
luptă pentru neatîr- 
nare. acordindu-i in- 
tregul snrijin politic, 
moral și material, a 
salutat cu căldură 
victoria Angolei. a re
cunoscut imediat gu
vernul creat de 
M.P.L.A., stabilind re
lații diplomatice cu 
noul stat independent, 
între Republica So
cialistă România și 
Angola s-au statorni
cit relații de colabora
re fructuoasă, care cu
nosc o continuă dez
voltare. O contribuție 
hotărîtoare la întărirea 
conlucrării româno- 
angoleze a avut-o vi
zita efectuată. în 1979, 
în Angola de pre
ședintele Nicolae 
Ceausescu. Convorbi
rile la nivel înalt, do
cumentele semnate cu 
acel prilej. în primul 
rind Tratatul de prie
tenie și cooperare, au 
asigurat o bază trai
nică dezvoltării în 
continuare a colaboră
rii prietenești dintre 
partidele, țările și po
poarele noastre. în a- 
vantaiul reciproc, al 
cauzei păcii si progre
sului în lume.

RĂSFOIN0 PRESA STRĂINĂFrankfurter runSschau" =
Riscurile abuzului de medicamente

„Cine la 60 de ani se trezește în
tr-o bună 'dimineață fără să-l supere 
nici o durere este cu siguranță de-a- 
cuma mort" astfel glumea un cele
bru chirurg german, cu referire la 
acele neplăceri și suferințe fizice 
care se abat asupra ființei umane 
odată cu trecerea anilor. Și, desigur, 
proporțional cu înmulțirea bolilor, 
crește și cantitatea de remedii me
nite a le alina. Ceea ce insa este în
deobște ignorat este faptul că multe 
dintre medicamente au efecte dife
rite in raport cu vîrsta, ceea ce, de
sigur, atrage după sine necesitatea 
unei administrări diferențiate 1

Modificările pe care le atrage 
după sine Înaintarea in virștă suit 
bine cunoscute și evidente. De la 20 
pinâ la 80 de ani, corpul pierde 17 
la sută din cantitatea de <lpă care 
intră in alcătuirea sa, de asemenea, 
musculatura scade simțitor ; in 
schimb, cresc depunerile de țesut 
adipos — în rriedie cu 35 Ia sută. 
Cantitatea de singe care stră
bate . sistemul circulator se dimi
nuează cu 10 la sută. Este de la sine 
înțeles că, în asemenea condiții,

Obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri—instrument de economisire practic și avantajos
Existența unui libret de economii 

la 1.2 locuitori ai tării atestă fără 
îndoială dezvoltarea pe care o în
registrează acțiunea de economisire 
Ia C.E.C.. spiritul de economie, 
păstrarea temporară la C.E.C. a 
unei părți din veniturile bănești 
personale constituind deprinderi 
caracteristice pentru marea majo
ritate a populației de la orașe și 
sate.

Pentru păstrarea in siguranță a 
economiilor bănești personale și 
pentru soorite'â acestora, ponulația 
are la dispoziție pe lingă libretele 
de economii și alte instrumente de 
economisire, printre care de o lar
gă solicitare se bucură obligațiu
nile C.E.C. cu ciștiguri.

La depunerile pe obligațiuni. 
C.E.C. cu ciștiguri. Casa de Econo

mii și Consemnațiuni acordă în 
fiecare lună, prin trageri la sorți 
ciștiguri in bani, cu valori cuprin
se intre 59 000 de lei și 800 de lei.

Ciștigurile in bani insă nu con
stituie singurul avantaj care reco
mandă obligațiunile C.E.C. ca fiind 
un instrument de economisire prac
tic și avantajos. La aceasta se 
adaugă și altele ca de pildă fantul 
că depunerile pe obligațiunile 
C.E.C. sînt foarte ușor de făcut, 
deoarece sînt instrumente de econo
misire ..la purtător" (pe ele nu se 
menționează numele depunătoru
lui). Simpla cerere verbală a orică
rui cetățean adresată la una din 
unitățile C.E.C. sau poștale este 
suficientă ca acesta să-și procure 
numărul dorit de obligațiuni.

Obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri

se pot procura de la oricare uni
tate C.E.C. sap unitate poștală din
țară în valori fixe de 200 de lei. 
100 de lei. 50 de lei și de 25 de lei.

Este important de reținut că. in 
primele zece zile ale fiecărei luni, 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri se 
procură la valoarea lor nominală, 
în restul lunii, pînă în preziua tra
gerii la sorți (ultima zi lucrătoare 
a fiecărei luni), obligațiunile C.E.C. 
se procură cu diferență de preț.

Cunwărarea de obligațiuni C.E.C. 
cu ciștiguri de la populație se face 
de către unitățile C.E.C. și poștale 
la valoarea lor nominală la simpla 
cerere verbală a posesorilor aces
tora.

Tragerea la sorti pentru luna no
iembrie va avea loc în Capitală la 
data de 30 XI 1.932.

efectul unui medicament va fi dife
rit față de acela obținut la un tînâr. 
E drept, efectul calitativ al majori
tății medicamentelor este același l'a 
diferite vîrste, persistența acestui 
efect, în schimb, precum și elimina
rea substanței medicamentoase pre
zintă diferențe pe care medicul tre
buie neapărat să le aibă in vedere. 
Iată cîteva exemple.

Efectul unor sedative și somnifere 
se amplifică ; de asemenea ele rămin 
mai multă vreme in corp. Urmările 
posibile sînt fie un efect exacerbat 
care se manifestă prin tulburări de 

• concentrare și chiar pierderea cu
noștinței, fie unul paradoxal, și anu
me o stare de agitație și excitabi
litate excesivă. La alte medicamente 
efectul se instalează cu întirziere 
din cauză că preparatele respective 
sînt transportate mai lent de singe. 
Este cazul asimilării preparatelor de 
fier și calciu. Pe de o parte, din 
cauza spațiului de distribuție dimi
nuat, unele medicamente (mai ales 
dintre cele destinate afecțiunilor 
inimii) prezintă, la dozări identi
ce. o concentrație sporită a se
rului. De asemenea, o serie de anti
biotice sînt eliminate din organism 
după o perioadă de două ore mai 
mare decît în cazul pacienților tineri. 
Numeroase medicamente consumate 
cu predilecție de oamenii vîrstnici — 
este vorba de preparatele laxative — 
pot ușor deregla echilibrul apei și 
electrolitic din corp. Utilizarea aces
tora crește de la 19 la sută în cate
goria de vîrstă cuprinsă intre 10 și 
59 de ani, la 30—50 la sută la cei de 
peste 60 de ani. Dar administrarea 
în exces a medicamentelor din a- 
ceasță categorie sporește riscul unei 
dereglări a echilibrului lichidelor, 
atit de important și fragil mai ales 
la această vîrstă.

Dacă, așa cum s»a putut vedea, un 
singur medicament expune la riscul 
unor, asemenea complicații, e lesne 
de înțeles că pericolul unor efecte 
nedorite și contradictorii este cu atit 
mai mare atunci cînd sînt prescrise, 
chiar în mod justificat, mai multe 
— uneori prea multe — medicamen
te (se consideră că acest risc este de 
trei ori mai mare la persoane în 
vîrstă comparativ (cu tinerii). Iată o 

, concluzie care atrage incă o dată 
atenfia asupra necesității de a se 
privi cu seriozitate problema abuzu
lui medicamentos. Dintre două rele 
trebuie ales cel mai mic.

PRETUTINDENI
care, potrivit arheologilor, arc 
„virsta" de 6 000 de ani. La un 
muzeu din New York se poate 
vedea o piine „ceva mai proas
pătă". ea nu datează decit de 
3 400 de ani. în Grecia antică 
brutarii se bucurau de onoruri 
deosebite în Roma . antică un 
sclav care știa să facă piine 
costa de zece ori mai scump de
cit un gladiator.

• TAXIURI AUTO
MATE PE ȘINA AERIA
NĂ. Pentru a reuni avantajele 
automobilului cu cele ale trans

portului in comun și. in același 
timp pentru a evita dezavanta
jele celor două tipuri de mij
loace de transport, specialiști din 
S.U.A. propun realizarea in ma
rile orașe a unor rețele aeriene 
de taxiuri automatizate. La o 
înălțime de 3—4 metri de sol. 
pe sine speciale, vor circula ma
șini ușoare, cu 2—3 locuri, pre
văzute cu motoare proprii con
trolate de computere Ocupînd 
loc in mașină pasagerul va in
dica numărul statici de destina
ție iar mașina va merge' pînă 
acolo fără nici o oprire. Dato
rită automatizării sale, acest sis

tem de fansport va putea fi fo
losit de 30 la sută din populație. 
Ca urmare a greutății mici a 
mașinilor și a faptului că aces
tea nu se vor opri nicăieri intre 
stația de plecare și cea de des
tinație. ele vor utiliza, mai pu
țin de 10 la sută din energia 
consumată in prezent de auto- 
mob'le.

® FERMĂ PISCICO
LĂ PLUTITOARE. Firma 
suedeză ..Evos" a realizat o fer
mă piscicolă ce noate fi remor
cii:!. transnortntă si ancorată in 
locurile cele mai favorabile. Cu 
o capacitate de 8 000 de metri 
cubi. originala fermă pe pontoa
ne. avind ca personal numai doi 
lucrători, produce anual 150 de 
tone de pește.
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Denunțarea politicii represive a regimului
anglia împotriva 

amestecului din afară
O idee majoră evidențiată de reprezentantul României 
la conferința Asociațiilor pentru Națiunile Unite din Europa

de apartheid sud-african
consacrată cooperării economice 

între statele din zona Golfului

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La Budapesta au început lucrările 
celei de-a 8-a conferințe regionale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite 
din Europa, la care participă reprezentanți din 19 țări, intre care și o 
delegație a Asociației pentru Națiunile Unite din Republica Socialistă 
România (ANUROM), condusă de prof. dr. Alexandru Bălăci, membru 
corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, vicepreședinte 
al Federației Mondiale a Asociațiilor pentru ".......................   "
președintele ANUROM.

Națiunile Unite (F.M.A.N.U.),

Pe agenda conferinței se află pro
bleme privind dezvoltarea cooperării 
în cursul anilor ’80, în spiritul Actu
lui final de Ia Helsinki, și rolul aso
ciațiilor pentru Națiunile Unite.

în prima zi a conferinței a luat 
cuvîntul președintele ANUROM. care 
a prezentat concepția țării noastre, a 
opiniei publice din România privind 
importanta deosebită a reuniunii d‘ 
la Madrid în actualele împrejurări 
internaționale, cind trebuie să se 
facă totul pentru reluarea si conti-

politicii de pace si destindere, 
respectarea independenței na
și dezvoltarea colaborării.

in context,

nuarea 
pentru 
tionale

Vorbitorul a relevat,
rolul deosebit ce revine maselor, po
poarelor din * lumea întreagă, or
ganizațiilor neguvernamentale, in
clusiv F.M.A.N.U. și asociațiilor 
naționale pentru Națiunile Unite, 
care este hotărîtor pentru înfăptuirea 
dezvoltării, garantarea păcii si inde
pendentei naționale 
telor.

a tuturom sja-

Reuniunea general europeană de la
Întîinire neoficială a șefilor de delegații ale celor 

participante
35 de state

MADRID 10 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : în ca
drul reuniunii general europene de 
la Madrid, miercuri a avut ioc o în
tâlnire neoficială a șefilor de de’e- 
gații ale celor 31 de state participante, 
în cursul căreia au fost abordate 
unele probleme de fond privind con
ținutul documentului f nai al reuniu
nii. precum și chestiuni legate de mo
dul de organizare a activității, în pe
rioada care urmează.

Cu acest prilei. a fost evidențiată 
necesitatea trecerii Ia negocieri con
crete. pe baza proiectului prezentat 
de țările neutre si nealiniate, pentru 
convenirea cit mai curînd posibil a 
unui document final substanțial și 
echilibrat. în acest context, s-a ară
tat că se impune ca programul, de

lucru al reuniunii să 
exigenta intensificării

. cierilor.
în legătură cu problemele de fond . 

ale forumului general european, s-a 
subliniat .importanta adoptării la reu
niunea de la Madrid a hotărîrii de 
convocare a conferinței pentru mă
suri de încredere și dezarmare în Eu
ropa. relevindu-se că trebuie să se 
dcnună in continuare eforturi pentru 
definitivarea mandatului acesteia.

în cursul după-amiezii a avut loc 
prima ședință a grupului de redac
tare a documentului final al reuniu
nii. Delegațiile țărilor membre ale 
Pieței comune și ale altor țări occi- 
denta’e au prezentat o serie de amen- 
d /mente la proiectul de document fi
nal avansat de statele neutre și nea
liniate.

fie corelat cu 
ritmului nego-

ORIENTUL MIJLOCIU
e Prezenta forțelor israeliene în Liban — sursă de permanentă 
tensiune ® Convorbiri libanezo-cimericane • Un militant 

palestinian asasinat în orașul Tyr

10 (Agerpres). — într-o 
unei iritîl- 
la Palatul 
Libanului, 
discuta a- 
de munte

BEIRUT 
declarație făcută în urma 
niri pe care a avut-o- 
Baabda cu președintele 
Amin Gemayel. pentru a 
gravarea situației in zona 
Chonf, Walid Jo-imblatt. președintele 
Partidului Socialist Progresist, a 
acuzat Israelul că se află în spatele 
continuării luolelo- in regiunea men
ționată. Acestei situații poate să i se 
pună canat, a spus el. numai dacă 
autoritățile legale libaneze preiau 
controlul în regiunea de munte.

S.U.A., pentru retragerea forțelor 
israeliene de pe teritoriul libanez, 
menționează agenția France Presse. 
Nu a fost fixată însă nici o dată 
pentru începerea unor asemenea ne
gocieri. precizează agenția citată, 
menționînd surse libaneze.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Amin GemayeL 
l-a primit miercuri pe trimisul spe
cial al S.U.A. în Orienta] 
Morris Draper, 
două săptămîni. 
mai multe vizite 
Aviv in legătură 
negocieri între

Mijlociu, 
în cursul ultime’or 

Draner a efectuat 
la Beirut și Tel 

cu inițierea unor 
Liban, Israel și

DAMASC 10 (Agerpres). — Un co
municat al Frontului Democratic pen
tru Eliberarea Palestinei informează 
că forțele israeliene au asasinat un 
militant țtalestimap. Moussa .. Said 
Diab in vîrstă de 32’de ani, care a 
sucombat în urriltl tortțirirpț' barbare 
Iii care a fost supus timp de o săptă- 
mînă.

Potrivit comunicatului, reluat de 
agenția siriană de presă SANA, ca
davrul mutilat al tînărului palestinian 
a fost găsit în fata sediului 'servicii
lor de informații israeliene din orașul 
Es Sour (Tyr). din sudul Libanului, 
unde a fost aruncat pentru a se crea 
impresia că s-a sinucis.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Adunarea Generali a O.N.U. a 
început dezbaterile în plen asupra politicii de apartheid, promovată de 
regimul minoritar rasist din R.S.A., informează agențiile France Presse și 
Associated Press.

în cuvîntul inaugural, președintele 
Comitetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului, Alhaji Yusuf 
Maitama-Sule, (Nigeria), s-a pro
nunțat pentru respectarea deplină a 
embargoului impus de O.N.U. asupra 
livrărilor de arme destinate regimu
lui de la Pretoria, pentru încetarea 
oricărei colaborări în domeniul nu
clear cu R.S.A. Vorbitorul a cerut, 
de asemenea, sistarea acordării de 
credite și a investițiilor în R.S.A., 
precum și aplicarea de sancțiuni eco
nomice cuprinzătoare, inclusiv un 
embargo petrolier. El a chemat, tot
odată, la acordarea întregii asistențe 
necesare pentru „poporul oprimat 
din Republica Sud-Africană și miș
carea sa de eliberare".

Vorbind în numele Congresului 
Panafrican, organizație de luptă îm
potriva apartheidului- din. R.S. A., 
John Pokela a denunțat politica re
presivă a autorităților sud-africăne 
împotriva populației de culoare na-

joritare, reprimarea brutală a năzu
inței acesteia spre libertate și ega
litate. „Condamnăm asistența diplo
matică, financiară, militară și de ori
ce natură acordată de orice țară 
R.S.A.", a spus el, oprind tuturor sta
telor să aplice cu strictețe sancțiunile 
împotriva regimului sud-african.

Reprezentantul Cubei, Rolando Lo
pez Del Amo, a avertizat că „nu va 
fi nici un fel de pace și stabilitate în 
Africa de Sud at't timp cit va exista 
regimul de apartheid".

■ Reprezentantul Suediei, Anders 
Thunborg, a arătat că tara sa „ș-a 
alăturat forțelor care se pronunță 
pentru o schimbare,în Africa de Sud, 
pentru că acestea sînt forțele păcii". 
„Considerăm revoltător faptul că 
Africa de Sud ocupă acum o parte a 
teritoriului din sudul Angolei, com- 
portindu-se cu o insolență fără mar
gini față de suveranitatea unui stat 
vecin", a subliniat vorbitorul. <

în relațiile comerciale
LONDRA 10 (Agerpres). Peter Reeș, 

ministru de stat la Ministerul brita
nic. al Finanțelor, a criticat puternic 
sancțiunile impuse de S.U.A. firme
lor britanice care au livrat echipa
mente, pentru construirea gazoductu- 
lui siberian, avertizînd că orice ac
țiune a Statelor Unite vizînd blocarea 
unor contracte britanice va fi ferm 
respinsă de guvernul de la Londra, 
relatează agenția Associated Press.; 
„Guvernul britanic nu va permite 
nici unui guvern sau puteri străine, 
oricit de prietene, de a avea un veto 
ultimativ asupra relațiilor noastre 
comerciale", a declarat ministrul bri
tanic. El a apreciat că actualele sanc
țiuni, americane echivalează cu „o 
încercare de a se amesteca în con
tracte deja existente și de a extrale- 
ritorializa jurisdicția S.U.A.".

MANAMA 10 (Agerpres). — în ca
pitala Bahpeinului -- Manama — au 
început lucrările celei de-a treia reu
niuni la nivel înalt a Consiliului de 
Cooperare a statelor din zona Gol
fului care va examina cu precădere 
modalitățile și mijloacele de dezvol
tare a conlucrării economice dintre 
statele membre. Participant» — men
ționează agenția Reuter — vor abor
da. de asemenea, situația politică din 
regiune și cu precădere evoluția con
flictului dintre Iran si Irak si ulti
mele evenimente din Liban.

Deschizînd lucrările reuniunii, șel- 
cul Issa Bin Salman Al-Khalifa, 
emirul Babreinului. a declarat că 
participant» sînt hotăriți să acțione
ze pentru menținerea păcii și stabi
lității în regiune, subliniind rolul im-

portant al C.C.G. pentru viitorul și 
bunăstarea țărilor și popoarelor din 
regiune.

înainte de deschiderea lucrărilor, 
miniștrii de finanțe s-au întrunit 
pentru a stabili ultimele detalii ale 
acordului economic ce urmează a fi 
ratificat de actuala întilnire Ia nivel 
înalt, unele din clauzele lui urmînd 
a intra în vigoare la 1 decembrie. 
Acordul, care, printre altele, preve
de abolirea taxelor vamale intre ță
rile C.C.G., vizează realizarea unei 
„piețe comune" regionale. Miniștrii 
de finanțe au aprobat, de asemenea, 
crearea unei instituții de investiții a 
Golfului, cu un capital de 2.1 mili
arde dolari, al cărui sediu va fi la 
Kuweit.

Ițț

Rezultatele oficiale ale
referendumului din Turcia

ITALIA

Spre o nouă criză politică?
Divergențe acute în cadrul coaliției guvernamentale 

asupra problemelor economice ale țârii
ROMA 10 (Agerpres). — O nouă 

criză politică se conturează în aceste 
zile in Italia. Premierul Giovannî 
Spadolini amenință cu demisia, în ca
zul că miniștrii trezoreriei. Beniami
no Andreatta, democrat-crestin. și de 
finanțe. Rino Formica, socialist, nu 
părăsesc cabinetul,' relatează agenții
le Associated Press și Reuter. Pre
mierul a avut mai multe .consultări, 
cu reprezentanții celor cinci partide 
ce alcătuiesc actuala coaliție.

Surse politice din Roma, citate de 
cele două agenții', arată că la origi
nea acestei crize se află deosebiri 
profunde de opinii între democrat- 
crestini și socialiști privirid pro’ectul 
noii legi a finanțelor publice. Astfel. 
Beniam'no Andreatta consideră ne
cesară impunerea unei „înghețări" a 
preturilor și salariilor, propunere res
pinsă de Formica. Agenția Associated 
Press precizează că în spatele tuturor 
acestor divergențe s-ar putea afla 'și 
faptul că socialiștii ar dori organiza-

rea de. alegeri generale 
care le-ar aduce un plus

Președintele Italiei,
Pertini, l-a ptimit miercuri, la Pala
tul Quirinale. pe primul ministru 
Giovanni Spadolini, care l-a informat 
despre rezultatele consultărilor avute 
cu reprezentanții partidelor ce fac 
parte din coaliția ministerială. în 
încercarea sa cje a’evita o nouă criză 
de guvern, informează agenția 
A.N.S.A. După întrevedere. Giovanni 
Spadolini a refuzat să facă vreo de
clarație, limitîndu-se- la a anunța că 
a convocat o reuniune a guvernului 
pentru joi dimineața.

în aceste condiții, apreciază obser
vatorii politici din Roma, citați de 
agenția U.P.I., actua'a disblită riscă 
să ducă nu numai la o criză de gu
vern.’dar și la o nouă amînare a re
zolvării unor probleme economice ur
gente. între care creșterea șomajului, 
a inflației, precum și a datoriei pu
blice.

anticipate. 
de voturi. 
Alessandro

Generalul Kenan Evren 
ales președinte al țării

ANKARA 10 (Agerpres). — La An
kara au fost date publicității miercuri 
rezultatele oficiale ale referendumu
lui desfășurat duminică în Turcia. 
Potrivit comunicatului Biroului cen
tral al alegerilor, reluat de agenția 
France Presse, 90.60 la sută din to
talul sufragiilor au fost exprimate in 
favoarea noii Constituții, în condițiile 
participării la urne a aproximativ 90 
la sută din electorat.

Potrivit aceluiași comunicat, ge
neralul Kenan Evren, președintele 
Consiliului Național al Securității,, a 
fost ales președinte al țării cu un 
mandat de șapte ani. El va fi învestit 
oficial în noua funcție la 12 noiem
brie.

Consiliul de cooperare a statelor 
din zona Golfului (Arabia Saudită, 
Kuweit, Em ratele Arabe Unite, 
Bahrein. Qatar și Oman) a fost în
ființat în mai 1981, în urma unei re
uniuni la nivel înalt care a avut loc 
la Abu Dhabi, și are drept tel să 
încurajeze cooperarea dintre ele. 
In afara reuniunilor la nivel de șefi 
de stat, periodic au loc întruniri ale

miniștrilor de externe. De aseme
nea, au loc reuniuni regulate la ni
vel de experți din diverse domenii. 
Patru dintre aceste state, respectiv 
Arabia Saudită, Emiratele Arabe 
Unite, Oman și Qatar, sint și mem
bre ale Organizației Statelor Arabe 
Producătoare de Petrol (O.P.A.E.C.) 
și produc, împreună, circa 7.5 mi
lioane de barili de țiței pe zi.

R. P. POLONĂ

Creșterea producției industriale3
VARȘOVIA (Agerpres). — Luna 

octombrie a fost a treia lună conse
cutiv cind în Polonia producția in
dustrială a fost mai mareȚriecit în . 
aceeași lună a anului precedent, re- 
latea-ă agenția P.A.P. Creșterea pro
ducției cu 5 la sută a fost obținută în 
condițiile în care numărul salariați- 
lor a fost mai mic cu cinci la sută 
față de aceeași lună a anului trecut. 
Creșteri de 10 la sută ale producției 
au. fost înregistrate la extracția de 
cărbune, în energetică, construcțiile

de mașini, industria construcțiilor, a 
celulozei și de pielărie. Agenția po
loneză de presă precizează, de ase
menea. că producția fabricată și vîn- 
dută în perioada ianuarie-oețombrie 
1932 a fost cu 16 la sută mjg. ucă 
decit in perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Datele publicate de Direcția gene- 
ra'ă de statistică arată că, in pofida 
grevtăț’lor, tendința de creștere a 
producției înregistrată in ultimul 
timp este evidentă si se -„orșsolidează. 
Se înregistrează, de aserr'^rea. creș
terea productivității mun ,i 'și îmbu
nătățirea rezultatelor .în domeniul ex
portului.

LA REUNIUNEA MINISTERIALĂ A A.E.L.S

Îngrijorare fața de 

protecționiste în
accentuarea tendințelor 

comerțul mondial

GENEVA 10 JAgerpreș)., - La 
Geneva a avut loc o reuniune ,la 
nNel’-'ministeriat |d‘’dar^*âu ’ liîal 
parte reprezentanți ai țărilor mem
bre ale Asociației europene a 
liberului schimb (A.E.L.S.) - Austria, 
Finlanda, Islanda, Norvegia, Portu
galia, Suedia și Elveția. Participanții 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
tendințele protecționiste pe plan

mondial, care creează noi obstaco* 
le-în. cale,a Schimburilor comerciale, 
relevă agenția Reuter. în cadrul in
tervențiilor, scrie agenția, s-a subli
niat necesitatea luării unor măsuri 
urgente pentru reducerea șomajului, 
care, într-un fel sau altul, afectează 
toate țările membre ale acestei or
ganizații.

r

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA. La Ge
neva a avut loc, miercuri, o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A., participante la tratativele cu privire la limitarea armamentelor 
nucleare in Europa — informează agenția T.A.S.S.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

I

LA PHENIAN s-au încheiat con
vorbirile dintre Kim Ir Sen, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și Andre 
Kolingba. președintele Comitetului 
Militar ■ de ~ ’ 
șeful 
cană, 
cială 
eană, __ ____
afară de DdSIbjtîtățile extinderii re- 
lă7iîlor' bilift&'ale pe muItiBle-''- pla
nuri-, au 'fost; abordate';-.pȚ6.blen)e 
legatenecesitatea întăririi-'soli
darității țărilor din Asia' și Afrida, 
probleme ale mișcării de nealiniere 
și alte probleme internaționale de 
interes comun.

Redresare Națională, 
statului Republica Centrafn- 
care a efectuat o vizită ofi- 
de prietenie în R.P.D. C.ore- 
anunță agenția A;C.T,C. în

la. Paris, ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, Jacques Delors, 
a relevat că datoria externă a Fran
ței se ridica, la sfirșitul lunii iunie, 
la 35 miliarde dolari, informează 
agenția France Presse.

DATORIA EXTERNA A FRAN-
| ȚEI —' 35 MILIARDE DOLARI
I_ într-o conferință de presă ținută

MARI PAGUBE MATERIALE I 
PROVOCATE DE INUNDAȚII 1N 
SPANIA, Pfitriviț estimărilor ofi- 
ciiir&,' ifiuridățiile și furtunile sein- i 
iviiMe -țiT dtfetițe provincii spaniole I 
la finele săptămînii-trecute au pro- • 
vocat pagube materiale in valoare • 
de 40 miliarde pesetas (333 mllioa- 
re dolari). Se anunță, totodată, că • 
16 persoane și-au pierdut viața, iar . 
alte 3 000 sint izolate în 14 mici 
sate din provincia Lerida, din nor- • 
dul, țării.

Sesiunea Camerei Poporului 
și Camerei Națiunilor 
ale Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 10 (Agerpres). — La Pra- 
ga s-au inche'at lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Camerei Poporului și 
Camerei Națiunilor ale Adunării Fe
derale a R.S. Cehoslovace, în cadrul 
căreia deputății-au examinat și apro
bat raportul privind politica exter
nă a tării prezentat de ministrul de 
externe, Bohuslav Chnoupek. și acti
vitatea Prezidiului Adunării Federaie 
și a celor două camere ale parla
mentului.

Adunarea Federală — relatează a- 
gentia C.T.K. — a adoptat o hotări- 
re îh oqre se arată că R.S. Ceho
slovacă este deosebit de interesată ș- 
va acționa pentru încheierea cu suc 
ces a reuniunii de la Madrid, pentr 
instaurarea între statele europene/c 
ormduiri sociale diferite a unor re 
lății care să transforme Europa in 
tr-un continent al păcii și colabo-r 
rii t-ainice. în spiritul Actului fin’ 
al Conferinței de la Helsinki.

m aaMMSîi - kmbiî be spouehe h hhm sub nmiian m
MĂSURILE PROTECȚIONISTE - factor de agravare

a inechităților economice, de adîncire a decalajelor dintre state

SITUAȚIA DIN VOLTA SUPERIOARĂ

Fenomenele și tendințele negative 
din economia mondială, îndeosebi 
cele din comerțul internațional, con
stituie „sursa unor temeri creseinde" 
— apreciază dele cinci mari institute 
de conjunctură vest-germaie în ra
portul lor de toamnă, publicat zilele 
trecute la Bonn.

Este adevărat, așa cum rezultă și 
din statisticile Acordului General 
pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.1, 
comerțul mondial se află, de mai 
multă vreme. într-un pronunțat de
clin : de Ia 8,5 la sută in perioada 
1933—1973, ritmul mediu anual de 
creștere a schimburilor economice 
dintre state a scăzut la 4,5 la sută in
tre 1973—1979. După o oarecare re
dresare in 1979 (6 la sută).' „cadența" 
lor a slăbit și mai mult : 1,5 la sută în 
1989 și chiar 0 în 1981. Raportul a- 
mintit anticipează că în 1932, pentru 
al doilea an consecutiv, comerțul 
mondial va stagna.

La fel de adevărat este și faptul, 
subliniat adesea *in studiile și anali
zele instituțiilor specializate ale 
O.N.U., că fluxul schimburilor eco
nomice internaționale s-a redus in 
bună măsură ca urmare a extinderii 
protecționismului, a restricțiilor și 
barierelor artificiale impuse de că
tre țările capitaliste dezvoltate. Se
cretariatul G.A.T.T. a notificat pînă 
acum peste 1 500 de astfel de măsuri, 
care Variază de la închiderea com
pletă a piețelor naționale pentru anu
mite produse din import pînă la for
mele cele mai subtile de protectio
nism, de genul limitărilor .„volunta
re" a exporturilor sau a aranjamen
telor de „ordonare" a piețelor. 
O recunoaștere semnificativă. Refe- 
rindu-se doar la un sector al comer
țului mondial afectat de boriere și 
restricții discriminatorii, primul mi
nistru al Australiei, Malcolm Fraser, 
declara : „Dacă n-ar exista protec- 
ționismul care afectează produsele 
agricole, încasările în devize ale ță
rilor in curs de dezvoltare ar 
spori cu 30 miliarde de dolari 
pe an — sumă ce depășește vo
lumul ajutorului oficial extern". 
Aproape jumătate din comerțul mon
dial a căzut sub incidența unor ase
menea măsuri discriminatorii. De
altfel, în cercurile G A.T.T. se ex
primă tot mai frecvent opinia co ri- 
vit căreia, datorită prolife-ă ii mă
surilor proteclioniște, Acordul Ge
neral nu mai poate asigura, in b ine 
condiții, urmărirea aplicării înțelege
rilor convenite în cursul celor șapte 
runde de negocieri comerciale mul

tilaterale desfășurate în perioada 
postbelică și rezolvarea curentă a di
ferendelor bilaterale. „Am obținut 
mult in ce privește redactarea a di
ferite coduri de liberalizare a schim
burilor, dar prea puțin in practică" — 
declara Mai tin Wolf, director de 
studii la Centrul de cercetări în do
meniul politicii comerciale? care atră
gea in felul acesta atenția asupra 
faptului că una se stabilește la masa 
tratativelor și alta se petrece în reali
tate.

Dar oare Ia fel de adevărate sint 

® Circa jumătate din comerțul mondial este afectat de ba
riere discriminatorii

® Taxe vamale de 3 ori mai mari pentru produsele prelucrate 
provenite din „lumea a treia"

® Numai în comerțul cu produse agricole, țările în curs de 
dezvoltare sînt frustrate anual de 30 miliarde de dolari

și motivele pe care unele cercuri po
litice și de afaceri din Occident le 
invocă pentru a justifica, actualul val 
de protectionism ? Declinul comer
țului mondial este determinat de re
cesiunea economică din țările capi
taliste dezvoltate, așa cum susțin cel 
ce exercită presiuni în favoarea „în
chiderii piețelor" ? Sau la originile 
lui se află și alți factori, care cer un 
alt mod de abordare a problemelor 
legate de schimburile economice in
ternaționale ?

La prima vedere, escaladarea 
restricțiilor comerciale s-ar datora 
actualei crize economice din lumea 
capitalistă, care, antrenînd cu sine 
o reducere a activității productive, 
a ridicat la cote alarmante numărul 
șomerilor. în aceste condiții, țările 
afectate caută să limiteze importu
rile si .să stimuleze exporturile, pen
tru a crea noi locuri de muncă. Cum 
criza economică este însă globală, 
toate țările in cauză procedează în 
a-e'ași chip și, astfel, măsurile pro-» 
tecționiste nu numai că nu soluțio
nează problema folosirii forței de 
muncă, ci, mai mult, generează ele 
însele șomaj. O înaltă oficialitate a 
Pieței comune declara, pe bună drep

tate, că in condițiile în care „cei 
zece" și-ar închide total frontierele 
comerciale, ei ar avea nu 10—11 mi
lioane de șomeri, cîți au astăzi, ci 
un număr dublu. Cu alte cuvinte, 
asemenea practici ar putea fi reco
mandate cel mult unei țări imagi
nare, care n-ar fi nevoită să impor
te produse necesare pentru a-și 
putea continua activitatea economi
că ; altfel, protecționismul acționea
ză ca un bumerang, intorcindu-se 
asupra celor care-1 practică.

O privire mai atentă scoate însă la 

iveală fa/ptul că actuala politică pro- 
tecționistă nu afectează uniform toa
te țările, ci in special pe cele in curs 
de dezvoltare. Și nu toate produsele 
lor. ci mai ales pe cele .prelucrate. 
Țările vest-europene, de exemplu, 
importă dintr-o serie de state in curs 
de dezvoltare orez fără take vamale. 
Dacă insă orezul este prelucrat, i se 
aplică o taxă de 13 la sută. La uleiul 
de palmier in formă brută se percepe 
o taxă de 4 la sută, pe cind la cel 
semirafinat taxa este triplă. în ge
neral. arată specialiștii G A.T.T., ță
rile capitaliste dezvoltate supun pro
dusele prelucrate provenite din sta
tele in curs de dezvoltare la taxe va
male de 3 ori mai mari decit cele 
aplicate articolelor similare exporta
te de alte state avansate.

Rădăcinile 'actualei politici pro
tecționiste sint deci mult mai pro
funde și datează, firește, de mai 
multă vreme. încă de la primii pași 
ai tinerelor state independente pe 
piața mondială, țările capitaliste dez
voltate au aruncat anatema asupra 
lor. învinuindu-le de practica 
„dumping“-ului și a „exportului de 
șomaj". Iar de atunci, partizanii pro- 
tectionismului din Occident solicită 

măsuri tot mai ferme de protejare a 
unor, produse sau chiar a unor sec
toare întregi ale economiei în fața 
concurentei țărilor „lumii a treia", ale 
căror mărfuri, spun ei, sînt mai com
petitive datorită nivelului mai scăzut 
al salariilor din aceste state. Desi
gur, un muncitor textilist dintr-o țară 
asiatică ciștigă in medie pe oră de 
15—20 de ori mai puțin decit con
fratele său de breaslă dintr-o tară 
vest-europeană Dar o astfel de abor
dare a relațiilor comerciale interna
ționale suferă de un viciu de fond : 

ea are în vedere efectele, și nu cau
zele fenomenului. Salariile scăzute 
din țările „lumii a treia" nu se da
torase dorinței acestor state de a 
promova practici comerciale neloiale, 
ci slabei lor dezvoltări economice — 
rezultat al îndelungatei exploatări 
coloniale, căreia i se datorează in 
bună parte — trebuie recunoscut — 
actualul nivel ridicat de trai din fos
tele metropole. Or. escaladarea pror 
tecționismului frînează progresul ță
rilor odinioară oprimate, adînccște 
decalajele dintre bogați și . săraci, 
agravind și mai mull fenomenele de 
criză de pe piața mondială/

Nici argumentul „exportului de 
șomaj" — prin care partizanii pro- 
tecționismului încearcă să convingă 
că mina de lucru ieftină din țările 
slab dezvoltate este aceea care re
duce tot mai multe locuri de muncă 
in statele dezvoltate — nu corespun
de realităților din economia mon
dială. în fapt, cele mai afectate de 
șomaj sînt industriile tradiționa'e din 
Occident (textile și îmbrăcăminte, si
derurgie. materiale pentru transpor
turi), care se află într-un pronunțat 
declin. în aceste condiții, este firesc 
ca industriile cu o producție în scă

dere să-și piardă din competitivitate, 
dar nu numai pe piețele externe, ci 
și pe. cele interne. Analizînd implica
țiile importurilor asupra locurilor de 
muncă, specialiștii Băncii Mondiale 
au ajuns la concluzia că în R. F. 
Germania. de exemplu, măsurile 
luate in scopul readaptării întreprin
derilor vest-germane la noile cerințe 
ale pieței au deplasat dintr-un sector 
în altul un număr de muncitori de 
aproape 50 de ori mai mare decit al 
muncitorilor care ar deveni disponi
bili prin importul produselor din „lu
mea a treia". Semnificative sînt și 
constatările specialiștilor de la Comi
sariatul General al Planului din 
Franța, potrivit cărora sporirea 
schimburilor de produse industriale 
cu țările in curs de dezvoltare a per
mis creărea, în șase ani, a circa 
500 000 de locuri de muncă în eco
nomia franceză. Altfel spus. eXDOr- 
turile către țările „lumii a tfeia" au 
creat mai multe locuri de muncă de
cit au suprimat importurile din aces
te .state. '

Rezultă, fie și din aceste exemple, 
că actualul val protectionist a fost 
stîrnit nu atît de concurenta țărilor 
slab dezvoltate, cit de încercările 
cercurilor monopoliste de a menține 
statu quo-ul, de a bara calea spre 
o nouă diviziune internațională a 
muncii, mai dreaptă, pentru a-și păs
tra privilegiile oferite de vechiul sis
tem de relații inechitabile, care au 
dus la împărțirea lumii în țări să
race, producătoare de materii prime, 
și țări bogate, furnizoare de produse 
prelucrate, la dezvoltarea unor țări 
pe seama altora. ...........................

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți ale lumii de azi, România soriă- 
listă. președintele ei. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, se pronunță per
manent pentru eliminarea progresivă 
a obstacolelor de orice natură din 
calea comerțului mondial, precum și 
pentru asigurarea de avantaje su
plimentare pentru exporturile țărilor 
în curs de dezvoltare, prin aplicarea 
unui tratament special, mai favorabil, 
tuturor acestor țări. Desigur, reali
zarea acestor obiective ar facilita 
eforturile tarilor rămase în urmă în
dreptate spre eliminarea subdezvol
tării. a decalajelor economice; ar face 
din comerțul mondial o componentă 
de bază a noii ordini economice in
ternaționale. chemată să asigure pro
gresul tuturor popoarelor lumii.

Gh. CERCELESCU

OUAGADOUGOU 10 (Agerpres). — 
După lovitura militară de stat de la 
7 noiembrie, situația din Republica 
Volta Superioară reintră treptat în 
normal, transmit agențiile internațio
nale de presă. La apelul lansat de 
Consiliul provizoriu de salvare na
țională. populația și-a reluat lucrul. 
A reinceput activitatea instituțiilor și 
magazinelor în capitală și în alte 
orașe' ale tării. în cursul zilei de 
miercuri au fost restabilite liniile de 
comunicație cu Ouagadougou. Tot
odată. restricțiile de circulație au fost 
reduse de la 12 la 10 ore.

— MARGINALII
Ce n-au reușit sâ calculeze 

computerele la Silicon Valley...
Inutil ca acest nume — „Silicon 

Valley" („Valea siliciului") — sâ fie 
căutat pe vreo hartă, pentru că a- 
s’menea denumire geograf că nu e- 
xistă. Este doar o poreclă dată de 
presa de peste ocean unei zone veș
nic însorite, din nu mai puțin în
sorită Californie; unde se află cea 
mai mare concentrare de fabrici și 
uzine — peste 3 000 — car? produc 
părți componente pentru indus'ria 
americană a computerelor ; denu
mirea provine de la acele miracu
loase „pastile de siliciu" pe care 
sint imprimate clrcu’tele integrate 
și care au făcut posibil ca atît de 
greoaiele computere de acum douâ- 
trei decenii, (cit o întreagă încă
pere), să ajungă să încapă astăzi in
tr-o simnlă servietă, ceea ce a dus 
la „revoluția cibernetică" ai cărei 
martori sîntem.

E greu de spus ce a determinai 
majoritatea firmelor electromce a- 
mericane să se fixeze asupra aces'ei 
zone — poate apropierea celor două 
mari pepiniere universitare Stan ■ 
ford și Berkley, poate aerul lipsit 
de praf, un element de mare im
portanță într-o industrie ce asam
blează piese ale căror dimensiuni 
sînt de ordinul micronilor, poate 
alti factori — cert es'e insa că aci 
a luat naștere, intr-un timp record, 
unul din principalele avannos'url 
ale tehnologiei amxr'cane de vîrf. 
Prefigurare a industriei anului 2090, 
„Valea siliciului" a dobind.it valen
țele unui mit, fiind considerată ca 
o veritabilă in,ruchi>;ar'’ a vir‘u‘i- 
lor „liberei inițiative". Nu mai de
parte de acum doi ani. la fiecare 
zece minute era creatălfâo nouă 
slujbă, era angajat un noii salariat.

...Acum, doi ani, pentru că astăzi 
s-a petrecut ceea ce mei compu'e- 
rele cele mai perfeTinnatz ru an 
putut prevedea : situația s a schim
bat radical. Criza iși face acum cu 

într-o declarație făcută pref. 
Jean Baptiste Ouedraogo. noul șef 
statului, presedmtele Consiliului; p 
vizoriu de salvare națională, a ar 
că vor fi respectate acordurile in 
naționale la care a subscris Re- 
ca Volta Superioară și a re 
apartenența țării sale la Or; 
Unității Africane și la toate? urKa 
zațiile regionale și subregion 
menționează agențiile France Pr 
și Reuter.

EI a menționat, totodată, că 
Superioară va promova o pol 
nealiniere.

tot mai multă putere simțite c 
tele și in această „Vale a prospe 
tații", suprapunindu-se peste 
tensa concurență a industriei ei. 
ironice nipone. Ne-o spune un 
ziar de prestigiul și autoritatea 
lui „Washington Post". „Angajări 
nu se mai fac, scrie ziarul. Oamenii 
au început să fie concediați. In rin- 
durile lor iși face loc teama. Cu
vintele «situație fără ieșire» sint tot 
mai des repetate. Firme care, pînă 
recent, erau considerare ca model 
de inițiativă și spirit întreprinzător 
luntă acum să supraviețuiască".

Și „Washington Posta aduce ca 
mărturie declarațiile lui Bert Bra
ddock, președintele unei asemenea 
firme. „De sase luni, spune aces‘a, 
sîntem in situația unui acrobat care 
merge pe sîrmă. A supravie'ui în 
noile condiții este o treabă care 
întrece chiar, si puterile lui Hercu
le. Iar o industrie înflor'toare cum 
era a noas'ră este acum Ip. pămint" 
Q confirmă, la rtndul lui, și prima
rul din Sunnyvale, principala loca- 
U*ate din „Valea siliciului" : ,.E o 
sitvati-> dureroasă. Cu toții n" 
aflăm la strîmtoare".

Declarații care determină ziarul 
amintit să conchidă: „Lecția pe care 
o putem trage de pe urma celor 
întimvlate la Silicon Valley este 
simplă. Chiar și industria care a 
cunoscut cea mai spectaculoasă 
dezvoFare și _ despre care multi 
economiști spuneau că reprezmtă 
viitorul Americi1 nu poate rezista 
impactulu1 crizei".

...Impact care se răsnîndeste cu 
repeziciune în întreaga tară, așa 
cum a‘"s‘ă și ultimele cifre asiin’-c 
șomaiului in America : 11.4 mîl’oa- 
ne. fntrradevăr. la Silicon Valley 
— dar vti numai acolo I — sc 
destramă un mit.

R. CAPLESCU
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