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/a interesul dezvoltării continue a economiei naționale,
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PESTE 3 ZILE - ALEGERILE!
Țara întreagă întîmpină importantul eveniment de Ia 21 noiembrie
cu noi realizări, cu remarcabile succese în muncă, în activitatea gos' pcdărească, dovezi grăitoare ale spiritului civic, ale înaltei conștiințe
revoluționare a poporului.
Să facem totul pentru a dovedi, prin efortul creator, voința fermă
a fiecăruia de a contribui în mai mare măsură la progresul patriei, la
creșterea bunăstării cetățenilor României socialiste!

obligație patriotică a fiecărui cetățean:

Maximă răspundere,
spirit gospodăresc în

UTILIZAREA ENERGIEI!
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Fără energie și fără materii prime
societatea modernă ar fi lipsită de
„motoarele dezvoltării". De fapt. încursul vieții umane este influeizț,,' .ele prezența ori absența aces
tor1,'resurse, de economisirea sau
risipirea lor. Nici o tară, nici un po
por nu pot spera să se înscrie - pe
coordonatele civilizației moderne
fără să-și gospodărească bine aceas
tă avuție.
La noi în țară, gospodărirea rațio
nală, in spiritul unei înalte răspun
deri patriotice, a energiei și mate
riilor prime se situează în prim-planul vieții economice și social-politice.
In condițiile actuale, aceasta este o
cerință vitală a progresului pc mai
departe al economiei naționale, a
creșterii nivelului de trai al poporu
lui. In programele speciale elaborate
de conducerea partidului în acest
scop, pe baza unei cunoașteri adinei
a realităților României socialiste,
avînd ca trăsături dominante forța
de previziune științifică, este definită
o nouă conștiință a răspunderilor ce
revin partidului, statului, întregului
popor față de resursele energetice și
de materii prime.
Astăzi, așa cum sugestiv a relevat
secretarul general al partidului, lumea are înfățișarea unei mări învolburate. Trăim pe o planetă bîntuită
de numeroase tensiuni economice,
politice, militare și morale. în aces
te condiții specifice, criza energetică
mondială, criza materiilor prime se
manifestă cu acuitate. S-au restrîns
anumite tipuri de resurse, sînt pu
ternic resimțite limitele naturale ale
altora. Și se mai adaugă creșterile
vertiginoase ale costurilor acestor re
surse. Toate acestea se produc pe
fondul unor consumuri din ce în ce
mai mari.
Stimulate de previziuni apocalipti
ce, teoriile care pledează pentru „li
mitele creșterii" aduc în discuție ce
rința opririi „ceasului dezvoltării".
Avertismentul dat ome.nirii este în
grijorător : „Resursele ' energetice și
de materii prime sînt . aproape de
epuizare ; numai înghețarea creșterii
economice mai poate evita o catastrofă". S-au făcut auzite tot mai
multe avertismente că „ideologia con

sumurilor excesive" și menținerea
risipei vor determina o epuizare to
tală a resurselor in decurs de una
sau două generații. Și a început să se
vorbească tot mai insistent despre o
nouă dinamică a creșterii într-o
lume finită, in care apa. pămînturile, materiile prime. resursele
energetice sint limitate. Desigur, re
sursele sînt limitate. Dar mai este de
luat în seamă și o altă fată a meda
liei : aceea că. dincolo de învelișul în
aparență generos al doctrinei respec
tive. se ascund interese înguste, ten
dințe reacționare. Pentru că prin opri
rea creșterii s-ar păstra actualul de
calaj economic dintre țările capitaliste
dezvoltate și numeroasele- țări ale lu
mii aflate în curs de dezvoltare. Voci
realiste și responsabile din lumea
întreagă au întrebat însă pe bună
dreptate : de ce să se limiteze creș
terea, cind firesc ar fi să se limiteze
risipa ? Și au răspuns că a sosit
timpul ca raționalitatea, cumpătarea
să fie integrate în eficiente programe
de acțiune. Că a sosit timpul să se
treacă în modul cel mai hotărât la
transpunerea in fapt a tezei potrivit
căreia nu există, azi, resurse energe
tice și de materii prime mai impor
tante decît economisirea energiei și
materiilor prime.
Cît privește țara noastră, sînt eloc
vente dovezile că fiecare procent de
creștere a resurselor energetice sau
de materii prime se obține cu mari
strădanii, deseori și cu sacrificii. Am
fost, nu de mult, la Anina, in jude
țul Caraș-Severin. Oamenii își pregă
tesc deja bagajele. Nu o fac fără
stringere de inimă. Pentru că pără
sesc o localitate frumoasă, cu case și
parcuri cochete. Locuitorii lui se vor
muta intr-un alt oraș, care se con
struiește în apropiere. Peste vechea
vatră se va extinde mina. Exploa
tarea importantelor resurse de șisturi
bituminoase descoperite aici va incepe de la suprafață. Ceva mai sus,
spre „Tilva Zinei", au fost retezate
virfuri de munte, pentru a face loc
unor turnuri înalte cît un bloc de 35
de etaje. Acești coloși vor măcina
șisturile bituminoase și vor produce
energie electrică. Termocentrala Ani

na va avea, în final, o putere insta
lată de 990 MW.
Cit de grea, cit de dificilă și cît de
costisitoare este bătălia pentru noi
resurse ! Iată un motiv fundamental
— unul dintre multe altele — pentru
promovarea cu fermitate a raționa
lității pe intreaga filieră ,a energiei
și materiilor prime. Esența proble
mei o constituie raportul dintre pro
ducție și consum.
Secretarul general al partidului a
subliniat de nenumărate ori că viito
rul la care aspirăm pentru noi, pen
tru copiii noștri il vom asigura nu
consumind mai mult, ci producind
mai multe bunuri materiale și spiri
tuale de calitate superioară. Faptul
că această idee-program a fost re
afirmată la plenara din iunie, fiind
analizată din perspectiva preocupări
lor pentru perfecționarea activității
politico-ideologice și educative, este
bogat in semnificații. Se desprinde,
de aici, pentru organele și organiza
țiile de partid, pentru organizațiile de
masă și obștești, pentru toți factorii
educaționali, cerința intensificării
acelor acțiuni politico-educative me
nite să determine o atitudine nouă,
înaintată față de consumul dc ener
gie și materii prime. Cu cit mai efi
ciente vor fi aceste acțiuni, cu cit
ecoul lor în conștiințe va fi mai pu
ternic, mai profund, cu atît se va
asigura un consum productiv și in
dividual mai rațional. Pentru că „a
consuma tot sau aproape tot în
seamnă — cum preciza tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara din iu
nie — a condamna țara la înapoiere,
la pierderea independenței și suvera
nității, afectind, astfel, însuși viitorul
țării, al poporului".
Fără îndoială că, așa cum reiese
din documentele, plenarei din octom
brie și ale recentei consfătuiri de la
C.C. al P.C.R., o judicioasă gospodă
rire a energiei electrice și materiilor
prime, dobindirea, pînă în 1985, a in
dependenței energetice sint obiective
a căror îndeplinire presupune atjt
intensificarea preocupărilor pentru

Adrian VASIEESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Așa arată astăzi Piteștiul.' Motiv pentru care cetățenii iși iubesc și mai mult orașul, străduindu-se să șl-l facă zi
de zi mai frumos, măi confortabil
Foto : Sandu Cristian

Un oraș al acestui timp
Din capul locului trebuie
spus că reporterul, fiind de
baștină din orașul Rm. Să
rat, iși propune să exprime
sentimentele concetățenilor
săi ; de aceea a adoptat,
pentru acest reportaj, per
soana' intii plural : „noi“...

„.t.Noi, rimnicenii, ne de
osebim de... restul Euro
pei". , Mucalita afirmație
are deja tradiție. Cine și
cum ar putea s-o comba
tă 1 Dealtfel, oamenii de
pe malul Rimnicului Sărat
au fost întotdeauna încli
nați către glume. Dar nu
dintre cele... nesărate. Cea
de mai sus rezistă de mai
bine de un veac. Acum
sintem peste 34 000 de rim‘niceni, fără să-i socotim
pe cei plecați... spre a se
întoarce. Chiar și aceștia,
aflați prin marile orașe ale
țării, s-au căutat unii pe
alții, nu din însingurare, ci
pentru că fiecare rimnicean își poartă in priviri si
în ginduri urbea amintiri
lor. cu birjele ei pe care
scria Tx 1. Tx 2... aflate
încă și acum la concurentă
cu taxiurile „Dacia 1310".
De altminteri, multi s-au
și întors aici cind au aflat
că e nevoie de ei.
Multă vreme am simțit
un gust amar cind ac•celeratele treceau fluierind prin istorica noastră
gară, .construită după pri
mul, proiect feroviar româ
nesc. Și de ce ar fi oprit
atunci ? Pină în urmă cu
mai puțin de două decenii,
dacă am fi vrut să ne „văi
tăm" de poluare industria
lă am fi constatat că fum
aveam doar de la covrigării și de la... țigări. Că sin
gura noastră industrie era...
fabrica de țigarete și apoi
o mică și rudimentară ra
finărie de țiței, o făbricută
de confecții și mici ateliere
meșteșugărești. In toate.

munceau mai puțin de 1 000
de oameni.
Vechea noastră așezare
de pe malul sting al riului.
Siam Rimnic, atestată do
cumentar in anul 1439. are
o istorie bogată, dar. din
păcate, secole la rind Rimnicul Sărat a făcut parte
din
categoria
orașelor
„unde nu se intîmpla ni
mic". Ținut de margine al
Țării Românești, orașul se
întindea pe 690 de hectare.
S-a aflat, totuși, din punct
de vedere strategic și co-

REPORTAJ DSN
RÎMN9CU SÂRĂT
mercial, în atenția domni
torilor din Țara Româneas
că și Moldova. Stau mărtu
rie in acest sens ctitoria
lui Ștefan cel Mare de la
Trei Fintinele și Casa Dom
nească înălțată și folosită
ca loc de refugiu în fața
dușmanilor de către Con
stantin Brîncoveanu. în
documentele vremii este
consemnată starea de să
răcie in care trăiau marea
majoritate a locuitorilor acestui tirg încremenit in
așteptarea unor vremuri
mai bune.
Înainte de înfăptuirea
actului istoric dih august
1944, pe cele 690 hectare
ale orașului se aflau mici
cartiere de locuințe cu
străzi desfundate și case
insalubre, sute de grădini
și terenuri virane și, desi
gur, Strada Mare, „Corso“-ul rimnicenilor. cu oa
recare aparentă de centru
comercial.
în 1960 am început să ne
sistematizăm comuna (cum
îi ziceau glumeții... nesărați) și ne-am spus : „Ce
rul să înceapă de la etajul

IV". Aveam sete de înălți
me, dar ne chinuia rău șl
setea... de apă... (Cum o să
vedeți, am rezolvat-o și pe
asta).
După vizita de lucru efectuată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Rimnicu Sărat in 1967, vizită
înscrisă cu litere de aur in
istoria devenirii noastre,
tirgul de odinioară a înce
put să renască. în primăva
ra lui 1969 ne-am adunat
cu mic, cu mare pe izlazul
din marginea sud-estică a
orașului ; atunci, in acea
primăvară. în orașul unde
nu se întimpla nimic s-au
pus bazele unei industrii
modeme, așezată aici de
legitățile dezvoltării
in
ritm rapid a tuturor zone
lor țării. Atunci am înce
put să devenim „indus
triași". Ne-am luat avînt.
chiar dacă una dintre noile
întreprinderi e pentru gar
nituri... de frînă și etanșare (unică în țară). Prin
produsele ei sintem cunoscuți acum și pe continent,
în locul atelierului de tur
nătorie, de tucerie comer
cială din cadrul cooperati
vei „Partizanul", am pus,
in 1982, in funcțiune o nouă
și modernă turnătorie de
fontă cu o capacitate. de
30 000 tone pe an.
în ultimii 17 ani. de la
un cincinal la altul, prin
grija partidului și statului
nostru, ne-au fost puse la
dispoziție fonduri de inves
tiții din ce în ce mai mari
de la bugetul statului ce au
însumat 1,7 miliarde lei,
fiind de peste două ori mai
mari decit în perioada
1950—1975. Cea mai mare
parte a acestor investiții a
avut ca destinație dezvol-

Desen de Tudor ISPAS

MUNCITORI, TEHNICIENI!
INGINERI DIN INDUSTRIE !

Stelian CHIPER
corespondentul

„Scinteii"

(Continuare în pag. a V-a)
*

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI!
Acționați ferm la locurile de muncă, în întreprinderi, pe șantiere și în^transporturi
pentru reducerea substanțială a consumurilor de energie electrică prin măsuri de mai bună
organizare a muncii, de promovare pe scară largă a tehnologiilor moderne, de înlăturare
hotărîtă a oricărei forme de risipă!
Realizînd zi de zi economii cît mai mari de energie electrică, asigurați resursele nece
sare creșterii neîntrerupte a producției, sporirii continue a avuției naționale - baza ridicării
bunăstării întregului popor!

ENERGIE ELECTRICĂ
PENTRU FABRICAREA a

FIECARE PROCENT

de reducere
a consumului
de energie electrică
în acest an asigură

® 150000 tone hîrtie
și cartoane
• 200000 frigidere
• 2 milioane tone
ciment
• 15000 tone melana
• 110000 tone
îngrășăminte
chimice
• 80000 tone produse
din mase plastice
• 50000 tone
anvelope și camere
• 150 milioane lei
medicamente
și consumul necesar în
260000 apartamente

CETĂȚENI DE LA ORAȘE $/ SATE!
Energia electrică este vital și prioritar necesară pentru dezvoltarea economiei. înțelegînd importanța acestei cerințe stringente, dovediți cumpătare și înaltă răspundere ci
vică în iluminatul locuințelor și folosirea aparatelor electroeasnice. Acționați cu chibzuință
și spirit gospodăresc pentru a asigura reducerea hotărîtă a consumurilor de energie elec
trică oriunde, în locuință, cartier, comună sau oraș!

Izvoarele
de apă vie
însemnări de Ion GRIGORE
Evocarea satului în
pictură, atunci cind
tinde către relevarea
adevărului fundamen
tal al existentei lui. nu
are nimic de-a face cu
anecdota și pitorescul.
Ele apar, fie că e vor
ba de artist, fie că e
vorba de privitor, nu
mai în mentalități tu
ristice. SATUL este
pentru mine un MO
DEL, dar un model
care nu pozează. îl
cercetez mereu, fireș
te nu pentru ambian
ta lui exterioară. Cu
cit cunoști mai bine
un lucru, cu atit mai
amplă, mai liberă, mai
sigură devine posibili
tatea exprimării Iui în
artă. Discursul creato
rului e opera lui.
Pictura mea s-a con
stituit în timp prin
respect fată de plasti
ca românească, fată de
înaintași, dintr-o mare
admirație față de pic
tura medievală româ
nească. din atașamen
tul meu fără margini
fată de spiritualitatea
satului românesc, lea
găn al culturii si civi
lizației românești.
Vreau să fiu sincer
fată de mine și sincer
fată de lumea căreia
m-am încumetat să-i
dau chip. A fi sincer
in artă nu inseamnă a
Înregistra cu candoare
tot ce impresionează
imediat ochiul, ci a
reflecta asupra reali
tății alese., în cei mai
profunzi termeni, aduși însă la punctul
maximei clarități și
simplități. O preciza
re : sinceritatea in
pictură (in artă in
general) nu presupune
ignorarea sau minima
lizarea mijloacelor de
expresie, ba dimpo
trivă !
Doresc să .fac pictu
ră in intelesul bun al
cuvintului. Vreau. îna
inte de orice, ca pic

tura mea să exprime
mai mult decit fericite
proprietăți de limbaj.
Vreau ca ea să depu
nă mărturie despre
ceea ce sintem noi ca
spiritualitate. Nu cred
că povestea din lucră
rile mele să încurce
pictura.
Pictez țăranii, pictez
lumea satului pentru
că am pornit de aco
lo. pentru că această
lume mie imi este mai
aproape de suflet si o
cunpsc mai profund
(cunoașterea mai pro
fundă a lucrurilor aduce spor de autenti
citate in artă).
Vorbind de specific
national in artăy poe
tul Lucian
Blaga
preciza : .O operă de
artă devine națională
prin ritmul lăuntric,
prin felul cum tilcuiește o realitate, prin
adinca afirmare sau
tăgăduire a unor va
lori de viată, prin in
stinctul. care nicioda
tă nu se dezminte,
pentru anume forme,
prin dragostea invin
cibilă (ață de un anu
mit fel de a fi și prin
ocolirea altora. Astfel,
o operă de artă poate
să fie națională chiar
fără de a cuprinde în
zalele ei nici un sin
gur element etnogra
fic. Mai mult : o ope
ră poate să. fie româ
nească chiar dacă s-ar
plămădi din elemente
etnografice cu totul
străine de poporul ro
mânesc".
Nu pictez satul doar
Ia o aniversare a sa.
Nu il pictez pentru că
ar fi mai de actuali
tate astăzi, ieri sau
miine. Satul a fost,
este și va rămine o
■preocupare permanen
tă în creația mea. Văd
satul in • istoria lui,
(Continuare
in pag. a IV-a)

Cu prilejul alegerilor de la
21 noiembrie, Frontul Demo
crației și Unității Socialiste vă
adresează chemarea de a
acționa cu întreaga capacitate
creatoare și putere de dăruire
pentru îndeplinirea sarcinilor
economice din planul pe 1982,
pentru pregătirea temeinică a
producției viitorului an al
cincinalului, pentru realizarea
exemplară a tuturor obiecti
velor cincinalului 1981-1985!
ȚĂRANI MUNCITORI!

MUNCITORI,

TEHNICIENI

ȘI INGINERI DIN AGRICUL
TURĂ !

Ltiați toate măsurile pentru
folosirea deplină și pentru
gospodărirea cu maximă grijă
a pământului, a acestei mari
avuții a țării, bun al întregului
popor, pentru efectuarea la
timp și în condiții de bună
calitate a tuturor lucrărilor
agricole, pentru creșterea efi
cienței economice în fiecare
unitate productivă!
OAMENI DE ȘTIINȚA,
CERCETĂTORI!

Contribuiți prin știința și
priceperea voastră la valorifi
carea. superioară a tuturor
bogățiilor patriei!
FEMEI !

Puneți tot mai mult în va
loare energia, priceperea, ini
țiativa, respectul pentru or
dine și dragostea de frumos
ce vă sînt proprii, sporindu-vă
contribuția la înflorirea fie
cărei localități, a țării întregi!
TINERI!
Fiți întotdeauna prezenți
acolo unde țara are mai multă
nevoie de voi! Răspundeți,
printr-o activitate avîntată, cu
dăruire, minunatelor condiții
de muncă și viață de care vă
bucurați!
(Din Apelul Frontului Democrației
și Unității Socialiste)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

(la Ti

noiembrie
în preajma
alegerilor,
în cinstea
alegerilor

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
întreprinderea a fost dotată cu utilajele
■

moderne necesare
Consilinl Central de Control
Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale a analizat, la indi
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
o scrisoare ce i-a fost adresată in
legătură cu funcționarea defectuoa
să a secției ..exploatare-conducte"
din cadrul întreprinderii desfa
cere. transport produse petroliere
„PECO"-Ploiești. Au participat ac
tiviști ai Comitetului județean de
partid Prahova și specialiști ai
Centralei pentru desfacerea produ
selor petroliere București.
întreprinderea „PECO" Ploiești
are,’ în actuala formă de organiza
re, și o secție care se ocupă de ex
ploatarea conductelor prin care se
transportă produse petroliere. S-a
confirmat că pe anumite porțiuni
ale conductei s-au produs întreru
peri accidentale, cauzate în princi
pal de fenomene de coroziune. La
această situație a contribuit și
faptul că din anul 1979 nu s-a
executat nici o reparație capitală,
instalațiile de protecție catodică a
conductelor au funcționat necores-

punzător și nu s-au luat măsuri de
dotare cu utilajele și dispozitivele
specifice, necesare efectuării la
timp și de calitate a lucrărilor de
întreținere și reparații. A mai reie
șit că. în general, conductele nu au
fost folosite la întreaga capacitate.
în legătură cu propunerea auto
rului serisorii — Ioan Săcuin. lu
crător în cadrul unității — de a se
crea o întreprindere care să se
ocupe exclusiv de exploatarea con
ductelor de transport produse pe
troliere, în raportul de cercetare se
precizează că aceasta nu s-ar jus
tifica economic.
în vederea îmbunătățirii activi
tății în sectorul de transport prin
conducte a produselor petroliere,
împreună cu comitetul județean de
partid, ministerul și centrala de re
sort. s-au stabilit măsuri pentru
sprijinirea concretă a întreprinde
rii. S-a prevăzut astfel dotarea'
acesteia cu utilajele și dispozitivele
necesare efectuării în condiții co
respunzătoare a lucrărilor de între-

ținere și reparare a conductelor și
introducerea lor in planul de inves
tiții ; proiectarea și realizarea în
cadrul unităților Ministerului In
dustriei Chimice a unor dispoziti
ve pentru decojirea și izolarea con
ductelor și determinarea grosimii
pereților lor; urgentarea execu
ției prototipurilor de debitmetre
cu un grad de precizie ridicat și a
lucrărilor de pregătire a fabricației,
astfel ca în anul 1983 să se treacă
la producția lor de serie la Centrala
de utilaje și piese de schimb pen
tru industria chimică ; revizuirea și'
completarea instalațiilor de protec
ție catodică și asigurarea funcționării continue și la parametni
prevăzuți a acestora, în scopul reducerii fenomenelor de coroziune.
Totodată, se va avea în vedere legarea unor noi consumatori de mo
torină — depozitul Galați, Combi
natul siderurgic Galați. Portul
Brăila, diverși consumatori din
agricultură etc. — la o conductă ce
urmează să fie dată în folosință.
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Conducerea unei unități productive implică

onorarea răspunderilor încredințate
Două scrisori adresate secreta
milion Iei.; luarea unor măsuri
rului general al partidului relatau ■ administrative de către directorul
unul și același fapt : în esență, că
unității care impuneau consultarea
prealabilă a C.O.M. ; alimentarea
factorii de conducere ai fabricii
„Energia11 Hîrșova nu și-au onorat
de animozități pe un fond de re
lații neprincipiale intre director,
nici pe departe răspunderile încre
secretarul
de partid și președintele
dințate, încâlcind legalitatea > și
comițind o serie de abuzuri, ce s-au sindicatului din unitate ; acordarea
repercutat negativ în activitatea
de prime în condiții îndoielnice ;
întreprinderii.
nefolosirea judicioasă a fondurilor
Comitetul județean Constanța al sindicatului, practici preferențiale
P.C.R., căruia i s-au încredințat
și favoritism la repartizarea bile
scrisorile spre cercetare, a consta
telor de odihnă și tratament; fo
tat că, datorită unui control insufi
losirea unor bunuri ale unității de
cient atît pe linie de partid, cit și către unele cadre în scopuri per
administrativ, în activitatea unor
sonale și altele
cadre cu munci de răspundere din
Concluzia a fost că de abaterile
fabrică au apărut unele manifes
și abuzurile comise se fac vinovați
tovarășii Ion Jercan, secretarul co
tări negative, care au evoluat de
mitetului de partid pe fabrică, Ma
la încălcarea obligațiilor la săvîrrinescu Constantin, directorul fa
șirea de abuzuri. Se menționează,
bricii, și Mareș Titu, președintele
între altele, raportarea unei procomitetului de sindicat.
ducții-marfă fictive de o jumătate

Secretariatul comitetului jude
țean de partid a stabilit ca ei să fie
puși in discuția plenarelor comite
telor de partid orășenesc Hîrșova
și pe fabrică ; aceste foruri ău hotărit sancționarea cu vot de blam
și eliberarea din funcția de secre
tar și membru al comitetului de
partid pe întreprindere a lui Ion
Jercan ; sancționarea cu mustrare
a directorului unității ;. sancționa
rea cu vot de blam, eliberarea din
funcția de membru al comitetului
de partid pe întreprindere și schim
barea din funcția de președinte al
comitetului sindicatului a lui, Titu
Mareș. Se subliniază că în locul
celor schimbați au fost alese cadre
corespunzătoare,
respectindu-se
prevederile statutare cu privire la
alegerea organelor locale de partid.

Ce trebuie să știe
fiecare alegător
Prezentarea la urne, exercitarea votului reprezintă un
act de mare răspundere civică și politică, întemeiat pe ega
litatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deose
bire de rasă, naționalitate, sex sau religie. In același timp,
exercitarea acestei importante libertăți constituționale,
dreptul de a alege, constituie - așa cum se arată încă din
primul articol al Legii electorale - „o expresie a manifes
tării puterii unice și suverane a poporului, în frunte cu clasa
muncitoare, a participării nemijlocite a cetățenilor la
conducerea statului. Statul socialist român, garantează ce
tățenilor exercitarea deplină a drepturilor electorale
Apropierea momentului final, de vîrf, al campaniei
electorale - prezentarea la urne — face utile unple preci
zări, desprinse din reglementările legale — despre aspec
tele practice, concrete ale exercitării dreptului la vot. Le
expunem în rîndurile ce urmează.

.......
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Asemenea atîtor așezări ale țării, municipiul Baia Mare a cunoscut o
puternică dezvoltare de la ultimele alegeri pînă în prezent
Foto : Petru AOȘAN

Prin
gale, cheltuindu-se suplimentar din plăci din sidef, componente elec
tronice etc), care nu se regăsesc în
fondurile de producție peste 150 000
totalitate in lucrările fizice pro
lei pentru lucrări ca înlocuirea mo
gramate în atelier ; avînd aproba
zaicului cu plăci de marmură. în
atelierul de electronică. Înființat in rea directorului pentru repararea
unei mașini d,e centrifugat, a reali
anul 1980, deși s-au livrat unele
echipamente noi, volumul lucrărilor zat de fapt o instalație complet
nouă,
în valoare de circa 70 000
programate nu asigură o încărcare
lei. pe care a scos-o din întreprin
normală a întregului efectiv, ceea
dere fără forme legale etc. Se mai
ce a necesitat reorganizarea aces
precizează că el a trimis scrisoarea
tuia. în atelierul de prototipuri
numai după ce activitatea sa a fost
s-au executat o serie de obiecte,
oferite diferiților delegați veniți la analizată, pe baza unor sesizări, la
comitetul
municipal de partid și
tratative, precum și pentru reclamă
schimbat din funcție.
comercială. Din lipsă de suprave
ghere au fost scoase din magazie
Pentru neregulile găsite în urma
analizei scrisorii, cit și a altor aba
materiale în valoare de peste
220 000 lei.
teri constatate de comitetul județean
în raportul de cercetare se mai
de partid, s-a stabilit sqjiimbarea
precizează că între cadrele de con
din funcție a directorului întreprin
ducere și în special între directorul derii (Tănase Marin), a directorului
tehnic și directorul întreprinderii tehnic (Tatu Gheorghe). a directo
existau manifestări de neîncredere rului adjunct (Maroșan Ion), con
tabilului șef (Boruga Valeriu). ingi
și desconsiderare reciprocă.
nerului șef (Gheorghe Constantin),
Referlndu-se la schimbarea din
precum și discutarea lor în organi
funcția de șef de atelier prototipuri
zația de partid în vederea sancțio
a autorului scrisorii (ing. Mihai
nării potrivit prevederilor statuta
Velceleanu). se apreciază că măsu
re.
Va fi discutat în organizația
ra luată a fost întemeiată. întrucit
de partid și ing. Mihai. Velceleanu,
acesta a avut abateri grave în acti
vitatea sa. Astfel, profitî-nd de lip
pentru neregulile găsite în activi
tatea sa. Ministerul și centrala vor
sa totală de control din partea fac
torilor de răspundere din între
continua verificările asupra modu
prindere, în anul 1981 și primul
lui cum au fost utilizate materialele
trimestru din acest an a scos din scoase din magazie pentru atelierul
magazie importante cantități de . de prototipuri în vederea recuperă
rii pagubelor produse unității.
materiale (table și țevi din inox.

ALEGERI!

CINE ARE DREPT DE VOT?

Bunurile obștesti-judiaos gospodărite!
Gospodărirea cu maximum de
eficientă a fiecărui leu din fondu
rile întreprinderii, grija pentru
apărarea și dezvoltarea avutului
obștesc, prin respectarea strictă a
legislației socialiste constituie în
datoriri fundamentale ale condu
cerii oricărei unități. După cum se
relata într-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu. de
către ing. Mihai Velceleanu. aceste
cerințe au fost ignorate de condu
cerea întreprinderii „Electromotor"Timișoara, ceea ce aduce unității
prejudicii materiale. Autorul se re
ferea. de asemenea, și la o problemă
personală, relatînd că ar fi fost
schimbat nejustificat din funcția de
șef de atelier.
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost dată
spre soluționare Consiliului Central
de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale. Din con
trolul efectuat împreună cu activiști
ai Comitetului județean Timiș al
P.C.R. și specialiști din ministerul
de resort a rezultat că unele aspecte
menționate se confirmă. Astfel, la
atelierul de prototipuri (condus de
autorul scrisorii)
au figurat în
schema angajațilo? o serie de per
soane — muzicanți, dansatori, spor-’
tivi etc., care erau retribuiți fără a
presta activități productive. La
construcția cantinei întreprinderii
s-au făcut unele modificări față
de proiectul tip, fără aprobările le-
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largă participare

cetățenească

remarcabile realizări edilitar-gospodărești
VALEA JIULUI :
îngrijirea și înfrumusețarea
așezărilor miniere
La Petroșani. Lupeni. Vulcan,
Petrila și Uricani, peste 30 000 de
locuitori au participat in această
perioadă la ample acțiuni de infrumusețare și mai buna gospodărire
a localităților. Mobilizați de către
organizațiile de partid, de depută
ții consiliilor populare si de aso
ciațiile de locatari, un mare număr
de cetățeni au participat la cură
țat străzile, aleile, parcurile, pelu
zele și șanțurile, au efectuat alte
numeroase lucrări de înfrumusetare a cartierelor din toate orașele
bazinului carbonifer al Văii Jiului. (Sabin Cerbu, corespondentul
„Scinteii").

ORADEA:
Zeci de mii de cetățeni
in locuințe noi
(

In perioada care a trecut de Ia
ultimele alegeri, zestrea edilitară a
municipiului Oradea s-a îmbogățit
cu 8 631 apartamente, peste 30 000
de locuitori mutîndu-se în casă
nouă. Dintre acestea, 2 971 aparta
mente. au fost predate beneficiari
lor anul acesta, constructorii trus
tului local depășind sarcinile afe
rente primelor 10 luni cu un nu
măr de 284 apartamente, definiti
vate „la cheie". (Ioan Laza, cores
pondentul „Scinteii").

TURNU MĂGURELE :
A intrat în funcțiune
rețeaua de termoficare
La Turnu Măgurele a fost pusă
in funcțiune rețeaua de termofica
re cu .o lungime de 10.5 km și cinci
puncte termice, servind
peste
3 000 de apartamente. în prezent se
lucrează pentru transformarea în
puncte termice a altor trei centra
le, ultimele, situate în cartierul
„Taberei". Practic, aceasta înseam
nă generalizarea termoficării la ni
velul întregului municipiu. (Stan
Ștefan, corespondentul „Scinteii").

un nou complex de magazine —
al doilea dat in folosință in cursul
acestui an — situat in cartierul „9
Mai", adică în cel mai nou ansam
blu de locuințe apărut pe harta
'municipiului. De asemenea, pînă
la sfirșitul anului se vor pune Ia
dispoziția oamenilor muncii noi
spatii comerciale, ce vor fi cuprin
se intr-un complex de magazine
din apropierea pieței centrale a
orașului. (Constantin Blagovici, co
respondentul „Scinteii").

GHERLA :
Condiții de viață
tot mai civilizate
Zestrea edilitar-gospodărească a
orașului Gherla s-a completat în
ultimii doi ani cu : o stație autoservice, inceperea montării rețelei
telefonice automate pentru 1 000 li- '
nii, a lucrărilor la bazinul de -înot
de dimensiuni olimpice și a clubu
lui tineretului. în noile cartiere au
fost construite 726 apartamente,
s-au modernizat și asfaltat 39 440
mp străzi și trotuare, s-a extins re
țeaua de apă potabilă. Valoarea lucrărilor .realizate prin muncă pa
triotică reprezintă 23 385 000 lei. re
venind 1 094 lei pe locuitor. Cetă
țenii Gherlei au participat la balastarea și refacerea a 9 km dru
muri comunale, la întreținerea a
92 hectare zone verzi de agrement
și plantații de pomi, la repararea
trotuarelor pe 4 km. la amenajarea microbazelor sportive din localitate..
La intîlnirile cu alegătorii s-au
conturat și obiectivele anului 1983,
la care sînt deja atacate lucrările :
centrala termică de zonă, noua sta
ție PECO. 8 săli de clasă la școala
„Ana Ipătescu", 150 apartamente,
modernizarea a 5 străzi și a noilor
alei din cartierul muncitoresc,..în
tre ape". (Costel Ștefănescu, co
respondentul „Scinteii").

Conform Constituției, au dreptul de a alege deputați toți cetățenii
Republicii Socialiste România care au împlinit virsta de 18 ani pînă in
ziua alegerilor inclusiv. Fac excepție persoanele lipsite, datorită stării
sănătății lor, de capacitatea juridică de exercițiu, precum și persoanele
sancționate, prin hotăriie judecătorească de condamnare, cu inters.'
cerea dreptului de a alege pe o perioadă de timp in care e cupri.uc' '
și data alegerilor.
,

CE DEPUTAȚI SE ALEG
IN ACEST AN?
LA CE INTERVAL
SE ORGANIZEAZĂ ALEGERI?
Conform modificărilor aduse Legii electorale prin Legea nr. 20 din
Î4 decembrie 1979, alegerile de deputați pentru Marea Adunare
Națională, consiliile populare județene și al municipiului București se
organizează o dată la 5 ani într-una din zilele nelucrătoare ale lunii
martie, iar alegerile pentru deputați în celelalte consilii populare
o dată la doi ani și jumătate. Așadar, în alegerile de la 21 noiembrie
urmează să fie aleși deputați pentru consiliile populare ale celor 2 705
comune, 237 orașe, 56 municipii și 7 sectoare ale municipiului Bucu
rești. Fiecare alegător va primi un singur buletin de vot, pe care
figurează numele candidatului sau candidaților pentru un mandat de
deputat in consiliul popular al unității teritorial-administrative de bază
în care se află secția de votare - comună, oraș, municipiu sau, în
cazul Capitalei - sector.

CUM SE ASIGURĂ EXERCITAREA
DREPTULUI LA VOT?
Listele de alegători sînt publice, fiind astfel supuse controlului
țuturor cetățenilor, afișate din timp șl in locuri ușor de frecventat, în
fiecare circumscripție electorală, pentru ca toți alegătorii să poată
verifica din vreme dacă sînt cuprinși în corpul electoral, cu datele de
identitate corecte, excluzîndu-se orice confuzie, omisiune sau dublă
înregistrare. Listele sînt alcătuite pe secții de votare, ceea ce garan
tează conținutul identic al listelor afișate cu listele pe baza cărora se
face efectiv prezentarea la urne.
împotriva eventualelor omisiuni, înscrieri greșite sau altor erori
apărute în liste, alegătorii au dreptul să, facă întîmpinare la comitetul
(respectiv - biroul) executiv al consiliului popular care le-a întocmit,
împotriva deciziei date de comitetul (respectiv — biroul) executiv al
consiliului popular, alegătorii au dreptul să facă plîngere la judecătoria
în raza căreia s-a făcut afișarea listelor, instanța fiind obligată să
soluționeze plîngerea după o procedură foarte operativă șl să comu
nice rezultatul celui care a făcut plingerea, precum și consiliului popular,
in următoarele 24 de ore de la pronunțare.

PIATRA NEAMȚ :
Se extinde rețeaua
comercială

Neculal ROȘCA

Rețeaua comercială a municipiului Piatra Neamț s-a îmbogățit

ANI DE AFIRMARE A SPIRITULUI GOSPODĂRESC, ANI BOGATI ÎN REALIZĂRI
■

Argumentele muncii, ale creației
S-a deschis la Sibiu expoziția rea de mare tonaj; cele ale întreprinde că al respectivelor colective de oa
lizărilor economiei județului. Fiecare rii mecanice a agriculturii și indus meni ai muncii : întreprinderea „In
exponat, fiecare secvență din sala de triei alimentare — mașini agricole dependența" — cu utilaje unicat pen
marmură a Casei de cultură a sindi realizate în premieră pe tară. Se tru industria constructoare de ma
catelor și de pe esplanadele din îm află, în expoziție, alte numeroase șini. pentru industria alimentară și
prejurimile Pieței Unirii, nume cu pu mașini și utilaje, subansamble și pie pentru marile hidrocentrale ale tă
tere de simbol al muncii înfrățite a si se de mare complexitate tehnică și rii ; Uzina mecșnică de gaz metan
rienilor — români, germani, maghiari cu un înalt grad de competitivitate, din Mediaș — cu arzătoare industria
— oferă numeroșilor vizitatori imagini care constituie principalele atuuri ale le de gaz metan, presostate. regula
revelatoare ale bilanțului hărniciei,
celor peste 10 întreprinderi construc toare de presiune ; I.U.P.S. — cu moale realizărilor obținute între cele
toare de mașini sibiene în efortul de toferăstrăul „Retezat" și motoburdouă mandate acum, in preajma apus pentru diversificarea și înnoirea ghiul de săpat gropi. Dar lată și „bilegerilor de la 21 noiembrie. Pe un
mare panou, emblemă a expoziției, se
află scrise aceste indicații ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu : „Realizarea
ÎNSEMNĂRI
tuturor prevederilor cincinalului im
pune luarea unor măsuri pentru-buna ■
DE LA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR
organizare a producției. întărirea or
ECONOMIEI JUDEȚULUI SIBIU
dinii și disciplinei, valorificarea la
maximum a tuturor mijloacelor ma
teriale și umane. Pe primul plan tre
buie pusă lupta pentru calitate, pen
producției. îmbunătățirea calității, juteriile de cristal" ale întreprinderii
tru un înalt nivel tehnic al produc
utilizarea unor tehnologii noi. redu „Vitrometan" din Mediaș și articolele
ției".
cerea
importurilor, creșterea produc din geam securizat cu încălzire exe-'
Pe platformele expoziționale se
tivității muncii, sporirea eficientei e- cutate pentru autoturisme și pentru
află numeroase mașini și utilaje de
înaltă tehnicitate, care se constituie conomice. Standul întreprinderii „Ba locomotive electrice de întreprinde
lanța" prezintă vizitatorilor „noutăți rea de geamuri Mediaș ; și mai de
în cel mai convingător și concret
de ultimă oră", între care manipulato parte — o paletă bogată de confecții,
răspuns dat de oamenii muncii din
rul hidraulic cu 4 grade libere prin tricotaje, țesături, articole de maroaceastă parte a tării la înfăptuirea
care pot fi realizate o serie de chinărie. încălțăminte, produse ale
prețioaselor indicații ale secretarului
manipulatoare
hidraulice programate industriei alimentare, ale unităților
’ general al partidului, pentru sporirea
în procesul de producție, celula de cooperației meșteșugărești.
contribuției județului Ia dezvoltarea
Un interes aparte pentru vizitatori
cîntărire cu sarcini mici, balanța co
multilaterală a patriei. Atrag de de
mercială optică de 5 kg. cintare pen îl prezintă standul Institutului de înparte atenția vizitatorilor „zimbrii de
oțel" ai Mîrsei : autobasculantele tru piață cu pirghie gradată de 20 kg vățămint superior din Sibiu, cu dis
ș.a. Un interes aparte îl constituie pozitive și mecanisme de automatiza
grele de 55 si 27 tone autobasculanta
diesel-electrică supergrea de 110 standul întreprinderii de piese auto re, roboți industriali, roade ale cer
din Sibiu : aici se află toată gama cetării științifice studențești de care
tone și cea de 50 tone medaliată cu
mecanismelor și aparaturii de direc beneficiază astăzi numeroase între
aur la Tirgul internațional de la
ție și frînare pentru autocamioane și prinderi sibiene, printre care „Balan
Plovdiv, buldozerul pe roți DAC 615
și autotrenul pentru transport con autoturisme, arbori cardanici. servo- ța", „Independența", întreprinderea
direcții hidraulice, arcuri, amortizoa- de piese auto, întreprinderea meca
tainere. remorca-platformă cu sarci
re de toate tipurile, inclusiv cele nică Mîrșa ș.a.
nă de 62 835 kg. Pe aceeași platfor
mă a utilajelor grele se află și pro
pentru autoturismul „Oltcit".
Convingerea că Sibiul are ambiția
dusele întreprinderii „Automecanica"
Fiecare întreprindere a ținut să se și datoria, totodată, de a amplifica
din Mediaș — autotrenuri frigorifice.
prezinte cu produse care vorbesc des rezultatele bune din perioadele pre
^^autocisterne petroliere și alimentare pre potențialul de creativitate tehni- cedente — cincinalul trecut a fost

realizat cu 104 zile mai devreme, obtinindu-se o producție industrială
suplimentară în valoare de peste 10
miliarde lei. iar în 10 luni din acest
an a fost realizată o producție netă
industrială, peste plan. în valoare de
382 milioane lei — devine și mai pu
ternică vizitînd expoziția. Primul se
cretar al comitetului județean de
partid, tovarășul Vaslle Bărbuleț,
ne spune : „Cu cit sibienii vor ca ju
dețul lor să fie mai bogat în împli
niri economico-sociale, cu atit mai
mari sint ambițiile lor pentru creș
terea productivității muncii, pentru
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, pentru economisirea materiei
prime și materialelor, a combustibi
lilor și energiei, pentru întărirea con
tinuă a ordinii și disciplinei. Rod al
politicii înțelepte, științifice si clar
văzătoare a partidului și statului nos
tru, marcată puternic de personali
tatea și contribuția hotăritoare a se
cretarului general al partidului, ‘tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea
economică a meleagurilor sibiene
face ca județul să realizeze în
acest an o producție de peste
40 miliarde lei, fiind de 6.5 ori
mai mare față de 1965. Deținem locul
al III-lea între județele tării in ce
privește valoarea producției nete și
producția globală pe locuitor. în con
dițiile diversificării puternice a pro
filului său industrial, prin dezvolta
rea și modernizarea bazei tehnicomateriale și prin îmbunătățirea cali
tății. volumul exportului a crescut de
peste 5.5 ori față de 1965. produsele
sibiene fiind prezente astăzi he pie
țele a peste 80 de țări ale lumii. Im
portant e și faptul că toate sporurile
de producție obținute de la un an la
altul se datoresc creșterii productivi
tății muncii, că 48 Ia sută din totalul
producției industriale din acest an o
dețin produsele noi și reproiectate.
în toate unitățile economice se ac-

Imagini sugestive pentru Sibiul contemporan> - întreprinderea „Independența" de pe noua platformă industrială
a orașului și Casa <de cultură a sindicatelor care găzduiește în aceste zile Expoziția realizărilor economiei jude
țului Sibiu
Foto : Fred Nuss și Horst Buchfelner
ționează consecvent, pe baza unor
programe speciale de măsuri, pentru
dezvoltarea cercetării științifice
,
și a
progresului tehnic, pentru creșterea
eficientei economice. Prin bătălia
dusă zi de zi pentru afirmarea noii
calități, prin măsurile întreprinse în
spiritul orientărilor si indicațiilor se
cretarului general al partidului. Si
biul are acum asigurate toate condi
țiile pentru îndeplinirea planului pe
acest an. ca și pentru pregătirea în
bune condiții a anului economic 1983.
Concomitent cu activitatea din. industrie. s-a acționat susținut și în
agricultura județului, in acest an
obținindu-se o producție bună care
ne-a dat posibilitatea să livrăm su
plimentar la fondul de stat însemna
te cantități de cereale".
Intr-adevăr./ faptul că s-a muncit
și se muncește bine și cu spor face
ca si tabloul realizărilor social-gos-

podărești'să fie tot mai bine contu
rat. S-au construit și s-ău dat în fo
losință. in perioada 1968—1982. peste
39 mii de apartamente ; s-au con
struit noi școli cu un total de 562 săli
de clasă. 6 policlinici, au fost execu
tate rețele de alimentare cu apă. mo
dernizări de drumuri, s-au construit
cămine de nefamiliști cu peste 15 000
de locuri. Prin contribuția cetățenilor,
a deputaților au înflorit, practic, toa
te orașele și. satele sibiene. Un am
plu și semnificativ proces al dezvol
tării l-au cunoscut în perioada din
tre cele două legislaturi cultura și
sănătatea.
Cind se prevede, prin planul în
profil teritorial. că in cincinalul
1981—1985 în județul Sibiu va fi rea
lizată o producție totală de peste 127
mii de lei pe locuitor, că producția
netă va fi in 1985 cu 30,4 la sută mai
mare decit în 1980. că în actualul cin-

cinai vor fi create 7 684 noi locuri de
muncă sau că în această perioadă ur
mează să fie construite, intre altele,
19 5Q0 de apartamente, 175 săli de cla
să, o policlinică și un spital, să fie
amenajate 1570 locuri în grădinițe,
1 536 locuri în internate școlare. 1 200
locuri noi in cămine de nefamiliști și
altele — înseamnă că se va munci și
mai bine și mai cu folos. Aflîndu-te
în mijlocul oamenilor uzinelor și ogoarelor. vizltînd Expoziția realizări
lor economiei județului Sibiu nu poți
să nu constați că sibienii sint oameni
al faptelor, că pun umăr lingă umăr
hotăriți să dea noi dimensiuni și con
tururi și mai revelatoare acestor străvechi și înfloritoare plaiuri românești.

Nicolae BRUJAN
corespondentul
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ECONOMII MAXIME DE ENERGIEI]

Oameni ai muncii din întreprinderi I

Cetățeni de la orașe si sate!

PRETUITI. M BUNI GOSPODARI,
FIECARE KILOWAIT-ORĂ!

REDUCEȚI CONSUMUL CASNIC

Știți cu ce efort se produce ?
Pentru realizarea fiecărui kilowatt-oră se con
sumă :
0,32 mc gaz metan sau
1,5 kg lignit sau
250 g păcură
Știți cum se consumă ?
Un kilowatt-oră de energie electrică este con
sumat de :
® un bec de 100 W care arde timp de 10 ore
® un strung care funcționează 10 minute
@ un război de țesut care funcționează 20 de
minute
Știți ce poate realiza ?
Cu un kilowatt-oră se pot realiza :
© 1,3 kg alumină sau
1,5 kg oțel în cuptoare electrice sau
25 kg fontă brută de furnal sau
7 kg îngrășăminte complexe sau
© 10 kg ciment sau
© 6 kg paste făinoase sau
1,5 kg mp țesături finite din lînă

lată care este consumul lunar ai unor aparate
de uz casnic și pentru iluminat:
© 9 kWh
aspiratorul
© 15 kWh — aparatul de radio
18 kWh — mașina de călcat
© 20 kWh — televizorul
29 kWh — frigiderul
50 kWh — iluminatul
© 58 kWh — mașina de spălat rufe
TOTAL: 199 kWh energie electrică

URMATELE EXEMPLUL!

LA STIICTIl NECESAR!

Foto : S. Cristian

ENERGETICIENII DIN MINTIA — DEVA ȘI PAROȘENI au ob
ținut in acest an importante succese in producerea energiei electrice.
Dind dovadă de spirit gospodăresc și inaltă răspundere in întreținerea
utilajelor și instalațiilor, ei au asigurat creșterea cu 12 MW față de
plan a puterii puse la dispoziția sistemului energetic național, ceea ce
le-a creat condiții pentru livrarea peste prevederi a 83,7 milioane kWh
energie electrică. In imagine — sala de comandă a centralei termo
electrice Mintia — Deva. (Sabin Cerbu).

PENTRU REDUCEREA HOTĂRÎTÂ A CONSU
MULUI ACȚIONAȚI ÎNCEPÎND DE AZI I
înlocuind becurile de 100 W de pe hol, din
baia și din dormitorul dumneavoastră cu becuri
de 40 W obțineți într-o lună :
® O economie de 84 kWh
• O economie de peste 60 iei ia bugetul
familiei
Multiplicand calculul cu numărul abonaților
casnici din întreaga țară, într-o singură lună se
poate obține :
• O economie de 520 milioane kWh energie
electrică, suficientă pentru producerea a 6,5 milioane mp de țesături
© O economie la bugetele familiilor de circa
390 milioane iei

Acționați cu hotărîre și răspundere, zi de zi, pentru
aplicarea în producție a celor mai eficiente tehnologii și
metode de lucru, pentru folosirea celor mai gospodărești
soluții și curmarea oricărei forme de risipă, spre a realiza
producția planificată cu consumuri cit mai mici de ener
gie electrică !

TIMP DE ZECE ZILE consumatorii din Dolj, Mehedinți și Gorj
abonați ai întreprinderii de rețele electrice Craiova pot fi alimentați cu
cantitatea de energie electrică economisită de la începutul anului.
Aceasta ca urmare a materializării unor programe complexe de măsuri
tehnice și organizatorice ce au vizat încadrarea unităților economice, a
celorlalți abonați în normele de consum stabilite, intensificarea acțiu- '
nilor de modernizare a liniilor de transport și distribuție și instalațiilor
de transformare, de montare, de condensatori pentru îmbunătățirea
factorului de putere, acțiuni concretizate in economisirea a mai bine de
112 milioane kWh energie electrică.

CU 50 LA SUTA MAI PUȚIN. Preocupați de a găsi cele mai bune
soluții pentru reducerea consumului de energie electrică, specialiștii
Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică și proiec
tare pentru sectoare calde din București au realizat instalația și teh
nologia de tratare cu acid nitric a pieselor și sculelor din oțel și fontă,
în scopul măririi durității la suprafață a acestora. Comparativ cu nitrurarea clasică, noul procedeu de nitrurare in plasmă se realizează cu
un consum de energie mai mic cu peste 50 la sută, iar durata trata
mentului" se reduce la jumătate. Prin realizarea acestor instalații, denu
mite Trion 70-V 1 800, se elimină complet importul de utilaje similare,
obținindu-se astfel importante economii, valutare.

DISPECERATUL NAȚIONAL DE GAZE NATURALE PRECIZEAZĂ
Ce măsuri se impun

PENTRU ECONOMISIREA SEVERĂ
Un rol deosebit in asigurarea corespunzătoare a consumatorilor, in sta
bilirea operativă a măsurilor, care vizează economisirea gazelor naturale re
vine Dispeceratului național de gaze naturale. Tovarășul inginer NECULAI
IONESCU, dispecer-șef, răspunde astăzi întrebărilor redacției.

— Ce măsuri s-au întreprins fn a- notimpul rece să asigurăm distribui
cest an pentru îmbunătățirea condi rea gazelor conform programelor și
țiilor de alimentate cu gaze naturale repartițiilor stabilite. Trebuie bine
înțeles că buna funcționare a siste
a consumatorilor din economie 1
— în vederea asigurării cu gaze mului național de distribuire a ganaturale a'«eontitfrtei "națlohalfe la ni j.jâ^țor naturale depjxtfie ninj ,cgală mă
velul stabilit prin plan, unitățile Mi sură atit de eforturile lucrătorilor
nisterului Petrolului au realizat în din unitățile de producere, transport
acest an importante lucrări pentru și distribuție a gazelor, cit și de în
dezvoltarea și îmbunătățirea activi cadrarea in cotele atribuite fiecărui
consumator industrial sau public.
tății in sistemul național de extrac
— Ne aflăm la începutul sezonu
ție, transport și distribuție a gazelor.
lui rece, perioadă in care consumul
Un accent deosebit s-a pus pe fora
înregistrează o creștere sensibilă;
rea și darea in exploatare a noi son
de și structuri gazeifere, construirea Cum armonizează Dispeceratul națio
a noi conducte colectoare și de trans nal de gaze cerința economică de aplatizare a virfului de consum cu soport, stații de compresoare. în 10 luni
licitările sporite de gaze ale consuau fost puse in exploatare aproape
matorilor 1
200 noi sonde, s-au finalizat în bună
— Trebuie să se știe că iarna
măsură lucrările lă conducta de
se înregistrează variații de consum
transport Hurezani — Corbu — Bucu
și pc parcursul zilei, ÎNTRE ORELE
rești. in lungime de 236 km, iar la
6—10 ȘI 18—22 CERERILE DE GAZE
stațiile de comprimare de la Band,
SPORIND CU
10—50 LA SUTA
Daneș, Tigmariu s-au accelerat lu
FAȚA DE CONSUMUL MEDIU.
crările pentru punerea lor in func
Aceste variații de consum Ie cunoaș
țiune la termenele stabilite.
tem, și producția de gaze de care
Subliniez că acestea sint doar cîdispune dispeceratul, la care se
teva din lucrările de investiții, care
adaugă inmagazinările de gaze, pot să
se realizează cu eforturi materiale și
financiare considerabile, astfel incit acopere virfurile de consum. Proble
ma se complică atunci cind apar dein perioada dc vîrf de consum din a-

A GAZELOR NATURALE

pășiri față de nivelurile stabilite. De tinuare a cotelor NE VA PUNE IN
pildă, dacă in sistemul de alimentare SITUAȚIA SA OPRIM ALIMENTA
REA CU GAZE A UNITĂȚILOR
din sudul și estul țării, care cuprinde
IN
CARE NU SE ÎNCADREAZĂ *"
și Capitala, o mare întreprindere —
CONSUMURILE PLANIFICATE.
in caz concret. Combinatul siderur
— Ce măsuri trebuie întreprinse
gic Galați — depășește in perioada de
vîrf consumul cu citeva sute de mii pentru scăderea consumului de gaze
mc, sint prejudicial! ceilalți benefi naturale în unitățile industriale ?
— Trebuie urmărită, în primul
ciari. Aceste perturbați! duc la scă
rind, 8MMWWI
scăderea consujnurilpr
derea presiunii j<le alimentare, îla SCă- .4WU,
MWOMUUWy, . în.
W orele
---- ce
— —
.u. șt acu—
tlcrea randamentuluiardetie, cpea-ș i de virfi .ceea
va •>----permite
mularea
unei
rezerve
in
sistemul
na
ce amplifică iri'lanț risipa și'la cei’
*— '■“*
țional de distribuție a gazelor. O pro
lalți consumatori.
gramare a lucrărilor care- necesită
Or, in prima Jumătate a lunii no
iembrie s-au înregistrat depășiri sub consumuri de gaze, in afara acestor
ore, o optimizare a funcționării sec
stanțiale a consumurilor de gaze din
țiilor, instalațiilor și agregatelor mari
partea unor unități ale metalurgici —
consumatoare,
efectuarea de revizii a
cu 26 milioane mc. construcțiilor de
instalațiilor mari consumatoare de
mașini — 37 milioane mc, industriei
ușoare — 3,7 milioane mc, din ramu
gaze și în sezonul rece, respectarea
disciplinei tehnologice in sectoarele
ra industrializării lemnului și mitterialelor de construcții — 17,3 milioa
de forje și prelucrări la cald ar de
termina cu siguranță o aplatizare a
ne mc, industriei alimentare — 13.2
consumului, cit și încadrarea in cote
milioane mc. Iată de ce se impune
le stabilite.
de urgență ca aceste unități să ia
măsuri pentru încadrarea in cotele
zilnice de consum. Depășirea in con
Dan CONSTANTIN
NOTA REDACȚIEI : în încheiere, adresăm următoarelor unități care au
depășit substanțial in perioada 1—15 noiembrie consumurile Ia gaze naturale,
și anume • combinatelor de îngrășăminte chimice Valea Călugărească, Bacău,
Arad, întreprinderii de osii și boghiuri Balș, combinatelor siderurgice Galați
Și Hunedoara, întreprinderii de geamuri Tirnăveni întrebarea :
CE ’ MASURI ÎNTREPRINDEȚI PENTRU REDUCEREA CONSUMURI
LOR DE GAZE NATURALE ȘI ÎNCADRAREA ÎN NIVELUL PLANIFICAT?
Vom reveni in numerele viitoare ale ziarului.

Foto : E. Dichiseanu

Harnicul colectiv de muncitori șt specialiști de la ÎNTREPRINDEREA
DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI se preocupă intens de tipizarea
și modernizarea produselor, în scopul ridicării performanțelor și nive
lului calitativ
........ al
... acestora,
______ , ...
in __
condițiile
____ ______
reducerii
...______
substanțiale
___________
a consu. murilor materiale și energetice. îi} impgine, ,un nou lot de .motoare
elegți’tae'este pregătit pentru . livrare.!
‘
PRIN MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR.' Oamenii muncii din
industria județului Mureș întimpipă Conferința Națională a partidului
și alegerile de deputați de Ia 21 noiembrie cu noi și importante succese
în muncă. Preocupindu-se în mod stăruitor de modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, de conceperea și realizarea unor instalații de recuperare a resurselor energetice refolosibile de înaltă eficiență, ei au
economisit, in perioada de la începutul anului și pină în prezent, peste
49 milioane mc gaze naturale, cantitate echivalentă cu necesarul do
gaz metan al întreprinderii de geamuri din Tirnăveni, pe timp de 9 luni.
Totodată. în contul economiilor realizate in perioada menționată se
înscriu și cele 2 125 tone metal — cantitate echivalentă cu necesarul
de metal al întreprinderii „Nicovala" din Sighișoara pe aproape un an.
(Gheorghe Giurgiu).

ANGAJAMENTUL ANUAL ÎNDEPLINIT, întreprinderile indus
triale din Mehedinți au economisit 4 765 tone de metal, cantitate supe
rioară celei prevăzute in angajamentul anual. Contribuția cea mai în
semnată Ia înregistrarea succesului a adus-o colectivul întreprinderii
„Meva", unde a fost economisită o cantitate de metal cu care se pot
construi 217 vagoane de marfă pe patru osii, urmați de minerii de la
Orșova, metalurgiștii de la întreprinderea de armături industriale din
oțel Strehaia, de constructorii de vagoane din Drobeta-Turnu Severin
și Orșova.
Grupaj realizat de Ilie ȘTEFAN

Planul pe 1982 trebuie realizat exemplar, la toți indicatorii

în fiecare unitate agricolă, în fiecare județ

Pentru rulmenți de calitate - oțeluri superioare

Produsele agricole prevăzute
la fondul de stat - livrate integral,
, conform contractelor

în două articole publicate in ultimul timp în ziarul „Scînteia" au fost
prezentate acțiunile întreprinse de unitățile producătoare și furnizorii de
metal pentru recuperarea, pină la sfîrșitul anului, a răminerilor in urmă
la producția de rulmenți și organe de asamblare. în convorbirea cu ing
GHEORGHE DELIU, adjunct al ministrului industriei metalurgice, sint
prezentate cauzele neajunsurilor care s-au manifestat in fabricația oțe
lurilor de rulmenți și organe de asamblare, precum și măsurile pe care
conducerea acestui minister le-a adoptat in vederea recuperării restan
țelor și intrării in ritm normal a producției acestor sortimente de oțeluri.

— In ansamblul producției fizice
de oțel și laminate prevăzute a se
realiza în acest'an in industria me
talurgică, intens solicitate sint sorti
mentele de oțeluri pentru rulmenți
și pentru organe de asamblare. Cum
se prezintă realizarea planului la aceste sortimente după zece luni din
acest an ?
— Problema pusă în discuție are o
importanță deosebită pentru econo
mia noastră, fapt pentru care Minis
terul Industriei Metalurgice a urmă
rit in mod prioritar aplicarea in
viață a sarcinilor trasate de condu
cerea partidului nostru priyind asi
milarea integrală în producția inter
nă a întregii game, sortimentale de
oțeluri de rulmenți și de organe de
asamblare. în acest context trebuie
spus că măsurile luate pentru creș
terea capacităților de producție și asimilarea acestor oțeluri au făcut ca
în ultimii cinci ani producția aces
tora să înregistreze un ritm ascen
dent. susținut. Astfel, în anul 1983
întregul necesar de asemenea oțeluri
se va asigura din țară, eliminindu-se
în totalitate importul. Bunăoară,
ponderea oțelurilor pentru rulmenți
din producția internă a crescut de
la 41 la sută în 1979 la 93.7 la sută
în 1982, iar pentru organe de asam
blare de la 85 la sută în 1979 la 100
la sută in 1982. Pentru obținerea acestor rezultate au' fost comoletate
fluxurile tehnologice de prelucrare a
oțelurilor prin intrarea în funcțiune
a laminorului de profile mici și sîrmă de la întreprinderea „Oțelinox"
și a secției de tragere a oțelului de
la Comb'natul de oteluri soeciale.
ambele din Tîrgoviște. iar pe unele
fluxuri tehnologice au fost montate
utilaje specializate cum sint : insta
lația de tratare a oțelului în vid la
Combinatul metalurgic Cimpia Turzii, mașini de flamat blumuri la cald
la Combinatul siderurgic Reșița și
Combinatul metalurgic Cimpia Turzii, cuptoare de tratamente termice

cu atmosferă de protecție la unită
țile din Tîrgoviște și la întreprinde
rea „Laminorul" Brăila, mașini de
cojit la unitățile de la Oțelul roșu.
Reșița, Tîrgoviște ș.a. în vederea
creșterii fiabilității rulmenților au

trase la Tîrgoviște, Cimpia Turzii și
Brăila. Am făcut aceste precizări
pentru a se ințelege complexitatea
problemei și atenția pe care o acor
dăm adoptării celor mai potrivite
soluții. Pe fondul acestor eforturi cu
totul deosebite, în zece luni din acest
an s-au înregistrat unele rămineri in
urmă de pină la 20 la sută din ni
velul planificat la anumite sortimen
te și. in unele situații, oțelurile fa
bricate nu au îndeplinit normele teh
nice pentru a fi utilizate în confor
mitate cu destinația lor.
— Care sint cauzele restanțelor la
unele sortimente ?

Un răspuns - și totodată un angajament -

al Ministerului Industriei Metalurgice
fost extinse procedeele speciale de
tratare a oțelului lichid — dezoxidarea in vid. bar.botarea cu gaze iner
te — care asigură creșterea rezisten
ței oțelurilor. Sporirea producției de
oțeluri de rulmenți și organe de asamblare a fost obținută și prin ac
țiunea de asimilare de -noi mărci de
oțeluri și tipodimensiuni. Astfel, au
fost asimilate oțelurile pentru rul
menți elaborate conform licențelor,
oțeluri de inaltă puritate, Oțeluri pen
tru rulmenți grei. Se află in curs de
finalizare asimilarea mărcilor de oțel
cu crom și molibden pentru rulmen
ții autoturismului „OLTCIT" și pen
tru rulmenții conici și cardanici. De
asemenea, s-au asimilat oțeluri pen
tru organe de asamblare și piese
pentru autoturismul ..DACIA" (prez'oane, roți, tacheți, pivoți, șuruburibielă), autocamioane, tractoare etc.
Pentru asigurarea in totalitate din
producția internă și la nivelul calita
tiv solicitat a oțelurilor de, rulmenți,
in prezent sint in curs de realizare
noi instalații pentru completarea
fluxurilor, intre care : instalația de
tratare a oțelului în vid tip VADVOD la Hunedoara ; instalația de
barbotare cu argon a oțelului la Tirgoviște ; mașini de polizat semifa
bricate la Reșița și Cimpia Turzii ;
cuntoare continue de tratare ter
mică a otelurilor la Tîrgoviște și
Brăila : instalații de control nedis
tructiv al oțelului la secțiile de bare

— Restanțele au fost generate prin
tre altele de nerealizarea parametri
lor proiectați la unele capacități puse
in funcțiune, cum sint oțelăria elec
trică nr. 2 de la Combinatul de oțe
luri speciale Tîrgoviște, trăgătoria de
bare de la întreprinderea „Lamino
rul" din Brăila, de neajunsuri legate
atit de implementarea tehnologiilor
in procesul de producție, începind de
la elaborarea oțelului, laminare, fini
sare. cit și de nerespectarea fermă a
disciplinei tehnologice, precum și de
insuficiența capacităților dc tratament
termic, cojire și broșare.
• — Ce măsuri a stabilit conducerea
Ministerului Industriei Metalurgice
pentru recuperarea pină la sfîrșitul
anului a răminerilor în urmă la aceste
sortimente, precum și pentru elimi
narea de fond a neajunsurilor care
mai există în fabricația oțelurilor de
rulmenți și a oțelurilor de organe de
asamblare ?
,

— în principal măsurile stabilite
vizează respectarea cu strictețe a
programelor de fabricație, a tehno
logiilor de lucru, ridicarea pregătirii
tehnice a oțelarilor și laminoriștilor
în vederea îndeplinirii cu rigurozita
te a sarcinilor de plan. Acordăm o
atenție cu totul deosebită îmbună
tățirii cooperării între unitățile me
talurgice și, • mai ales, asigurării cu
semifabricate de la Tîrgoviște și Hu
nedoara a întreprinderii „Laminorul"
din Brăila. Pentru a urmări la fața
locului curq se desfășoară producția,
in fiecare unitate metalurgică se află
permanent specialiști și cadre de con
ducere din minister care au sarcina
să rezolve operativ orice problemă ce
apare în .realizarea producției la aceste sortimente, veghind in mod
deosebit la respectarea tehnologiilor
și la funcționarea riguroasă a utila
jelor.
— Ce asigurări oferă Ministerul
Industriei Metalurgice în privința li
vrării in perioada următoare a oțe
lurilor de rulmenți și organe de
asamblare ?
— împreună cu Centrala industria
lă de rulmenți și organe de asam
blare de la Brașov am întocmit un
grafic de livrări pe luni, pină la
sfîrșitul anului, pentru a asigura oțelul necesar realizării sarcinilor de
producție în unitățile acestei centra
le. Precizez că sarcinile ce ne-au re
venit din graficul pe luna octombrie
au fost integral realizate, la oțel de
rulmenți asigiirind și o depășire de
1 000 tone. Aceasta pe ansamblu, intrucit la anumite sortimente mai avem unele rămineri in urmă. Reali
zarea acestor sarcini deosebit de im
portante depinde și de rezolvarea
problemelor de colaborare cu cele
două ministere constructoare de mișini, pentru a fi expediate Cantitățile
restante și a se intra in ritm normal
cu livrările de cilindri de laminor,
filiere și broșe.

Consemnăm aceste angajamente de a se recupera pină la sfîrșitul
anului răminerile in urmă la producția de oțeluri de- rulmenți și de or
gane de asamblare și de a se aduce pe- un făgaș 'normal fabricația acestor
sortimente, făgăduind că, in continuare, vom urmări cum se transpun
ele in practică. Important- este ca zi de zi, decadă cu decadă, graficele
de livrări să fie respectate cu rigurozitate, in scopul revenirii la ritmici
tatea necesară a producției de rulmenți și organe de asamblare — intens
solicitate in diverse unități ale economiei naționale.

Convorbire

realizată

Corneliu CArlaN

de

SATU MARE. Majoritatea uni
tăților agricole cooperatiste din jude
țul Satu Mare și-au onorat contrac
tele de livrare a porumbului la fon
dul de stat. Pe ansamblul județului,
pină la 17 noiembrie livrările la fon
dul de stat au fost realizate in pro
porție de 93 la sută. Numeroase uni
tăți agricole și-au achitat in întregi
me obligațiile contractuale, iar unele
au livrat cantități suplimentare. Intre
acestea se numără cooperativele agri
cole Foieni, Petrești, Gelu, Pișcari,
Beltiug, Moftinu Mic, Moftinu Mare,
Dorolț, Micula, Tășnad, Chereușa, Săcășeni, Becheni și altele.
Este in interesul economiei națio
nale, al bunei aprovizionări a popu
lației ca toate unitățile agricole să-și
indeplinească în întregime sarcinile
de livrare la fondul de stat. Or. la
această dată, o serie de cooperative
agricole, între care cele din Mădăraș,
Baba Novac, Rătești, Ghirișa, Craidorolț, Sinmiclăuș, Lazuri, Boghiș,
Acrș, Vezendiu. Căuaș și altele, mai
au de transportat la bazele de re
cepție cantități mari de porumb. Este
nevoie să se acționeze cu toate for
țele pentru a se lichida restanțele
incă in cursul acestei săptămîni. Lu
crul acesta se impune cu atit mai
mult cu cit, în ultimele zile, s-au
intensificat precipitațiile. (Octav Grumeza).

TULCEA, In județul Tulcea
producția de porumb a fost trans
portată in întregime din cimp. Odată
cu aceasta, o parte însemnată din
forțele umane și mecanice din uni
tățile agricole de stat și cooperatiste
a fost mobilizată pentru a urgenta
livrarea cantităților de porumb la
fondul de stat și la fabricile de nu
trețuri combinate. Pe județ, obliga
țiile la fondul de stat — 75 000 tone
de porumb — au fost îndeplinite. Mai
sint de livrat însă cantități însem
nate de porumb la fabricile de nu
trețuri combinate. Miercuri. 17 noiem
brie, unitățile agricole tulcene mai

aveau de transportat peste 9 000 tone
de porumb din pătulele proprii in
bazele de recepție. Cea mai mare
parte a unităților și-au onorat obli
gațiile atit la fondul de stat, cit și la
cel de furaje. Cooperativele agricole
Somova, Nufăru, Rahmanu, Mircea
Vodă, Iazurile, Întreprinderile agri
cole de stat Baia, Casimcea și Ma
cin și-au onorat și depășit sarcinile
de livrare la fondul de stat și la fon
dul de furaje. Cooperativa agricolă
Nufăru. de exemplu, a livrat față de
769 tone cit a 'avut planificat 1 380
tone ; C.A.P. Somova a depășit, de
asemenea, planul la livrări cu aproa
pe 700 de tone, iar I.A.S. Sarinasuf —
cu 630 tone.
f Mai sint insă in unități cantități
destul de mari de porumb ca_e tre
buie să fie transportate in bazele de
recepție. Cel mai mult Dorumb de li
vrat .se află în consiliile agroindus
triale Babadag. Mahmudia. Casimcea.
Dăeni si Topolog. Coonerativa agri
colă Sarinasuf mai are de livrat 630
tone de porumb, C.A.P. Făgârașu
Nou — 600 tone. Dăeni — 450 tone,
Valea Nucarilor — 427 tone. Topo
log — 250 tone.
Pentru impulsionarea livrării po
rumbului in bazele de recepție, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat măsuri ca in fiecare
bază să se lucreze 24 din 24 de ore.
S-au descongestionat spatiile necesa
re depozitării cantităților de porumb
tce urmează a ti primite. în unități
le agricole care nu și-au onorat obllgatiile la fondul de furaje au
fost mobilizați mii de cooneratori și
alti oameni ai muncii de la sate la
încărcarea si descărcarea mijloacelor
de transport. Este necesar insă ca in
bazele-de receotie de la Babadag. Va
lea Nucarilor. Casimcea și Piatraî’recătei să se ia măsuri operative de
impulsionare a preluării porumbului.
(Neculai Amihulesei).

MEHEDINȚI, Cu *lecare ziunitătile agricole din Mehedinți li
vrează cantități tot mai mari de po

rumb la fondul de stat, astfel In
cit acțiunea să se încheie in cursul
acestei săptămini. Sint unităti unde,
incă din perioada recoltării, au fost,
luate măsuri pentru a se livra direct
din cimp cantitățile contractate. „Realizind o producție medie de peste
7 000 kg porumb boabe la hectar, noi
am hotârit să suplimentăm livrări
le la fondul de stat — ne spunea
Ilie Leca, președintele C.A.P. Pris
tol. în loc de 1 400 tone cit am avut prevăzut in plan, am transpor
tat Ia bază 1 613 tone".
Producțiile bune înregistrate în acest an de aproape toate unitățile
de ne raza consiliului agroindustrial
Gruia au permis cooperativelor agricole să livreze la fondul de stat
8 035 • tone porumb, in loc de 7 724
tone cit era prevăzut. Cu peste 300
tone și-au depășit prevederile și unitătile agricole din consiliul agroin
dustrial Gogoșu. In cursul zilei de
12 noiembrie, unitățile din consiliul
agroindustrial Obirșia de Cimp au
transportat ultimele cantități din cele
7 461 tone planificate. Sint și alte unități agricole și consilii agroindus
triale care și-au depășit prevede
rile de livrare. Bunăoară. C.A.P. Burila Mare a livrat în plus 400 tone
poiumb, C.A.P. Țigănaș — 600 tone,
iar C.A.P. Vinători — 288 tone.
Cu toate acestea, in unele consi
lii agroindustriale și unități ritmul de
livrare la fondul de stat este incă
lent. în consiliu! agroindustrial Viniu Mare mai sint de transportat anroane 4 100 tene porumb ; in con
siliul agroindustrial Bălăcită — 2 100
tone-; in consiliul agroindustrial
Broșteni — 2 549 tone, iar din con
siliul agroindustrial Simian — 979
tone. Totalizate, aceste restante si al
tele se cifrează la aproape 18 000 tone
porumb. Se impune deci ca. in uni
tățile rămase in urmă cu livrările,
factorii de răspundere să acționeze
energic, pentru a se impulsiona cu
fiecare zi ritmu! transportului po
rumbului nrevăzut la fondul de stat.
(Virgiliu Tătara).
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Idei noi" in sprijinul unui vechi

FAPTUL1

I

și uzat obiectiv: apologia capitalismului
Orice observator al peisajului ideo
logic al lumii contemporane poate
observa că in ultimul timp s-a in
tensificat și a căpătat proporții ieșite
din comun propaganda, difuzată zgo
motos. prin cele mai diverse căi.
împotriva socialismului. Examinarea
demersurilor teoretice și a activității
publicistice desfășurate de „apărăto
rii ordinii capitaliste" pune in lumină
faptul că aceștia se străduie să ar
gumenteze „legitimitatea istorică" a
respectivului mod de organizare so
cială în două maniere complementare.
Prima dintre ele se axează pe
elogierea „virtuților" și a „perfecti
bilității de principiu" a așa-zisei
. „lumi libere". Cea de-a doua se con
cretizează în critici virulente la
adresa gindirii marxiste. în campanii
de denigrare a activității forțelor
progresiste — în primul rind a parti
delor comuniste — precum și în
deformarea grosolană a realizărilor
din țările socialiste. Cu toate că
apologia directă și indirectă a capi
talismului se împletesc organic în
toate etapele evo
luției postbelice,
se poate consta
ta — in anumite
perioade — pre
ponderența uneia
dintre aceste di
mensiuni ale ple
doariei procapitaliste. Astfel, in
perioadele de re
lativă stabilitate economică, socială
și politică, are prioritate prima din
tre ele. în timp ce in situațiile în
care funcționarea capitalismului nu
oferă suficiente și convingătoare ar
gumente pentru a susține și a de
monstra „perenitatea" sa. se accen
tuează cea de-a doua tendință.
Istoria postbelică a capitalismului
oferă exemple grăitoare cu privire la
ponderea notabilă pe care a dobîndit-o in cadrul propagandei bur
gheze apologia indirectă a ordinii
existente. în anii „războiului rece"
ea se caracteriza printr-un antico
munism și antimarxism isteric, me
nite să creeze o adevărată psihoză a
„pericolului roșu". întruchiparea de
virf a practicilor antidemocratice
justificate de respectiva propagandă
— acea ..vînătoare de vrăjitoare"
declanșată în America anilor '50 —
atestă cu pregnantă faptul că ea era
subordonată intereselor marelui ca
pital. manipulării conștiinței mase
lor. Terminologia utilizată în presa
și literatura social-politică a vremii
— în care abundau expresii precum
„complotul comunist", „cortina de
fier", „totalitarism" etc. — oferă și ,
ea indicii edificatoare cu privire la
mijloacele și finalitățile propagandei
îndreptate împotriva forțelor demo
cratice. a țărilor socialiste. Referindu-se la acest lucru, Robin Black
burn. unul dintre liderii „noii stingi"
engleze, remarca : „Mal presus de
orice, conceptul «totalitar» caută să
distragă atenția de lă faptul că tota
litarismul s-a manifestat în așa-zisele
democrații burgheze «pluraliste», care
au devenit principalei^
/
me războaielor de exterminare, ale
masacrelor, ale utilizării' torturilor,
ale bombardării populației civile și
ale întregului catalog de opresiuni la
care recurge imperialismul modern".
La rîndul său, Carl Oglesby, condu
cător al „noii stingi" americane, sem
nala că anticomunismul a reprezentat
în .acei ani un instrument ai reabili
tării liberalismului, aflat într-o
profundă criză de credibilitate, ca
urmare a evoluției spre fascism în
perioada interbelică, a unora dintre
țările capitaliste. „Liberalismul —
nota el — era confruntat de criză...
Provocarea a fost depășită cu ajuto
rul celei mai ingenioase soluții —
ideologia anticomunistă".

în anii ’60—’70, cind societățile oc
cidentale atinseseră un relativ echili
bru, nota dominantă a propagandei
burgheze a fost dată de apologia
nemijlocită a performanțelor capita
lismului, care susținea că acesta și-a
depășit vechile contradicții, devenind
leagănul „succesului economic", al
„democratismului" și al „armoniei
sociale". Pledoaria era însă însoțită
și susținută in continuare de forme
ale apologiei indirecte. „Anticomunismul subtil șt inteligent", propovăduit de unii politologi, căuta să demonstreze că tezele centrale ale marxismului, aplicabile capitalismului
antebelic, nu s-ar mai verifica in cea
de-a doua jumătate a secolului al
XX-lea, intrucît „noul capitalism" ar
fi „suspendat" baza obiectivă a luptei
de clasă. Această „relativizare" a va
labilității marxismului reprezenta o
formă de atac mai voalat la adresa
gindirii revoluționare și a practicii
politice inspirate de ea, dar trăda
menținerea unei vădite intoleranțe
față de ideologia revoluționară. Fapt

privește rolul central ce revine pro
pagandei anticomuniste in contextul
inițiativelor teoretice și practice de
perpetuare a unui capitalism aflat în
criză. De pildă, recent, s-a înființat
la Londra „Comitetul pentru lumea
liberă", al cărui președinte este
Raymond Aron — „fidel" adversar
al comunismului. „Declarația de
principii" a respectivului „comitet"
nu lasă nici o umbră de îndoială
asupra „misiunii" cu care a fost in
vestit. „Societatea noastră — preciza
unul dintre membrii săi fondatori —
nu este perfectă, dar cred că este
mai bună decit cea din răsăritul co
munist. Acest adevăr esențial trebuie
șă pătrundă in conștiința tuturor"
(subl. ns.). Iată deci adevăratul țel
al unui organism care! cuprinde și
cercetători in domeniul științelor so
ciale : să răspîndească la nivel de
masă o credință falsă, să facă tot
ca o
posibilul ca ea să fie însușită
i
Idee elementară, față de care nu e
bine să ai nici un tei de îndoială, să
folosească presti
giul științific al
unor cercetători
pentru a-i conferi
ideii
respective
credibilitate ; să
apere,
intr-un
lUI M '
cuvînt, cu orice
<•
O
preț, capitalismul,
ascunzindu-i con
tradicțiile de fond
xiste,
a
partidelor
comuniste,
a
ță

cîtuși de puțin surprinzător dacă se
care-1 macină iremediabil. Grea, im
rilor socialiste. Ea reia — nu intîmține seama că, în fond, forța de ira
posibilă misiune...
plător — și dezvoltă o serie de teme
diere a apologiei nemijlocite a capi
Desigur, asemenea demersuri pot
care s-au bucurat de largă circula
talismului este invers proporțională
găsi uneori ecou în conștiința anucu impactul gindirii revoluționare
ție in perioada „războiului rece". Semitor oameni sau chiar grupuri
sizind această tendință, cercetătoarea
asupra conștiinței și comportamentu
dezorientate ; ele nu pot soluționa
Dominique Lecourt releva pe drept
lui politic ai categoriilor sociale
însă adevărata problemă cu care
dominate.
cuvînt că speculațiile „noilor filo
este confruntată ideologia burgheză
sofi" cu privire la așa-zisa „voca
în ultimul deceniu — în condițiile
la începutul deceniului al nouălea —
ție totalitară" a marxismului „sint
accentuării crizei de sistem a capita
demonstrarea „viabilității" capitalis
în realitate teme ale «războiului
lismului — au loc mutații semnifica
mului, plecînd de la propriile lui
rece-, asezonate după gustul zilei".
tive in cadrul propagandei antico
realizări și nu de la inventatele
Philip Eliott și Philip Schlesinger
muniste. Deși in cadrul studiilor și
„eșecuri" ale socialismului. însuși
oferă, în studiul „Considerații asu
articolelor cu acest profil identifi
acest mod de legitimare a capitalis
pra stratificării cunoașterii politice",
căm și poziții critice la adresa me
mului, care admite că orînduirea ba
o serie de elemente interesante în
canismelor economice ale orînduirii
zată pe proprietate particulară antre
legătură cu revenirea propagandei
burgheze, acestea nu pot fi asimi
nează o serie de „inconveniente",
burgheze Ia unele dintre „achizițiile"
late in nici un caz „abandonării"
dar că „evită", în același timp, „in
din „perioada războiului rece". Ei
credinței in „superioritatea" capita
conveniente și mai grave" — căruia
constată că in timp ce revistele teo
lismului, ci dimpotrivă. Considera
i se subsumează propaganda împo
retice de mai mică circulație folosesc
țiile lui George Taber, autorul unui
triva marxismului, a partidelor co
un limbaj mai moderat atunci cînd
articol publicat de revista americană
muniste, a țărilor socialiste — repre
analizează evoluția unor partide co
„Time" sub titlul retoric „Mai func
zintă Un edificiu fragil de susținere a
muniste din Occident, publicațiile de
ționează capitalismul
sînt extrem
„dezirabilității capitalismului". El
mare tiraj destinate publicului larg
de concludente în ce privește finali
atestă temerea profundă față de as
sînt pur și simplu invadate de termi
tățile acestei „critici". „Evident —
censiunea unor soluții democratice de
nologia „pericolului comunist". „Pe
remarcă el — capitalismul nu func
depășire a crizei, de profilarea unor
de o parte — relevă cei doi sociologi
ționează destul de bine. Dar nu
alternative de dezvoltare diferite de
englezi — elitele Ideologice se pot
există nici un temei pentru a sus
cele capitaliste. Propaganda antico
angaja, atunci cînd se impune, in
ține că vina aparține sistemului sau
munistă caută prin orice mijloc să
ceea ce s-ar putea numi «revederea»
că există o alternativă mai bună.
submineze tocmai asemenea tendin
instrumentarului ideologic. Pe de
Deși nu este într-o situație foarte
țe reale, care se dovedesc singprelâ
altă parte insă, la nivel de masă,
confortabilă și nici foarte simplă, li
soluții viabile de depășire a crizei, să
popular, un asemenea demers nu
bera concurență conține totuși acel
abată atenția forțelor sociale, care
pare să altereze încrederea pe care
potențial proteic de care va fi ne
contestă
cu tot mai multă vehemen
cultura dominantă și purtătorii ei de
voie in următorii ani care se între
ță capacitatea orînduirii capitaliste
cuvînt
o
au
in
demersurile
inițiate,
văd a fi dificili, tn ciuda rănilor
de a asigura progresul Social. Astfel,
respectiv în esențlalismul războiului
sale evidente și a reformelor care
propaganda anticomunistă se autoderece".
se impun, singur capitalismul dispu
mască și își dezvăluie adevărata
Aceasta „diviziune a muncii ideone de cea mai creativă forță pe care
esență — de forță pusă în slujba
îpgice" pe verticală este dublată de
a descoperit-o vreodată civilizația :
cercurilor conservatoare, reacționare,
puterea individului liber .;și am I Uha pe orizontală, concretizată într-o
a "nlârilor monopoluri, de partizană
bițios".
tolerăSfă tot mai văditâ'fâț'ă de ideo
a unor structuri de organizare con
logia extremei drepte. Intensificarea
Dificultățile foarte serioase pe
damnate de însăși evoluția socială.
contactelor dintre diversele reviste
care le cunoaște societatea capitalis
Dar legea dezvoltării sociale, rolul is
și grupări de cercetare și informare
tă sînt, și nici nu ar putea să nu fie,
toric al clasei muncitoare nu pot fi
de factură anticomunistă — al căror
recunoscute, chiar dacă ele sînt
împiedicate să-și împlinească me
număr nu a încetat să crească de la
apreciate ca „temporare".
Propa
nirea de o propagandă clădită pe so
război încoace — și grupările neofas
ganda procapitalistă este însă îngri
fisme, orlcit de abil ar fi minuite
ciste dezvăluie substratul respectivei
jorată de militantismul pe care îl
acestea, oricît venin s-ar turna in cătoleranțe. Ea este parte a unei stra
determină in sinul mișcărilor poli
limările apologeților societății capitategii concertate de contracarare a
tice asemenea greutăți, resimțite mai
liste, ai societății exploatării omului
avansurilor forțelor progresiste, re
ales de „păturile dezavantajate", de
de către om, atît de riguros și fără
voluționare, de creare a unei stări de
creșterea evidentă a combativității
drept de apel condamnată in operele
spirit favorabile acceptării de către
luptelor sociale. Ea este tot mai te
întemeietorilor socialismului științific
mase a soluțiilor capitaliste de ieși
mătoare ca sporirea nemulțumirii
și istoric, condamnată de istoria
re din criză. Apariția a noi „centre
maselor să nu alimenteze preocu
de gindire" care-și consacră fățiș,
însăși.
parea de a găsi alternative diferite
nedisimulat,
activitatea
împotriva
co

de cele capitaliste, ale evoluției so
munismului
este
simptomatică
in
ce
Dr. Elena ZAMFIRESCU
ciale, să nu determine orientări că-

Sesiune de comunicări științifice la Academia militară
înscriindu-se în suita manifestări
lor ce se desfășoară în comanda
mente, unități și instituții militare
de învățămînt aparținînd Ministeru
lui Apărării Naționale, în întîmpinarea Conferinței Naționale a parti
dului și aniversării a 35 de ani de la
proclamarea republicii, la Academia
militară a avut loc, în zilele de 16—17
noiembrie, o sesiune de comunicări
științifice.
în ansamblul problematicii abor
date. o deosebită atenție s-a acordat
reliefării rolului hotărîtor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu în întărirea
capacității de apărare a patriei, în
elaborarea și fundamentarea doctri
nei militare a României socialiste,
in perfecționarea învățămintului, a
întregului proces instructiv-educativ din armată.
,
în lumina orientărilor și sarcinilor
cuprinse în expunerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie și la
deschiderea noului an de invătămînt,
a obiectivelor rezultate din Directiva
comandantului suprem, comunicările
au pus în evidență preocupările și
rezultatele dobindite in studierea și
cunoașterea trecutului istoric al po
porului român, al armatei sale. în
aprofundarea aspectelor teoretice și

r
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Timpul probabil pentru intervalul 18
noiembrie, ora 20 — 21 noiembrie, ora
20. In țară : Vremea va £1 în general
Închisă. în sudul țârii temporar vor
cădea ploi și burnițe, în celelalte re
giuni precipitațiile vor fi mai restrînse ca arie șl vor fi sub formă de ploaie,
lapovlță și ninsoare. Vîntul Va sufla

practice ce decurg din concepția
partidului nostru privind apărarea
patriei ca operă și cauză a întregu
lui popor, in identificarea unor noi
căi și procedee de creștere a eficien
ței muncii politico-educative în
rîndul militarilor, pentru moderni
zarea bazei materiale și a tehnicii
din înzestrare, in scopul creșterii
forței combative a armatei.
Sesiunea a reflectat progresele în
registrate pe linia integrării învățămîntului cu cercetarea, producția și
practica instruirii trupelor ; ea a re
liefat conlucrarea fructuoasă dintre
cercetătorii militari și cel din insti
tuții de invâțămînt superior din
unități de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică, centrale indus
triale și întreprinderi econom’Ce.
Desfășurată intr-un climat de
înaltă ținută științifică și răspunde
re patriotică, sesiunea s-a constituit,
totodată, intr-un prilej de manifes
tare a hotărîrii neabătute a participanților de a-și consacra și ne mai
departe întregul potențial creator
pentru traducerea în viață a sarcini
lor ce le revin din documentele de
partid și de stat, din operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu. pentru per
fecționarea activității desfășurate in
toate domeniile vieții ostășești.

slab plnă la moderat, cu Intensificări
locale. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 5 și plus 5 grade,
pe alocuri mal coborite in nordul tării,
iar cele maxime intre plus 2 șl plus 12
grade. Condiții de producere a cețfi,
îndeosebi în centrul țării. In București :
Vremea va fi în general închisă. Va
ploua. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
zero și plus 4 grade, iar cele maxime
între plus 4 și plus 8 grade. Temporar
se va produce ceată. (Corneliu Pop,
meteorolog de serviciu).

Izvoarele de apă vie
(Urmare din pag. I)

care de cele mai multe
ori se confundă cu is
toria ponorului nos
tru ; văd satul in pre
zentul lui. cu prefăcgrile-ii profunde pe
olan social
t
si spiritual ; văd satul in
viitor ca o permanen
tă a neamului nostru.
Mihail
Sadoveanu.
vorbind de arta ma
relui anonim — PO
PORUL — spunea :
..în durerile si furtu
nile negurosului nos
tru trecut. DOINA și

tre căi socialiste de dezvoltare,
conștientă fiind câ perpetuarea ca
pitalismului nu mal este asigurată
„in mod natural". Referindu-se la
scopurile Trilateralei (organizație In
ternațională in care intră reprezen
tanți ai cercurilor polit.ice și econo
mice din țările capitaliste menită să
apere valorile ordinii existente),
unul dintre foștii membri ai Statului-major al N.A.T.O. — Antoine
Sanguinetti — semnala intr-o recen
tă lucrare, semnificativ intitulată
............ .
„Datoria de a vorbi" : „Problema
fundamentală a acestui cerc de res
ponsabili internaționali este de a
adapta sistemul nostru liberal și ca
pitalist tuturor situațiilor, in toate
circumstanțele, pentru a-l salva...
Obiectivul „Trilateralei" reiese cu
claritate din diversele sale documente : cum să se facă imposibilă
orice trecere a țărilor occidentale
spre socialism".
Aici se află explicația amplei desfășurări a activității propagandistice
puse în slujba denigrării gindirii mar-

CÎNTF.CUL
BĂTRÎNESC au fost izvoare
de viată și energie.
Cit. suferind, acest po
nor a cintat. el dădea
dovadă că trăiește și
va răzbi. De atunci
încă pregătea vremu
rile mari de azi. De la
aceste fermecate iz
voare de apă vie cată
să se adape toți cei
care cîntă și se simt,
ai acestui ponor și ai
acestui pămint".
Tot ceea ce eu pic
tez și voi picta năzu
iește să se constituie
intr-un modest orna-

giu adus acelora din
mijlocul cărora am
plecat ; prinos de re
cunoștința, celor ce
mi-au dat viată și in
umbra cărora m-am
constituit spiritual, sa
tului de unde am ple
cat. El îmi va fi pu
rurea ' icoană in viată.
La El mă voi întoar
ce mereu : cu pasul,
cu vorba, si mai ales
prin ceea ce pictez,
Pictînd satul, pictura mea hu este fe
reastră spre trecut, ci
spre adevărurile eter
ne ale sufletului țără
nesc.

t
PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Școala contemporană. Cum este
folosită baza didactlco-materială a
școlii ?
11,25 Film serial : „Lumini șl umbre" —
episodul 29
12,15 Pași de viață lungă
12,50 Imagini din Malayezla
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului. Cu tine
rii mineri... despre minerit
16,30 Studioul tineretului
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Prin munca noastră clădim viito
rul B Apelul Frontului Democra-

r

Teatrul bîrlădean și-a
deschis stagiunea 1982—1983
cu o comedie. O comedie
și nu prea, căci in punctele
esențiale piesa lui I. D. Șer
ban nu este comedie. Altfel
zis, comicul ae situație și
de limbaj in problemele de
fond abordate sînt cit se
poate de serioase, comedia
se evidențiază in marginea
evenimentelor din viața
unei fabrici de țesături, in
comportamentul hazliu, ca
raghios și, adeseori, chiar
in ridicolul unor personaje.
I. D. Șerban face parte din
acea categorie de .drama
turgi care, fiind .foarte
atenți la actualitatea cea
mai strictă, știu să o pună
■in dezbatere scenică fără a
friza facilul, dimpotrivă,
avînd calitatea de a pro
blematiza convingător, determinind spectatorul să
reflecteze critic și autocri
tic asupra propriei sale
contribuții la efortul gene
ral de mai bine. Subiectul
piesei „Manechine fără
cap" a lui I. D. Șerban are
certe
virtuți
educative,
într-o importantă fabrică
de țesături, cu anii s-au •
adunat și consolidat pe
poziții diverși indivizi care,
deși nu lipsiți de calități,
se complac intr-o existență
banal-rutiniț.ră, cu realizări de plan la limită (atit
cit ' să nu fie penalizați),
cu idei răscolitoare cit mai
puține, sau chiar deloc,
dacă e posibil. însuși directorul general, Mircea

ție! șl Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii țării
20,35 A patriei cinstire. Tropaeum Tralani — poem de Traian Coșovel
20,45 Actualitatea economică
20,55 Dans, dans, dans... cu Ileana Ilies
cu, Ștefan Bănică, Silvia Dinu,
Gheorghe Teșa, un grup de ba
lerini de la Opera Română din
București șl baletul Teatrului de
estradă din Galați
21,10 Serial științific „Corpul uman" —
episodul 9
21,30 "Meridianele cînteculul
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 4

20.00 Telejurnal
20,20 Concertul orchestrei simfonice a
Radioteleviziunil. Transmisiune di
rectă. Solist : Fausto Zadra — Ita
lia
22,00 Telejurnal

Moderna „Casa a

Foto : E. Dichiseam^

Biblioteca publica

I
Prin sediul central, cu fondul cel
Procesul
diseminare a cărții,
mai important de carte și principala
de apropiere de cititor a dat roade
sală de lectură, cu alte șase secții,
nu numai în sporirea numărului to
nouă filiale și un punct de împru
tal de cititori, ci și in atragerea
mut răspindite in diverse zone.
unor noi categorii de cititori. Efor
Biblioteca județeană Timiș $i-a con
turi importante s-au făcut pentru a
stituit în municipiul Timișoara o re
atrage spre lectură tineri din rîn
țea cuprinzătoare, in continuă dez
dul muncitorilor, oferindu-le cărți
voltare, care o recomandă ca prin .de specialitate sau alte lucrări utile.
cipală protagonistă in munca cu
Rezultatele.
parțial
promițătoare
cartea. Astfel, această instituție cul
dacă ținem seama că în ultimii trei
turală, cu o bogată și valoroasă tra
ani numărul cititorilor din această
diție dobîndită pe parcursul a peste
categorie a sporit de la 7 794 la
trei sferturi de veac de cînd fiin
aproape 10 000, sînt încă nemulțumi
țează, își afirmă tot mai puternic
toare dacă avem in vedere puterni
importantul său rol în ansamblul
cul detașament muncitoresc al ora
mijloacelor de instruire și educare
șului, necesitatea continuă a perfec
a tuturor cetățenilor, indiferent de
ționării Iui profesionale. In acest do
vîrstă și profesie.
meniu nu este de ajuns să organi
zezi în întreprinderi cîteva expoziții,
Un factor esențial de promovare
sumare, de carte tehnică, concursuri
a interesului pentru lectura cărților
„Cine știe ciștigă !“ (de pildă, un
din bibliotecă il constituie continuul
concurs ,Ce știm despre electricitaspor al volumului de carte, diversi
te"). Scopul poate fi atins numai
ficarea pe genuri a acestuia, repar
prin găsirea acelor forme organizate
tizarea judicioasă în teritoriu după
împreună cu întreprinderile, cu ca
principiul apropierii de locul de
dre didactice, ptin care cartea teh
muncă sau domiciliu. Chiar dacă
nică și științifică să nu figureze ca
statistica folosită în domeniul cărții
simplu decor intr-un stand, ci să in
acoperă laturile strict cantitative,
tre în circuitul cunoștințelor, să de
merită să consemnăm că numai în
vină
autentică forță productivă.
ultimii trei ani fondurile bibliotecii
în acest domeniu posibilitățile se
au sporit cu circa 60 mii de unități,
cer valorificate mai deplin în cadrul
ajungînd la finele anului trecut la
Festivalului
național
„Cîntarea
impresionanta cifră de aproape
României". Contribuția bibliotecii,
570 mii cărți, periodice, discuri, dia
____ ___
pozitive, diafilme. Dacă adăugăm ii angajată în numeroase manifestări
organizate de aceasta sau in colabo
fotiduL decane existent îri alte
rare,
s-ă
concretizat
mai
cu seamă
mari biblioteci ale municipiului,
într-o paletă de acțiuni cu caracter
cum sînt cea a Universității, ale altor
politico-educativ și cultural-artistic
institute de învățămînt superior,
tradiționale. Am întîlnit, și cititorii
filialei Academiei, institutelor de cer
timișoreni o pot confirma, o con
cetări, întreprinderilor etc. se poate
știință profesională care face din
constata că municipiul Timișoara
slujitorii bibliotecii autentici oa
posedă un fond public de carte im
meni de cultură, cunoscători și pro
presionant, care demonstrează, și
motori ei înșiși ai valorilor auten
din această perspectivă, nivelul înalt
tice,
îndrumători calificați al lectu
al dezvoltării culturale și științifice.
rii cititorilor. Este necesar să arătăm
Preocuparea pentru organizarea
că pregătirea lor se poate valorifica
modernă a bibliotecii poate fi des
cu mai mult folos în continua per
prinsă dintr-un indicator statistic
fecționare a, organizării bibliotecii,
sintetic. Astfel, dacă în 1979 biblio
a secțiilor și filialelor sale. Or, in
teca a fost frecventată de 38 463 ci
acest domeniu ni se pare a fi loc
titori, la sfirșitul anului trecut nu
pentru mai bine. Lipsește încă (deși
mărul acestora ajunsese la 43 836,
se
lucrează) un catalog al periodi
ceea ce inseamnă că fiecare al pa
celor. Secția de documentare, cutrulea cititor de carte din municiprinzînd lucrări valoroase, unele
piu este abonat permanent la serrare, chiar unicate, adăpostește încă
viciile bibliotecii, împrumutind. nuvolume ce-și pot afla locul doar în
mai in anul 1981, peste un milion de
depozite. în timp ce lucrări de inte
cărți, periodice, discuri, diafilme,,
res general (dicționare, bibliografii)
jocuri etc. Privită, numai prin sem
nu
pot fi găsite aici. Țlnînd seama că
nificația acestor cifre, activitatea ne
acest fond este utilizat pentru cerce
apare impresionantă. La fel poate
tare științifică, completarea lui se
fi considerată și stăruința cu care
impune, ca și găsirea mijloacelor
se urmărește îmbunătățirea activi
pentru formarea și întreținerea unor
tății filialelor din cartiere prin în
colecții de periodice actuale.
zestrarea lor, cu spații corespunză
Toate acestea sint numai cîteva
toare (Fabric-Vii), prin deschiderea
aspecte ale muncii unui colectiv
unor noi săli de lectură (Casa tine
distins cu premiul I Ia ultima ediție
retului), prin sporirea fondului de
a Festivalului național „Cîntarea
carte la valori impresionante (filiala
României", prin care se. acordă me
din Fabric are peste 130 000 volume
ritata prețuire față de acei care
cu 3 500 de abonați permanenți),
prin munca lor cotidiană sporesc
prin interesul arătat pentru înfiin
zestrea de comori a minții omenești
țarea unor filiale în incinta unor
și contribuie la înfrumusețarea vie
mari întreprinderi (la „Electrotimiș")
ții oamenilor.
sau a punctelor de împrumut în lo
calitățile suburbane.
Emil VASILESCU

CRONICA TEATRALĂ
TeodorescU (Constantin Pe
trican), aflat in pragul pen
sionării, pare a ceda tihnei
cu care îl1 inconjoarâ di
rectorul adjunct Tratan Dumănoiu (Virgil Leahu), in
ginerii Ernil Stancu (Doru
Zaharia), Radu Dumitrescu
Constantinescu),
(Gabriel
contabila Irina Gavriliu

cei trei partizani ai nou
lui, ai soluțiilor dinamiza
toare se bucură de spri li
nul absolut al Măriei Calomfir
(Elena Petrican),
secretarul de partid al fa
bricii. Alexandrina Matei;
îndeosebi, izbutește să-i
irite pe toți prin ideile ei
menite să producă ieșirea

de voie, de nevoie, se adap
tează "situației create. Hăr
nicia și dăruirea in muncă
biruie, ar fi morala piesei
(inginera ajunge director
general). Autorul vrea să
ne convingă pe Toți că nu
mai prin muncă și hărnicie
se realizează progresul ge
neral al societății noastre.

Forța iradiantă
a atitudinii înaintate
UN SPECTACOL-DEZBATERE DESPRE PROBLEME
ALE ACTUALITĂȚII ETICE

(Smaranda Herford), șefii
de serviciu Zaharia (Dan
Victor),
Nora
(Eudoxia
Volbea) etc. O tihnă ne
creatoare, se ințelege, dar
tirîș-grppiș, fabrica iese de
regulă bine la bilanțurile
anuale. Directorul general
e conștient de cele ce se intimplă. dar lasă lucrurile să
se desfășoare in voia lor.
Nu in totul. căci tine ..spatele" pentru incomoda ingineră Alexandrina Matei
(Daha Tomiță).
__ _
George
Georgescu Muscel (Marcel
Anghel), pictor. Ionel Haimovici (Ștefan Tivodaru).
Nu e singur, dealtfel, căci

I

din apa călduță. Se alege,
în cele din urmă, cu o ..pro
movare". fiind făcută șefa
serviciului de creație, un
serviciu-fantomă, prezent in
schemă, dar nu și in activi
tatea propriu-zisă din fabri
că. Conflictul dintre comozi
și incomozi continuă insă și
în aceste condiții Alexan
drina Matei, zbătmdu-se.
mult și cu folos, pentru a
aduce in fabrică aerul
proaspăt al realității, izbu
tește să înnoiască stilul de
gindire și de muncă. Mun
citoarele sînt primele ei
modele, iar odată cîstigată
„bătălia", „conservatorii".

Scrisă bine, credem noi,
cu o judicioasă adunare
de evenimente spre a fi
apo.i confruntate, cu un
limbaj foarte apropiat de
vorbirea cea de toate zi
lele, cu glume spontane
usturătoare ori cu scene
de caldă apropiere umană,
piesa lui I. D Șerban e un
elogiu al Inițiativei și innoirii. al dăruirii in muncă,
dar. judecind
și
mai
atent, e șl un tandru elogiu
adus femeii. Regizorului
Dlnischiotu)
(Constantin
i-au fost oferite condiții artistice prielnice de
punere in scenă. După

părerea noastră, meritul
său în realizarea spectaco
lului a fost știința alcătuirii
distribuției. Roluri credibile
realizează Dana Tomiță,
Constantin Petrican,, Marcel Anghel, Ștefan TivOdaru, Virgil Leahu. Aces
tora le-am adăuga pe
Elena Petrican, Doru Zaharia, Gabriel Teodorescu,
Smaranda Herford, Elena
Țutulan. Dan Victor, Eu
doxia Volbea. Carmen Ra
dulescu. O oarecare sără
cie scenografică (Ruxandra
Birsan și Rodica Porumbel)
se simte totuși in „Mane
chine fără cap". Cu excepția
actului II (atelierul de crea
ție. excelent realizat), se
simte lipsa unui efort de
imaginație mai mare. De asemenea. modelele noi pen
tru cate se zbate atita Ale
xandrina Matei au un aer
vetust, provincial, nejustificînd chiar sensul con
flictului.
în privința finhlului pie
sei, ni se pare câ nici auto
rul, nici regizorul
n-au
fost prea inspirați aducind-o
pe
Alexandrina
Matei în față, singură,
explicindu-se. Ce era de
înțeles s-a înțeles, nu era,
credem, nevoie de această
tautologie. Soluția aleasă
de realizatori „înmoaie",
îndulcește adevărurile aspre
și reconfortante ale piesei.
Dincolo de aceste rezerve,
premiera de la Bîrlad este
o interesantă
dezbatere
despre probleme reale ale
zilelor noastre.

Viorel ȘTIRBU

DIVERS

I

Faptele vorbesc

I

„O femeie inimoasă. Are idei.
Vine cu inițiative. Cu fapte".
Sint cîteva din aprecierile oa
menilor din satul Dindești, ju
dețul Satu Mare, despre consăteanca lor Maria Șiciiet. In iar
na trecută, ea a propus coope
rativei de producție, achiziții șt
desfacere a mărfurilor înființa
rea unei ciupercării. „N-avem
experiență" — i s-a răspuns. „O
să avem" — a replicat ea. Si a
plecat la Stoicănești, in județul
Olt, unde și-a insușit tehnolo
gia culturii ciupercilor și de
unde, la înapoiere, a adus miceliu. După o vreme, intr-o pivniță părăsită se obțineau prlmele sute de kilograme de ciuperei. Apoi, tot ea a mai venit
cu o idee : să înființeze un sec
tor de țesut covoare. „N-avem
experiență" — i s-a spus. „O să
avem" — a replicat ea din nou.
Și a fost trimisă la Zalău, unde
a învățat arta țesutului. Acum,
cooperativa dispune de o secție
de covoare cu 6 războaie de țe
sut (asta pentru început).
Și o noutate de ultimă oră :
pentru covoarele din Dindești
s-au obținut comenzi și pentru...
export. E ceva l

Dilema

I

I

I
I

*

N-au folosit la nimic-nici re
petatele apeluri telefonice, nici
rugămințile de la audiente, nici
sesizările locatarilor făcute la
cei ce se ocupă cu gospodăria
comunală și locativă din Tg'.
Jiu. Dovadă : blocul A8 de pe
strada General Tell continuă să
aibă aceleași defecțiuni „recep
ționate", dar încă neremediate.
Locatarii au mai „cirpit", pe ici,
pe colo, ce au putut și cum s-au
priceput, dar de apa de la'sub
sol nu știu cum să scape. De
aici, dilema : să aștepte să se
„evapore" singură (și nu există
nici o perspectivă pină in anul
2000) sau să-i dea o oarecare în
trebuințare ? Unii s-au gindit să
amenajeze o piscină, alții cică ar
fi mai potrivită pentru un ștrand.
Se pare că ideea care ciștigă te
ren in ultimul timp este aceea
de a o lăsa baltă natur. că acușacuș vine ingltețul și ar putea să
iasă un,., patinoar grozav.

I
I
I
!
I
I
I
I
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întoarcerea
fiului... apucător
Abia ieșit dintr-un loc de de
tenție, Dumitru Diaconu din co
muna Banca, județul Vaslui, se
întorcea, acasă • la părinți. Pe
•drum, tirziu din seară, lingă
C.A.P. Ș'hletea, i-a tăiat calea un
vițel. „Mi-ai tăiat tu calea, dar
te tal și eu pe tine", Zis și făcut. Văzindu-l pe un sătean cu
căruța, gl-a rugat să-l ducă pină
acasă, cu vițel cu tot. Ințelegind
despre ce e vorba, căruțașul a
fugit, lăsindu-l singur. Făptașui a luat căruța și și-a
continuat drumul. La poar
ta casei, văzindu-l ce are in că
ruță, nici mama, nici frații lui
nu l-au lăsat să intre in curte.
Supărat, s-a dus la un vecin.
Acesta l-a primit, dar imediat a
anunțat miliția. Și astfel au fost
ridicați odată : vițelul din as
cunzătoare, iar el de după un
șifonier. Și astfel, fiul... apucă
tor s-a întors iar de unde ieșise.

I

!
!

Inconștiența
Cei care se aflau în centrul
satului Chizătău, județul Timiș,
au avut impresia că tractorul
circulă singur pe atit de aglo
meratul drum național și euro
pean care străbate localitatea.
Dar nu, tractorul nu circula sin
gur. La volan se afla... un omu
leț. Mai exact, un băiat. Sorin
Barboni, care mai are mult pină
să calce pragul majoratului. Ală
turi — un alt coleg. Sorin Rozoni, de 15 ani. Corespondentul
nostru pentru județul Timiș, Ce
zar Ioana, aflat in acel moment
la Chizătău, a oprit tractorul și
a aflat că acesta fusese încre
dințat băiatului de către condu
cerea C.A.P. pentru a-l duce
dintr-o tarla in alta la arat. Cel
care conducea tractorul s-a lău
dat că nu e prima dată cind e
lăsat singur cu herghel.a de cai
putere. Șeful secției de mecani
zare. Constantin Pistrui, a de
clarat cu seninătate : „Eu i-am
suit pe tractor. Nu sînt nici ca
lificați. nici încadrați, pentru că
n-au vîrsta pentru așa ceva. Dar
băieții se descurcă !“
In momentul in care i s-au
pus și alte întrebări privind sianța circulației și a vieții cedoi. Pistrui a... încurcat-o.

Mica publicitate
Prestări servicii. Asigur călă
torii nocturne cu autoturismul
personal găsibil ‘in zona Gării
de Nord din București. Nefiind
asigurat la ADAS și nici la ...mi
liție, riscul aparține clientului.
Pierderi. Ospătăriță tlnără
pierdut politețea la restaurantul
„Bulevard" din Sibiu. Ziarul ju
dețean roagă pe cei care i-au
găsit-o s-o ducă de urgență la
conducerea O.J.T., pină nu va
fi declarată nulă, și Măriei B. i
se va „servi" ușa pe dinafară.
Vînzări. Unitatea cu firma
„Covrigărie" de pe strada Horia
din Drobeta-Turnu Severin vin
de orice, numai covrigi — nu.
Vorba ceea : afară-i vopsit gar
dul, inăuntru-l leopardul.
Schimburi de domiciliu. După
ce. din vorbă-n vorbă și din
pahar in pahar, a provocat un
scandal de pomină și a spart
fix 50 de sticle și halbe de bere,
Octav Balan din Fîntinele, Su
ceava, și-a anunțat amicii să-l
caute la vechiul domiciliu...
după un an de zile.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

SĂRBĂTOAREA

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Zburind prin spațiul aerian al Republicii Socialiste România, aș dori să
folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai calde salutări dumneavoastră
și, prin dumneavoastră, poporului frățesc al României.
In aceste momente îmi revin in minte amintirile fericite despre ultima
mea vizită in frumoasa dumneavoastră țară, despre calda ospitalitate acordată
mie și delegației mele de dumneavoastră și de poporul frățesc al României.
Cu cea mai înaltă considerație,

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu,
al Comisiei pentru organizarea Partidului celor ce Muncesc
din Etiopia și
,
Comandant suprem al Armatei revoluționare
a Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu mare plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări
cu ocazia investirii mele ca președinte al Republicii Turcia.
împărtășesc în întregime încrederea dumneavoastră că transpunerea in
practică a principiilor pe care împreună le-am convenit în acest an, la
București, va contribui la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor româno-turce,
la întărirea cooperării intre țările noastre, la realizarea și menținerea păcii
și încrederii, înțelegerii și bunei vecinătăți în Balcani și în întreaga lume.
Aș dori să folosesc această ocazie pentru a transmite Excelentei Voastre
și poporului prieten al României sincerele mele mulțumiri, precum și bunele
mele urări.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să exprim Excelenței Voastre. în numele
poporului și guvernului mexican, mulțumirile mele profunde pentru mesa
jul pe care ați avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu ocazia aniversării
proclamării independentei Mexicului.
La rîndul meu. vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și prietenia dintre țările noastre.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Jamaicăi, Edward Seaga,
care. în numele guvernului și po
porului din Jamaica, iși exprimă pre

țuirea pentru mesajul ce i-a fost
trimis cu prilejul aniversării indepen
denței Jamaicăi. în telegramă se
subliniază dorința ca bunele relații
existente intre cele două țări să se
mențină și să se întărească în viitor.

Cronica zilei
Miercuri, tovarășul Ludovic
schimburilor comerciale și a colabo
Fazekas, viceprim-ministru al guver- . rării tehnico-științifice.
La primire și semnare a fost pre
nului, a primit pe tovarășul Ianko
zent Todor Stoicev, ambasadorul
Markov, ministrul pădurilor și indus
Bulgariei la București.
triei forestiere din R.P. Bulgaria.
în cursul întrevederii au fost discu
★
tate aspecte privind extinderea șl di
La librăria „Casa cărții" din Cra
versificarea activității de colaborare
iova s-a deschis, miercuri, expoziția
economică și tehnico-științifică in
de carte a editurilor Academiei ce
domeniul exploatărilor forestiere și
hoslovace de științe. Au luat parte
industrializării lemnului dintre cele
cadre didactice universitare, cercetă
două țări.
tori, oameni de știință, reprezentanți
A luat parte tovarășul loan Florea,
ai Editurii Academiei Republicii So
ministrul industrializării lemnului și
cialiste România, precum și membri
materialelor de construcții.
ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la
București, redactori ai editurilor de
în aceeași zi, tovarășii loan Florea
profil din Praga și Bratislava.
și Ianko Markov au semnat un pro
La vernisaj au rostit alocuțiuni
tocol în care sînt consemnate acțiu
prof. univ. dr. ing. Silviu Pușcașu,
nile de conlucrare convenite între
rectorul Universității Craiova, și
ministerele de resort din cele două
Karel Cernic, redactor-șef al editurii
țări pe perioada 1982—Î985, printre
din Praga a Academiei cehoslovace
care constituirea unei grupe perma
de'șțiințe. ■
,u,',...... ,
nente de lucru și intensificarea
(Agerpres).

Mii» răspundere, spirit gospodăresc
ia utilizarea energiei!
(Urmare din pag. I)

sporirea resurselor, cit și acțiuni efi
ciente în vederea închiderii tuturor
canalelor risipei. Un rol determi
nant îl au, în acest scop, măsurile
tehnico-economice și juridice. Dar
pentru ca aceste măsuri să aibă efi
ciență maximă, pentru ca oamenii să
le înțeleagă temeinic rostul și sensu
ri’.", să și le însușească. Să le transpul \în fapt, este absolut necesar ca
ele s? fie însoțite de o intensă activi
tate politico-educativă, care să vi
zeze in egală măsură omul din uzină,
de la mașină, cit și pe cetățeanul de
rind. văzut în îndeletnicirile lui gos
podărești, de fiecare zi, sferă in care
de asemenea se irosește încă destul
de multă energie. Spiritul de econo
mie trebuie să se exercite, așadar, cu
aceeași tărie în activitatea producti
vă, cît și in îndeletnicirile casnice,
din gospodăriile populației.
Fără îndoială că folosirea pe sca
ră largă a resurselor energetice ex
primă un înalt grad de civilizație.
Dar civilizația modernă cunoaște, azi,
o nouă unitate de măsură : valorifi
carea rațională a acestor resurse.
Noțiunea de raționalitate este însă
complexă și presupune acțiuni com
plexe. Or, în unele întreprinderi, în
unele colective de muncă s-a înțeles,
în mod simplist, că este de ajuns să
fie stinse citeva becuri pentru a se
raporta că au fost luate măsuri in
vederea economisirii energiei elec
trice. Desigur, orice măsură judi
cioasă și necesară care vine să pună
capăt risipei este binevenită. Dar c
acțiune cu adevărat eficientă de eco
nomisire a resurselor presupune mă
suri de mare anvergură. Și presu
pune o nouă concepție despre pro
ducție și despre consum.
, Metalele prețioase au făcut tot
deauna obiectul unei griji deosebite.
Nu s-au văzut obiecte de aur arun
cate în lada de gunoi. în schimb, se
risipea energie pentru că era ieftină ;
se risipeau materii prime pentru că.
erau ieftine. Scumpirea resurselor
materiale determină, trebuie să de
termine și o grijă sporită in procesul
utilizării lor. Cu atit mai mult cu cît
aceste resursă nu sînt inepuizabile.
Ce-i de făcut ? Trebuie să se înțelea
gă bine că scăderea continuă a con
sumului de energie și materii prime
implică un consum tot mai ridicat de

® CENTRALĂ ELEC
TRICĂ SOLARĂ. In Unlunea Sovietică a început proiec
tarea celei mai puternice centra
le electrice solare din lume, care
urmează să aibă puterea instala
tă de 320 000 kW. Centralele so
lare care funcționează in pre
zent in diferite țări au puterea
instalată de 5—10 mii kW. Ele
mentul central al acestui obiec
tiv energetic îl va constitui tur
nul de 200 metri in vîrful căruia
se va afla cazanul din metal
termorezistent in care apa se va
transforma in vapori. în jurul
turnului, in cercuri concentrice,
vor fi instalate 72 000 de oglinzi,
fiecare din ele fiind dirijată cu
aiutorul mașinii electronice de
calcul. Aceasta va permite adu
cerea temperaturii vaporilor la

materie cenușie. Sînt necesare ac
țiuni susținute pentru miniaturizarea
produselor, pentru eliminarea pier
derilor la extracția și la prelucrarea
metalelor, pentru înlocuirea mate
riilor prime rare cu cele abundente,
pentru reciclarea lor. Toate acestea
presupun un mai mare efort de gîndire, mai mult spirit de inițiativă. în
drăzneală creatoare.
Mai este și problema zilei de mîine.
Prognozele optimiste prevăd că teh
nologiile anilor 2 000 sau 2 010 vor asi
gura consumuri mici de materii pri
me și energie. Numai că aceste teh
nologii nu vor fi primite în dar din
partea nimănui. Ele nu sînt. nu pot
fi cadoul pe care îl pregătește viito
rul pentru întilnirea cu oamenii pre
zentului. Astfel de tehnologii vor
exista numai dacă vor fi asigurate
începind de azi, prin muncă sîrguincloasă, spirit creator și atitudine no
vatoare.
Iar raționalitatea nu se asigură nu
mai prin înnoirea tehnologiilor. Nu
sint necesare numai inovații de or
din tehnic, inovații ce privesc mașini
noi, instalații noi, produse noi, ci și
inovații sociale. Este nevoie de o regîndire a. comportamentului uman în
procesul de producție și consum, de
o renovare profundă a concepțiilor, a
atitudinilor cu privire la energie și
materii prime. Pentru că nu sînt de
așteptat realizări importante în aceas
tă privință fără o înțelegere genera
lizată a faptului că la o eficiență
economică maximă se ajunge numai
prin introducerea progresului tehnlco-științific, prin eforturi de creștere
a productivității muncii fără investi
ții suplimentare, prin organizarea și
conducerea științifică a producției.
Dar îndeosebi fără promovarea con
cepției superioare potrivit căreia va
loarea nou creată trebuie să crească
într-o mult mai mare măsură pe sea
ma reducerii consumurilor de ener
gie și materii prime.
Pentru economia românească, an
gajată în înfăptuirea unui amplu pro
gram de dezvoltare și modernizare a
producției, economisirea severă a
energiei este deopotrivă o îndatorire
, patriotică fundamentală, o cerință vi
tală a bunului mers al economiei, al
întregii producții materiale, temelia
creșterii necontenite a nivelului de
trai al poporului.

500 de grade, la o presiune de
130 de atmosfere. Lingă turn va
fi instalat generatorul. în cazul
cind cerul va fi înnorat, cen
trala va funcționa cu gaz metan.

•
PENTRU COM
BATEREA
TRAFICULUI
DE STUPEFIANTE. Ma£ia
siciliană realizează aproximativ
80 la sută din traficul ilicit de he
roină care intră in Statele Uni
te, a declarat procurorul gene
ral al S.U.A., aflat într-o vizită
in Italia, tocmai pentru a coor
dona acțiunile celor două țări in
vederea combaterii acestui fla
gel, în fața căruia autoritățile
americane și cele italiene s-au
dovedit pină acum. în mare mă
sură, neputincioase. Este știut

UNITĂȚI FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA
PENTRU INDEPLINIREĂ PLANULUI PE 1982

A

NAȚIONALĂ

SULTANATULUI OMAN

Maiestății Sale QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, de transporturi, din unități agricole, precum și din domeniul cir
culației mărfurilor și gospodăriei comunale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza
realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la sfirșitul lunii octombrie *) pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de foraj-extracție Suplacul de Barcău, județul
Bihor, cu 576,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9,8 la sută la pro
ducția fizică, 19,5 la sută la pro
ducția netă, 3.2 la sută la produc
ția-marfă vîndută și incasată, 14.6
la sută la productivitatea muncii ;
coeficientul de utilizare a fondului
sondelor de exploatare realizat a
fost superior celui planificat ;
cheltuielile totale la 1 000 Iei pro
ducție-marfă au fost mai mici decit
cele planificate cu 6,6 la sută, iar
cele materiale cu 4,2 la sută.
Locul II : Schela de extracție
Tirgoviște.
Locul III : Schela de extracție
Cartojani, județul Giurgiu.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Oradea.
Unitatea a realizat sarcinile de
plan la producția de energie elec
trică la bornele generatoarelor și
s-a încadrat în graficul de putere
la dispoziția sistemului energetic
național ; nivelul planificat al pro
ductivității muncii s-a depășit cu
1.2 la sută, consumul de combus
tibil convențiorfal pentru produce
rea energiei electrice și termice, a
fost mai mic decit cel normat cu
0,2 la sută, iar cheltuielile reali
zate față de cele prevăzute in
buget cu 2 la sută.
IN INDUSTRIA
PRELUCRĂRILOR METALURGICE
Locul I : întreprinderea „Cablul
româîiesc" Ploiești cu 593,2 puncte
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,6 la sută la pro
ducția netă, 13,7 la sută la export,
3.4 la sută la producția fizică. 4.5
la sută la producția-marfă vîndută
și încasată. 5,9 la sută la producti
vitatea muncii ; cheltuielile totale
la 1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decit,cele planificate cu
0,4 la sută, iar cele materiale cu
0,2 lș sută.
Locul II : întreprinderea meta
lurgică Iași.
Locul III : întreprinderea de șir*
mă. cuie și lanțuri Galați.
IN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
SUBRAMURA UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER,
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj
chimic „Grivița roșie" București
cu 583,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,5 ,Ia sută la pro
ducția netă, 4 la sută la export.
1.4 la sută la producția-marfă vîn
dută și incasată, 6,1 la sută la pro
ductivitatea muncii. 11 la sută -Ia
beneficii ; consumurile de materii
prime și materiale au fost mai mici
decit cele normate cu 1,5 la sută,
iar cele de energie electrică și
combustibili cu 7,7 la sută.
Locul II : întreprinderea de piese
turnate Cimpina. județul Prahova.
Locul III : întreprinderea pentru
construcții de mașini și utilaje
grele Giurgiu.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
ȘI TEHNICA DE CALCUL.
ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de echi
pamente periferice București cu
706 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5 la sută la producția netă. 1.7 la sută la export,
2.4 la sută la producția fiz că. 1,4
la sută la producția-marfă vîndută
și incasată, 10.2 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan
au fost obținute și.la beneficii;
consumurile de materii prime și
materiale au fost mai mici decit
cele normate cu 1,8 la sută, iar cele
*) Indicatorii privind producția
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție și beneficiile sint
y^calculați pe nouă luni.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 21,2 la sută la
producția fizică și la livrările de
carne, 4.4 la sută la efectivele de
păsări la sfîrșitul perioadei ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția fizică și livrările de ouă. precum si la beneficii ;
cheltuielile la 1 000 lei productiede energie electrică și combustibili
cu 30 la sută.
marfă au fost mai mici decit cele
planificate cu 9,2 la sută.
Locul II : întreprinderea „ElecLocul II : întreprinderea avicolă
troaparataj" București.
de stat Galați.
Locul III : întreprinderea de
Locul III : întreprinderea avicolă
cinescoape București.
de stat Tg. Jiu.
IN INDUSTRIA CHIMICA —
IN DOMENIUL
SUBRAMURA CHIMIE
TRANSPORTURILOR RUTIERE
ANORGANICA
' ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea de
transporturi specializate pentru aLocul I : întreprinderea chimică
gricultură și industria alimentară
Dudești, municipiul București, cu
Brăila cu 736,8 puncte.
787,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 22,7 la sută la
fost depășiți cu : 8 la sută Ia pro
producția netă. 16,2 la sută la vo
ducția netă. 7,7 la sută la export,
lumul mărfurilor transportate. 24,5
3,1 la sută la producția fizică. 1.6
la
sută la productivitatea muncii.
la sută la producția-marfă vîndută
20.9 la sută la venituri brute din
și incasată. 13.7 la sută la produc
activitatea de transport ; depășiri de
tivitatea muncii. 11,2 la sută la be
plan au mai foșt obținute la be
neficii ; cheltuielile totale și mate
neficii ; cheltuielile la 1 000 lei ve
riale la 1 000 lei producție-marfă
nituri
brute din transporturi au fost
au fost mai mici decit cele planimai mici decit cele planificate cu
ficate cu 2,4 la sută.
9.6 la sută, iar consumul de câr
Locul II : Combinatul chimic
buranti a fost mai mic decit cel
Rm. Vîlcea.
normat cu 17,1 la sută.
Locul III : întreprinderea chimiLocul II : întreprinderea de
că Turda, județul Cluj.
transporturi auto Gori.
IN INDUSTRIA CIMENTULUI
Locul III : întreprinderea de
ȘI A MATERIALELOR
transporturi auto Vrancea.
DE CONSTRUCȚII
IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE,
Locul I : Combinatul de lianți și
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE
A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană ’ a
cooperativelor de producție, achizi
ții. desfacere a mărfurilor și de
credit Gorj cu 1 100,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 22,1 la sută la
intrări la fondul de stat. 28,9 la
sută la producția industriei mici.
11.1 la sută la prestări servicii pen
azbociment Fieni, județul Dîmbo
tru populație. 25.2 la sută la pro
vița, cu 1 042,9 puncte.
ducția in alimentația publică. 8.1 la
Principalii indicatori de plan au
sută la desfaceri de mărfuri cu afost depășiți cu : 14,8 la sută la
mânuntul ; depășiri de plan impor
producția netă. 15.6 la sută la ex
tante au fost obținute la export,
beneficii si la livrări de mărfuri
port. 17,3 la sută la producția fizi
că, 13,3 la sută la producția-marfă
către fondul pieței ; cheltuielile de
circulație realizate la 1 000 lei des
vîndută și incasată. 15,1 la sută la
productivitatea muncii. 14,8 la sută * facere au fost mai mici decit cele
planificate cu 7,9 la sută.
la beneficii ; cheltuielile totale și
Locul II : Uniunea județeană ®
materiale la 1 000 lei producțiecooperativelor de producție, achizi
marfă au fost mai mici decit cele
ții. desfacere a mărfurilor și de
planificate cu 0,4 la sută.
credit Vilcea.
Locul II : Combinatul de lianți
Locul III : Uniunea județeană a
și azbociment Bicaz. județul Neamț.
cooperativelor ,de producție, achi
Locul III : întreprinderea de
ziții.
desfacere a mărfurilor si de
materiale de construcții Brașov.
credit Vrancea.
IN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
CAUCIUCULUI
TEHNICO-MATERIALE
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : Baza județeană de aLocul I : întreprinderea de piele
provizionare tehnico-materială Ba
și încălțăminte „Pionierul" Bucu
cău, cu 762,3 puncte.
rești cu 955 puncte.
Unitatea a depășit sarcinile de
Principalii indicatori de plan au
plan la volumul de desfacere prin
fost depășiți cu : 5,1 la sută la ex
depozit cu 6,1 la sută ; depășiri de
port, 13.6 la sută la producțiaplan importante au fost obținute la
marfă vîndută și incasată. 7,6 la
preluarea și valorificarea stocurilor
sută la beneficii ; depășiri de plan
disponibile...beneficii. orecum si la
au mai fost obținute', la pcpdiicția
:
netă, productivitatea muncii' și (a »• ifiăndri1 iiScăTcate si expediate
canizat : cheltuielile de circulație la
livrările de mărfuri la fondul pie
1 (100 lei desfacere au fost mai mici
ței ; cheltuielile totale la 1 000 lei
decit cele planificate cu 2,6 la sută,
producție-marfă au fost mal mici
iar
viteza de circulație a mărfu
decit cele planificate cu 1.3 ia sută,
rilor a fost superioară celei planifi
iar cele materiale cu 2.4 la sută.
cate cu 3,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de piele
Locul II : Baza Județeană de ași încălțăminte „Progresul" Bucu
provizionare tehnico-materială Vilrești.
cea.
Locul III : întreprinderea de
Locul III : Baza județeană de apiele. încălțăminte, marochinărie
tehnico-materială Satu
provizionare
„13 Decembrie" Sibiu.
Mare.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
IN DOMENIUL
SUBRAMURA MORARIT,
GOSPODĂRIEI COMUNALE
PANIFICAȚIE
Locul I : întreprinderea județea
ȘI PRODUSE FĂINOASE
nă de gospodărie comunală și îoLocul I : întreprinderea de mo
cativă Caraș-Severin eu 1 349,5
rarii, panificație și produse făinoa
puncte.
se Teleorman cu 1 153,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 30,7 la sută la
fost depășiți cu : 23,4 la sută la
încasări
din activitatea de producproducția fizică, 26.8 la sută la protie și prestări servicii, 40.1 la sută
ducția-marfă vîndută și încasată.
la prestări servicii pentru populație.
27.7 la sută la livrări la fondul
27.7 la sută la beneficii ; cheltuie
pieței ; depășiri de plan au mai
lile totale la 1 000 lei productiefost obținute la producția netă,
și prestări de servicii au
productivitatea muncii și la bene 4» marfă
fost mai mici decit cele planifi
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei cate
cu
3,4 la sută, iar cele mate
producție-marfă _au.. fost mai mici
riale eu 8,7 la sută ; consumurile
decit cele planificate cu 7 la sută,
de materii prime, materiale, com
iar cele materiale cu 7.2 la sută.
bustibili. carburanți și energie eLocul II : întreprinderea de molectrică au fost mai mici decit cele
rărit si panificație Covasna.
normate.
Locul II : întreprinderea judeLocul III : întreprinderea de moteană
de gospodărie comunală și lorărit si panificație Neamț.
cativă Bacău.
ÎN AGRICULTURA DE STAT —
Locul III : întreprinderea jude___
UNITĂȚI" CU PROFIL AVICOL
teană de gospodărie comunală si IoLocul I : întreprinderea avicolă
cativă Vilcea.
de stat Bacău cu 801 puncte.
(Agerpres)^

Un oraș al acestui timp
(Urmare din pag. I)

tarea industriei. Construi
rea noilor obiective — între
prinderea de organe de asamblare. Fabrica de mo
bilă. întreprinderea de pro
ducere a nutrețurilor con
centrate.
dezvoltarea și
modernizarea celor vechi
— a făcut ca, într-o pe
rioadă scurtă, activitatea
economică a orașului să cu
noască spectaculoase creș
teri. Dacă în 1968 valoarea
producției industriale a orașului nostru eră de nu
mai 448 milioane Iei. la fi
nele acestui an ea va ajunge la 3.4 miliarde lei.
Producția anului 1968 o re
alizăm acum in numai 45
de zile, iar produsele ..made
in Rîmnicu Sărat" (ah, glu

că Italia șl Statele Unite au
semnat deja două acorduri pri
vind combaterea crimei organi
zate și a traficului de stupefian
te. actualele contacte fiind me
nite să identifice modalitățile de
aplicare în practică a acestor
acorduri.

• INSULINA ADMI
NISTRATĂ PE CALE NA
ZALĂ. Un grup de medici ita
lieni a descoperit că atunci cînd
insulina pătrunde prin mucoasa
nazală — sub formă cristalizată
sau de picături — ea trece, ca
și o injecție, direct în circuitul
sanguin. De asemenea, această
metodă pare să fie mai eficien
tă in controlarea procentului de
zahăr din singe.

mele rimnicenilor 1) sînt
exportate in peste 20 de
târî. în 1983 vom începe
construcția întreprinderii de
țesături cardate, extinderea
șj modernizarea „vechilor"
capacități de producție de
la întreprinderea de con
fecții. întreprinderea de
garnituri de frină și etanșare ș.a.
Nici orașul nu mal sea
mănă cu tîrgul de odinioa
ră. De la cele 40 de apar
tamente construite in I960
am ajuns la peste 6 000 in
care s-au mutat aproape
18 000 de oameni. Pur ■ și
simplu ne-am reconstruit
orașul. De la elevi la pen
sionari. am fost zi de zi
prezenți pe șantierele con
strucțiilor de locuințe —
nu cu vorba ci cu fapta —

D

și avem acum citeva microraioane cu blocuri co
chete împrejmuite cu flori,
tei și castani. Acum o lună
am rezolvat definitiv și
problema apei, printr-o aducțiune și prin puțuri fo
rate. Pensionarii din ve
chiul parc al orașului și-au
lăsat tablele și șahul acasă
și vin acum in frunte cu
deputății pentru a-i înfru
museța aleile. Ne-am con
struit și un nou cinemato
graf. e adevărat cam cu...
încetinitorul. Ne-am mo
dernizat casa orășenească
de cultură. Peste citeva
săptămini terminăm finisa
jul la noul spital cu 430 de
paturi și încheiem lucrări
le de termoficare in trei
cartiere de locuințe. în
acest an. nici un metru

pătrat de pămînt nu a ră
mas necultivat. Pe lingă
fiecare unitate economică
au luat ființă microferme
care contribuie la Îmbună
tățirea aprovizionării popu
lației.
De la o legislatură la alta
orașul nostru a devenit mai
puternic, mai înfloritor. Invitîndu-vă la Rimnicu Să
rat, stimați cititori, vă in
formăm că turul orașului
și al zonei industriale se
poate face cu autobuzele
sau taximetfele. dar. pen
tru a simți parfumul isto
riei. parcă tot mal intere
sant este să iei din gară
birja „Tx. 3“ pe a cărei
capră stă încă țanțoș Moș
Vasile. in virstă de aproa
pe 80 de ani.

.. ■

PRETUTINDENI

•
DIRIJABIL PRO
DUCĂTOR DE ELECTRI
CITATE ? Un grup de specia
liști americani a conceput un
dirijabil stratosferic ce ar putea
fi propulsat de energia solară,
atingind viteza de 50 kilomelri
pe oră. Un asemenea dirijabil,
avind forma sferică și navigind
la o înălțime de 25 000 metri, ar
produce peste un miliard de
wați, dintre care cel puțin 100
MW electricitate transmisibilă
pe Pămint cu ajutorul microun
delor. După cum afirmă creato
rii săi, acest vehicul ar putea

sluji și pentru efectuarea de ob
servații meteorologice sau as
tronomice. O altă utilizare ar fi
cea in domeniul astronauticii,
nacela dirijabilului puțind con
stitui platforma de lansare a
unor sateliți.

® STATUI MAGNETI
CE. în piața centrală dintr-un
oraș guatemalez se află citeva
statui precolumbiene. Ele au
fost dezgropate de arheologi in
timpul săpăturilor efectuate
pentru scoaterea la lumină a
unui templu al olmecilor. Local
nicii le spun „grăsunii", avind

MASCAT
Aniversarea Zilei naționale a sultanatului Oman îmi oferă plăcutul prilej
de a vă transmite cordiale felicitări, însoțite de cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului omanez prieten.
îmi exprim încrederea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta
continuu, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Stat situat intr-o re
giune a lumii care dis
pune de uriașe rezer
ve de petrol, sultana
tul Oman (țară desertică. unde ne o su
prafață de 212 457 kmp
locuiesc circa 1 mi
lion de oameni) a in
trat relativ recent in
rîndul . producătorilor
de „aur negru", pro
ducția zilnică realizată
in prezent
ridicindu-se la 300 000 de ba
rili. Fondurile prove
nite de oe urma co
mercializării
acestei
mari avuții naturale
sînt utilizate pentru
dezvoltarea economiei
naționale, lăsată intr-o

stare de adîncă înapo
iere de colonialism,
pentru îmbunătățirea
condițiilor de trai ale
locuitorilor.
Măsurile adoptate în
ultimii ani de guver
nul de la Mascat au dus
la extinderea prospec
țiunilor geologice, in
vederea descoperirii de
noi zăcăminte petrolie
re. la punerea baze
lor unei industrii pro
prii si sporirea supra
fețelor agricole. Cel
de-al doilea plan de
dezvoltare pe perioada
1981—1985 are în ve
dere continuarea aeestor eforturi con
structive. Din totalul

cinema
■ Kâmta cu tine : SCALA (11 03 72) —
9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.
B Văduva lui Montiel („Zilele filmu
lui cubanez") : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
■ Concurs : FAVORIT (45 3170) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTORIA
(16 28 79) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B întoarcere la dragostea dinții :
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
■ Zidul : TIMPURI NOI (15 61 10) 9; 11; 13,15; 16; 18; 20.
■ Ultimul cartuș : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,45.
■ Femeia din Ursa Mare : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, ARTA (21 31 86) — 13,30; 15,45;
18; 20.
■ Mica romanță t ARTA — 0; 11,15.
■ Prea tineri pentru riduri : LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Cine iubește șl lasă : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ O fată fericită — 9; 11,15; 13,30;
Asteptînd un tren — 15,30; 17.30; 19,30:
VIITORUL (11 48 03).
■ Un saltimbanc la Polul Nprd :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
■ Anna celor o mie de zile : SALA
MICA A PALATULUI — 17; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
■ Pădurea
nebună :
FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Citeva zile din viața iul Oblomov :
PATRIA (11 86 25) - 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
M Program de desene animate —
10,45; 16; Fata din poveste — 9; 14.15;
Non stop — 12,15; 17,30; 19,30 : DOINA
rf-lS‘35 38).
■■
■ Cavalerii
teutoni :
FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 12,30; 16; 19,30.
■ Portretul soției pictorului : GRIVIȚA (17 08 50) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
■ Teheran >43 : GIULEȘT! (17 55 46) —
9; 12; 16; 19.
■ Incendii șl tocuri ptrjolite : PRO
GRESUL (23 94 fO) — 16 ; 18 ; 20.

cheltuielilor sale de
7,364 miliarde riali,
circa o treime sint
destinate finanțării in
vestițiilor pentru con
struirea a diferite obiective. între care un
laminor, un mare com
plex petrochimic, in
stalații portuare, linii
de comunicații s.a.
în spiritul relațiilor
traditionale de priete
nie cu țările arabe.
România a stabilit și
dezvoltă legături de
colaborare cu Omanul,
aceasta corespunzînd
intereselor ambelor țări
si popoare, cauzei ge
nerale a păcii si înțe
legerii in lume.

B Paplllon : LUCEAFĂRUL (13 87 67)
- 9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA:
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
B Cei 13 de la Barletta t CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11.15; 13,30; • 18,45; 18;
20,15.
B Șeriful din Tennessee i BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9; II; 13,15; 15,30;
17,45; 20, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Nimic nou pe frontul de vest 1 EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, MELODIA (12 66 88) — 9; 12;
16; 19. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,45.

teatre
B Teatrul Național
(14 71 71, ' sala
mică) : Vlaicu Vodă — 19,30; (sala
Atelier) ; Așteptindu-1 pe Godot — 19;
(la Facultatea de drept) : Inocentul
— 20.
H Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Georges
Ootors
(Belgia). Solist : Valentin Gheorghiu
— pian — 19,30.
B Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) :
Concert simfonic.
Dirijor : Theodor Costin.
Solist i
Fausto Zadra (Italia) — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) ; Crăiasa
zăpezii, Petrică și lupul (premieră)
— 19.
B' Teatrul de operetă (14 80 11) : Vtnzătorul de păsări — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile Închise — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țăran)
— 19,30.
IH Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Finturlț'fluturi l.
................ -o
H Teatrul de comedie
(18 64 60) :
Arma secretă a Iul Arhimede — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Jocul vieții și al morții ta
deșertul de cenușă — 19,30; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Cum s-a făcut dc-a rămas
Catinea fată bătrină — 19.30.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL : R. D. Germană — România 4—1
BERLIN 17 (Agerpres). — Pe sta

dionul „Ernst Thălmann" din Karl
Marx-Stadt s-a disputat meciul ami
ca] de fotbal dintre selecționatele
R.D. Germane si României. Partida
s-a Încheiat cu scorul de 4—1 (2—0)
în favoarea gazdelor. Scorul a fost
deschis in minutul 29 de Kiihn și ma
jorat la 2—0 in minutul 40 de Schnuphase. în minutul 61 echipa română,
care a avut o scurtă perioadă de do
minare, reduce din handicap prin go
lul Înscris de Bolbni, dar gazdele
preiau inițiativa și înscriu alte două

goluri prin Kiihn (mln. 65 și min. 83).
La fluierul arbitrului R. Jushka
(U.R.S.S.) s-au aliniat următoarele
formații : România : Moraru, Rednlc,
Andone, Iorgulescu, Bogdan. Augus
tin, Klein. B616ni, Bălăci, Gabor,
Radu II ; R.D. Germană : Rudwaleit,
Kreer, Trieloff. Ulrich. Schnuphase,
Pilz, Dbrner, Liebers, Richter, Houn,
Kiihn.
In repriza secundă, în echipa ro
mână au mai jucat Ducadam, Sameș
șl Coraș.

România — Ungaria 1—i0 (selecționate de juniori

U.E.F. A. ’84)
Ieri, la Oradea, s-au întîlnit. într-o
partidă amicală, selecționatele de ju
niori U.E.F.A. ’84 ale României și
Ungariei. (Este vorba de juniorii fot
baliști născuți in anul 1965 și mai
tineri, vizați să alcătuiască, peste doi
ani, reprezentativele respective in
turneul U.E.F.A.).
în ciuda ploii reci și a terenului
moale, jocul a fost rapid și viu dis
putat. cu evidente valențe tehnice.
Tricolorii noștri, net superiori ca va
lori individuale și orientare tactică,
și-au dominat mai tot timpul parte
nerii de joc ; din păcate — cum se
intimplă in general in fotbalul nos
tru — ei nu și-au putut transforma
superioritatea categorică in goluri pe
măsură, datorită pripelii, indeciziei și

inexactităților în faza decisivă. Iar,
cind totul a mers bine și golul părea
iminent, în două rinduri mingea a
fost scoasă de jucătorii oaspeți de po
linia propriei lor porți.
Unicul gol al partidei a fost înscris
de libero-ul nostru Mihali. în minu
tul 74, din penalti — acordat corect
la un fault clar în careu într-o ■ fază
de gol.
Despre condițiile in care a fost
pregătită această partidă internațio
nală a unei reprezentative de juniori
și despre atenția cu care a privit-o
Federația română de fotbal (la Ora
dea n-a fost prezent nimeni de la
federație și nimeni de la ziarul de
specialitate) vom reveni.

G. MITROI

în citeva iînduri
• La sala Floreasca din Capitală a
început ieri cel de-al patrulea tur al
campionatului diviziei A la baschet
masculin. Rezultatele : C.S.U. Bra
șov — C.S.U. Balanța Sibiu 88—68 ;
Rapid — Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești 77—67 ; Universitatea C.S.Ș.
Viitorul Cluj-Napoca — I.M.U.A.S.
Baia Mare 59—52 ; Steaua — I.C.E.D.
112—85 ; Dinamo — Farul Constanța
110—61.
• Miercuri seara, la Sofia, intr-un
meci contind pentru campionatul eu

ropean de fotbal (grupa a 4-a),
echipa Iugoslaviei a întrecut cu sco
rul de 1—0 (1—0) selecționata Bul
gariei. Unicul gol a fost marcat de
Stoikovjci (min. 36).
• La Salonic, in meci pentru pre-'
liminariile campionatului european
de fotbal (grupa a 3-a), selecționata
Angliei a invins cu scorul de 3—0
(1—0) formația Greciei. în cadru!
aceleiași competiții (grupa a 7-a), la
Dublin, echipele Irlandei și Spaniei
au terminat la egalitate : 3—3 (1—1).

In vedere masivitatea lor. Re
cent s-a descoperit că unii dintre
acești „grăsuni" au proprietăți
magnetice. Mai mult decit atit,
liniile magnetice se intilnesc in
tr-un anumit punct al statuii.
Specialiștii au ajuns la conclu
zia că olmecii erau excelenți
cunoscători ai rocilor magnetice.

ouă și conține opt din cel 22
de aminoacizi esențiali folosiți
de corpul uman, precum și foar
te mari cantități din diferite vi
tamine.

ținind pastile otrăvite, de astă
dată cu stricnina. Misterioasa
afacere a amintit americanilor
vulnerabilitatea lor în fața unor
produse farmaceutice.

• DECIZIE INTR-O
AFACERE MISTERIOA
SĂ. Toate medicamentele puse

• UN NOU TIP DE
ROBOT. Firma japoneză

•
ALGA MIRACU
LOASĂ. Cu ani in urmă, doi

in vînzare în S.U.A. vor trebui
să aibă in lunile următoare un
ambalaj ermetic. Această deci
zie a' autorităților de resort americăne intervine după moar
tea în zona orașului Chicago a
șapte persoane care folosiseră
tylenol (analgezic) otrăvit cu
cianură de> către un „maniac",
cum afirma poliția, sau de concurenți ai firmelor producătoa
re, cum insinuau unele ziare.
Ulterior, s-au descoperit și în
California cutii de tylenol con-

botaniști — unul in Mexic, ce
lălalt in apropierea lacului Ciad,
din Africa — au observat că o
algă ce creștea in zonele res
pective era consumată de locui
tori de multă vreme. Cercetindu-i-se proprietățile nutritive,
s-a descoperit că alga „Spirulina" are mai multe proteine pe
unitatea de greutate decit peș
tele, carnea slabă sau praful de

„Toshiba" a anunțat că a
pus la punct un robot utilizabil
în locuri inaccesibile sau peri
culoase pentru om, cum sînt
reactoarele nucleare, adincurile
oceanelor și instalațiile indus
triale complexe. Robotul, care
amintește de trompa unui ele
fant prin înfățișarea sa, este for
mat din opt segmente, fiind
dotat cu o cameră de luat ve
deri, senzori și un sistem de au
tocontrol care-i permit să se ori
enteze chiar în situații nepro
gramate.

: Schimb de mesaje intre președintele „Participare, dezvoltare, pace"
Inițiativa României privind marcarea sub această deviză
Nicolae Ceaușescu și Moammer El Geddafi
a Anului internațional al tineretului întrunește

tripoli

TRIPOLI 17 (Agerpres). — Un
schimb de mesaje de prietenie a
avut loc între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România. și colonelul
Moammer El Geddafi, conducătorul
Marii Revoluții de la 1 Septembrie.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea la Tripoli a tovarășului
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii, ministru secretar de
stat.Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, colonelul Moammer El
Geddafi a rugat să se transmită, din
partea sa și a soției sale, Safia Farkash, președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu un călduros salut,
urări de sănătate și fericire perso
nală. de noi succese poporului român
prieten.
Conducătorul Marii Revoluții de la
1 Septembrie a dat o înaltă apreciere

activității și preocupării permanente
a șefului statului român pentru dez
voltarea și consolidarea pe multiple
planuri a relațiilor de prietenie și
colaborare dintre popoarele român
și libian, exprimind. în același timp,
dorința permanentă a părții libiene
de a face ca relațiile Jamahiriei cu
România să fie un model de înțele
gere, colaborare și' prietenie intre
state libere și independente.
Au fost discutate, totodată, aspec
te de interes comun, ale situației in
ternaționale. îndeosebi in logătură cu
Orientul Mijlociu, exprimîndu-se hotărirea celor două state de a acționa
permanent pentru cauza păcii, secu
rității și dezvoltării colaborării în
lume.
Convorbirea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, prietenească, ca
racteristică relațiilor dintre cele două
tari și popoare.

o largă adeziune la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— In cadrul Comitetului Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru problemele
sociale, umanitare și culturale, la
punctul privind Anul internațional al
tineretului, inițiat de România, a fost
adoptat proiectul de rezoluție prezen
tat de țara noastră referitor la pregă
tirea și marcarea în 1985 a acestui an,
sub deviza „Participare, dezvoltare,
pace". La proiectul de rezoluție s-au
asociat in calitate de coautori 88 de
delegații reprezentînd toate zonele
geografice ale lumii. Aceasta consti
tuie o nouă expresie a largii ade
ziuni întrunite de inițiativa Româ
niei și reflectă făptui că ea răspunde
cu adevărat unei cerințe reale de
afirmare tot mai puternică a rolului
tineretului in viața politică și socială.
In conformitate cu rezoluția adop
tată. au fost aprobate toate recoman
dările privind punerea în aplicare a

programului de măsuri și activități ce
urmează a fi întreprinse înaintea și
in timpul Anului internațional al ti
neretului, recomandări elaborate de
Comitetul consultativ pentru Anul in
ternațional al tineretului, a cărui pre
ședinție o ‘deține reprezentantul
României, tovarășul Nicu Ceaușescu,
secretar al C.C. al U.T.C.
în baza rezoluției adoptate urmează
să fie organizate, în 1983, cinci reu
niuni regionale consacrate Anului in
ternațional al tineretului.
în dezbateri, numeroase delegați’
au ținut să releve actualitatea și în
semnătatea deosebită a ideilor și con
cepțiilor românești privind rolul și
locul tineretului in lumea contempo
rană și modalitățile de întărire a coo
perării internaționale pe linie de ti
neret.
Rezoluția adoptată de comitet ur
mează să fie prezentată plenarei
Adunării Generale a O.N.U.

ISLAMABAD

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno-pakistaneze de colaborare și cooperare
economică și lelinico-șliinîifică
ISLAMABAD 17 (Agerpres). — La
Islamabad, capitala Republicii Isla
mice Pakistan, s-au, deschis lucrările
celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale româno-pa
kistaneze de colaborare și cooperare
economică și tehnico-științifică. Cu
această ocazie va fi analizat stadiul
raporturilor de cooperare economică
și tehnico-științifică dintre cele două
țări și vor fi identificate noi proiecte

MOSCOVA:

și programe comune de cooperare
economică de natură să asigure con
tinuitatea și stabilitatea raporturilor
economice bilaterale, pe baze re
ciproc avantajoase.
Delegația română la lucrările se
siunii este condusă de Gheorghe
Caranfil, ministrul industriei chimice,
iar delegația pakistaneză — de Ghulam Ishaq Khan, ministrul finanțe
lor, comerțului și afacerilor econo
mice.

Întîlnire a miniștrifor de externe

ai U. R. S. S. și R. P. Chineze
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc o întilnire între
Andrei Gromiko, ministrul afacerilor
externe al U.R.S.S., și Huang Hua,
consilier de stat și ministrul afaceri
lor externe al R.P. Chineze — infor-

mează agențiile T.A.S.S. și China,
Nouă. Cu acest prilej a avut loc un
schimb de păreri asupra normalizării
relațiilor dintre cele două țări, a eli
minării obstacolelor ce stau în calea
îmbunătățirii acestor raporturi.

„Programul O.N.U.O.I. trebuie să contribuie
efectiv le eforturile de lichidare a subdezvoltării"
Intervenția reprezentantului României
VIENA 17 (Agerpres). — La cen
trul O.N.U. din Viena au loc in aceste zile lucrările Consiliului dez
voltării industriale al Organizației
Națiunilor Unite pentnj Dezvoltare
Industrială (O.N.U.D.I.). La lucrări
participă delegații din cele 45 de țări
membre, printre care și România, un
număr însemnat de observatori din
partea altor țări și a organizațiilor
din sistemul O.N.U.
Principalele probleme aflate în dis
cuție se referă la programul de ac
tivitate al O.N.U.D.I. pe perioada
1984—1985 și pregătirile pentru con
ferința generală O.N.U.D.I.—IV, ce
va avea loc in 1984.
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul Octavian Groza,
reprezentant permanent al țării noas
tre la organizațiile internaționale de
Ia Viena, a arătat că programul
O.N.U.D.I. trebuie să corespundă pri
orităților stabilite pentru organizație
și să contribuie Ia realizarea aces
tora : întărirea cooperării tehnice,
problemele energetice și dezvoltarea
industrială, interdependența între
dezvoltarea științei și industriei și
transferul de tehnologii, resursele umane necesare industrializării, inten
sificarea cooperării între țările în
curs de dezvoltare.
Realizarea programului prevăzut
pentru perioada 1984—1985 implică o
concentrare și o conjugare a efortu
rilor O.N.U.D.I., a tuturor resurselor

tehnice, financiare și umane de care
dispune organizația ; in mod deose
bit — a relevat vorbitorul — se im
pune o creștere a volumului fondu
rilor financiare pentru punerea în aplicare de proiecte in domeniul in
dustriei.
Un obiectiv major ce revine
O.N.U.D.I. este acela al sprijinirii pe
orice cale a cooperării între țările in
curs de dezvoltare, organizația con
tribuind, astfel, la realizarea Pro
gramului de acțiune adoptat Ia Ca
racas și a hotăririlor de la întîlnirile ulterioare ale „Grupului celor
77“ — a spus el.
In acest sens, O.N.U.D.I. va trebui
să contribuie intr-o măsură mai ma
re la angajarea specialiștilor și fir
melor din țările în cura de dezvol
tare în realizarea de proiecte de asistență tehnică finanțate prin siste
mul O.N.U. și de care beneficiază aceste țări.
In încheiere, ambasadorul român a
arătat :
Realizarea
programelor
O.N.U.D.I., în cadrul priorităților
sale, pregătirea și încheierea cu re
zultate pozitive a conferinței genera
le a organizației reprezintă o contri
buție majoră la eforturile de lichida
re a subdezvoltării, de instaurare a
noii ordini economice internaționale,
probleme cărora România, președinte
le țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Ie acordă o importanță de prim or
din.

belgrad

■. Seminar internațional consacrat

rolului femeii in viața economică și socială
BELGRAD 17 (Agerpres). — în ca
drul reuniunii plenare a celui de-al
XI-lea seminar internațional „Parti
ciparea femeii la procesul de adopta
re a deciziilor", organizat la Belgrad
in perioada 14—17 noiembrie de Con
ferința federală pentru activitatea
socială a femeilor din Iugoslavia, a
luat cuvîntul tovarășa Maria Ciocan,
secretară a Consiliului Național al
Femeilor din Republica Socialistă
România, care, a prezentat pe larg
statutul și situația actuală a femei
lor din România, participarea lor di
rectă la elaborarea și înfăptuirea de-

ciziilor, a programelor de dezvoltare
a țării, a politicii interne și externe
a partidului și statului nostru.
De asemenea, la masa rotundă
„Rolul organizațiilor de femei în pro
movarea participării femeii la adop
tarea de hotăriri", organizată în ca
drul seminarului, reprezentanta țării
noastre a evidențiat activitatea, ex
periența și contribuția Consiliului
Național al Femeilor din România
în creșterea rolului femeilor în viața
economică și socială a țării, in con
ducerea societății noastre socialiste.

Conîinuă ciocnirile armate în Liban
BEIRUT 17 (Agerpres). — în re
giunea de munte Chouf, de la est de
capitala Libanului, au continuat
miercuri schimburile de focuri între
milițiile rivale, a anunțat postul de
radio Beirut. Surse ale forțelor de
securitate libaneze au precizat că
cinci persoane au fost rănite în lo
calitatea Souk El-Gharb. Postul de
radio a descris situația din regiune
ca fiind foarte încordată. Primul mi-

nistru al Libanului. Shafic Al-Wazzan. a declarat, potrivit agenției
U.P.I.. că nu există speranțe intr-o
încetare a vărsării de singe atit
timp cit Israelul nu se retrage din
regiune. Prezența continuă a Israe
lului creează Libanului numeroase
probleme — și principala preocupare
a autorităților este de a se ajunge la
retragerea israeliană din regiune,
„astăzi, nu mîine", a spus el.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U. o adoptat; fără vot, o rezoluție prin
care cheamă la extinderea cooperării între Națiunile Unite și Organizația
Unității Africane (O.U.A.), in domenii cum sint eradicarea politicii de
apartheid în Republica Sud-Africană și sporirea asistenței acordate mișcă
rilor de eliberare de agențiile specializate.

DEMERS LA CONSILIUL DE
SECURITATE. — Ministrul aface
rilor externe al Republicii Nicara
gua, Miguel d’Escoto, a înaintat
președintelui pe luna în curs al
Consiliului de Securitate o scrisoa
re în care apreciază că manevrele
militare programate pentru luna
decembrie în Honduras, cu partici
parea S.U.A., constituie o serioasă
amenințare și o provocare pentru
țara sa, relatează agenția Prensa
Latina.
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
De TEATRU PENTRU PIESE IN
TR-UN ACT s-a încheiat recent la
Arezzo. Teatrului Fantasio din Con
stanța, prezent in cadrul secției tea
tru cabaret music-hall, i s-a acor
dat premiul special al orașului
Arezzo, precum și premiul Asocia
ției Piccolo teatro din Arezzo.

LA BELGRAD a avut Ioc o în
tîlnire între Lazar Moisov. secreta
rul federal iugoslav pentru aface
rile externe. Vlado Ianjici, secretar
executiv al Prezidiului C.C. al
U.C.I.. si Stefan Olszowski. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.M.U P.. ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, aflat in drum
spre patrie, după o vizită efectua
tă în India si Kuweit. In cursul con
vorbirilor — relatează agenția
Taniug — au fost discutate proble
me ale relațiilor bilaterale și as
pecte ale situației internaționale,
îndeosebi cele legate de reuniunea
de la Madrid a Conferinței pentru
securitate și cooperare in Europa.
CONGRESUL PARTIDULUI SO
CIALIST ELVEȚIAN, care și-a des
fășurat lucrările la Lugano, a adop
tat noul program al partidului, care

Adunarea Generală a O.hS.LL
reafirmă condamnarea
atacului israelian asupra
instalațiilor nucleare
irakiene
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat, cu 119 voturi pentru. 2 îm
potrivă (S.U.A. și Israel) și 13 abți
neri. o rezoluție în care reafirmă
condamnarea atacului aerian între
prins de Israel în iunie 1981 împotri
va instalațiilor nucleare irakiene din
apropiere de Bagdad — informează
agențiile U.P.I. și T.A.S.S. Rezoluția
cere Israelului să renunțe la ame
nințările privind repetarea unor ase
menea acțiuni și solicită secretarului
general al O.N.U. să pregătească un
„studiu cuprinzător" asupra consecin
țelor atacului aerian israelian.
Exprimind îngrijorarea majorității
statelor în legătură cu astfel de ac
țiuni. documentul evidențiază urmă
rile serioase ale acestui atac nepro
vocat pentru cauza utilizării energiei
nucleare în scopuri pașnice.

Conflictul militar
dintre Iran și Irak
TEHERAN 17 (Agerpres). — Apro
ximativ 650 de militari irakieni au
fost uciși sau răniți pe frontul de
sud, în sectorul postului de frontieră
irakian Charhani, iar alți 500 au fost
uciși sau răniți pe Frontul central. în
sectorul orașului irakian Mandali —
informează un comunicat militar ira
nian citat de agenția France Presse.
Pe frontul de sud, în sectorul Moharam, forțele iraniene au cucerit
înălțimile care domină una din căile
de acces spre postul de frontieră ira
kian Charhani. Numeroase vehicule
blindate ale armatei irakiene au fost
distruse. Au fost doborite două avioa
ne militare irakiene — adaugă comu
nicatul.

BAGDAD 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein,
a arătat că forțele irakiene „au anihi
lat total" două ofensive iraniene din
noaptea de luni spre marți, care
urmăreau trecerea frontierei naționa
le irakiene în regiunile Mandali și
Missan zr- informează agenția France
Presse.'Șeful statului irakian a subli
niat că armata națională „i-a în
cercuit" pe atacanții iranieni în cele
două regiuni și a capturat numeroase
tancuri și vehicule iraniene.
Potrivit unui comunicat militar ira
kian — citat de agenția I.N.A. și re
luat de France Presse — 3 978 de sol
dați iranieni au fost uciși și un mare
număr răniți sau luați prizonieri de
către forțele irakiene.

înlocuiește documentul programatic
din 1959. Helmut Hubacher a fost
reales în funcția de președinte al
partidului.
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ACTELE AGRESIVE ALE REGIMULU! RASIST DE LA PRE
TORIA, întreprinse împotriva Angolei, au provocat economiei angoieze. din. noiembrie 1975,. și pină
.în prezent, pagube estimate la
10 000 milioane dolari, informează agenția ANGOP. în acești ani. frontiera angoleză a fost de multe ori
încălcată de trupele sud-africane,
ale căror principale obiective au fost
centre economice ale R.P. Angola.

I

UN PUTERNIC CUTREMUR pro
dus in sud-vestul Algeriei, luni
noaptea, a pricinuit moartea a trei
persoane și rănirea altor 14.. in
orașul Vvret, situat la circa 200 km
sud-vest de capitală. Autoritățile au
declarat că 150 de familii au rămas
fără locuințe.
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Căpătînd aspectul unui prosper
centru economic și comercial, orașul
de la poalele Hindukușilor se profi
lează de pe acum ca unul dintre
cele mai mari localități ale Pakista
nului. Desigur, el nu poate rivaliza
încă cu prima capitală a tării, orașul
Karachi, situat pe .țărmul golfului
Oman, care numără aproape 4 mili
oane de locuitori și concentrează
cele mai mari întreprinderi indus
triale. cvasitotalitatea activității por
tuare și o bună parte a comerțului.
Dar. așa cum prevăd proiectele edi-

ÎNSEMNARI
DIN REPUBLICA
ISLAMICĂ PAKISTAN
lltare, continua sa expansiune, crea
rea de noi cartiere de locuințe din
colo de limitele actuale vor face ca
în perimetrul Islamabadului să intre
atit orașul Rawalpindi, cit și alte
localități apropiate. Acest fapt va
spori considerabil necesitățile de apă
și energie ale orașului care este si
tuat și așa într-o zonă destul de
aridă. De aceea, in urmă cu cițiva
ani, s-a hotărît construirea, la o dis
tanță de 34.5 km de Islamabad, a
unui baraj și a unui lac de acumu
lare. De curind. barajul Simly a
intrat în funcțiune. EI este legat de
oraș prin două conducte, care-i vor
furniza zilnic 110 000 kilolitri de apă.
Construirea orașului Islamabad re
prezintă. fără îndoială, una dintre
cele mai remarcabile realizări obți
nute de poporul pakistanez în cei
35' de ani care au trecut de la procla
marea independentei Pakistanului.
Este un fapt care vorbește de la sine
despre drumul străbătut de această

tară, de la starea de adîncă înapo
iere pe care o moștenise, la apariția
pe harta lumii, la situația sa de azi
cind s-au pus bazele unei industrii
proprii, capabilă să valorifice resur
sele solului și subsolului, să spo
rească continuu avuția națională.
Dacă în 1950 produsul național brut
era de 12,4 miliarde rupii. in prezent
el se ridică la 56 miliarde rupii. La
această evoluție și-au adus o contri
buție importantă întreprinderile con
struite incepind din 1947 (siderurgice,
constructoare de mașini, petrochi
mice, textile, de ciment, alimentare),
care au schimbat înfățișarea unor
locuri și au îmbunătățit condițiile de
trai ale populației din împrejurimi.
A crescut, de asemenea, producția
agricolă, un rol determinant jucindu-1, în această direcție, înălțarea
barajelor de la Mangla și Tarbela.
ca și construirea unei vaste rețele de
canale de irigații. S-au dezvoltat in;vățămîntul, știința, asistența medi
cală.
Dorința poporului pakistanez de a
acționa în continuare cu eforturi
sporite pentru lichidarea sechelelor
dominației coloniale și făurirea unei
economii înfloritoare este confirmată
de prevederile actualului plan de cinci
ani 1978—1983. care cuprinde un am
plu volum de investiții (49 miliarde
rupii). Urmează a fi realizate obiec
tive de însemnătate deosebită, ca. de
exemplu, complexul siderurgic Ka
rachi. portul maritim Quasim. o
serie de fabrici de ciment. îngră
șăminte chimice, textile, ’un mare
baraj la Kalabagh ș.a. Unele dintre
aceste obiective, printre care podul
Dădu — Maro peste Indus (cel mai
lung din țară — circa 4.5 km) și
uzina de asamblare automobile de la
Karachi au fost inaugurate recent în
prezenta președintelui republicii, Mo
hammad Zia-ul Haq.
în spiritul politicii șale consecven
te de sinceră prietenie cu popoarele

CHELTUIELILE MILITARE ALE S.U.A.

ÎNSUMEAZĂ 263
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Pronunțindu-se pentru limitarea
cursei înarmărilor și instaurarea
unui control eficient asupra aces
tora Administrația americană refu
ză, totodată, categoric orice redu
cere practică a uriașelor cheltuieli
militare, care reprezintă o grea
povară pentru economia S.U.A.
Acest lucru a fost încă o dată de
monstrat de cuvîntarea rostită de
președintele R. Reagan la New
Orleans, in fața reprezentanților
cercurilor de afaceri.

.RECESIUNEA

MILIARDE DOLARI...
Reagan a confirmat intenția, gu
vernului său de a înfăptui, in ur.mătorii cinci ani, uriașul program
„de reinarmare a Americii". care,
potrivit unor calcule modeste. îi va
costa pe contribuabilii americani
1.6 trilioane dolari. Numai in anul
financiar curent, cheltuielile mili
tare ale S.U.A. vor fi de 263 mili
arde dolari. Aceasta este o majo
rare record a bugetului Pentago
nului.

ECONOMIEI CONTINUĂ

SĂ SE ADlNCEASCĂ
Noi date vin să con
firme, în pofida prog
nozelor oficiale, per
sistența recesiunii ir»
economia americană.
Potrivit statisticilor pu-

IAR

blicate, marți, la Wa
shington, in octombrie
producția industrială a
S.U.A. a scăzut cu 0,8
la sută. Agenția Asso

ciated Press informea
ză că aceasta este a
13-a reducere a pro
ducției industriale americane înregistrată
în ultimele 15 luni.

VICTIMELE EXPERIENȚELOR

NUCLEARE ACUZĂ
In orașul Salt Lake City din statul american Utah se desfășoară de
două luni un proces intentat de cetățeni ai acestui stat care s-au îmbolnă
vit de cancer ca urmare a căderilor radioactive aduse de vint de la expe
riențele cu arma cu hidrogen efectuate in atmosferă, la poligonul din Ne
vada, in urmă cu 25 de ani. Reclamanții au adus pină acum, in sprijinul
^acuzațiilor lor, 150 de martori și 2 000 de articole doveditoare.

RACOLAREA DE SPECIALIȘTI
o acțiune de tip neocolonialist,
în avantajul statelor bogate
In ultimul timp devine tot mai evidentă preocuparea
profundă a țărilor în curs de dezvoltare față de amploa
rea și gravitatea fenomenului pe care il reprezintă raco
larea de personal calificat din aceste țări de către marile
monopoluri și companii transnaționale. Statele în curs de
dezvoltare au depus și depun mari eforturi, au făcut grele
sacrificii pentru pregătirea și formarea cadrelor de spe
cialiști necesare lichidării urmărilor îndelungatei domina
ții coloniale, depășirii înapoierii economice și sociale. Dar
toate aceste eforturi și sacrificii sînt anihilate ca urmare
a sustragerii organizate, pe scară largă, a specialiștilor
pregătiți cu multă trudă și însemnate cheltuieli materiale.
Tocmai pentru o se pune capăt acestei situații paradoxale ți revol
tătoare, „Grupul celor 77" ce reunește 122 de, țări în curs de dezvol
tare a prezentat la O.N.U. un proiect de rezoluție, care recomandă
adoptarea unor măsuri ferme pentru prevenirea scurgerii de cadre gata
formate către statele dezvoltate.
'

„Racolerii" în acțiune...
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GUVERNUL JAPONIEI a elabo- |
rat un proiect de lege cu privire la
lichidarea și vînzarea către com- 1
paniile particulare a Corporației J
de stat a căilor ferate avînd peste
400 000 de salariați. Urmează să fie
vindută o rețea de căi ferate in J
lungime de peste 21 500 km. mii de
locomotive și vagoane. Proiectul I
de lege va fi supus spre exami- |
nare sesiunii parlamentului, care
se reunește la 26 noiembrie.

Islamabad - un simbol al înnoirilor
din anii independenței
Țară cu peste 80 milioane de lo
cuitori. cu localități care stau mărtu
rie succesiunii unor vechi si strălu
cite civilizații. Republica Islamică
Pakistan este. în același timp, locul
unde a prins viată și se dezvoltă una
dintre cele mai tinere capitale ale
lumii. Orașul Islamabad — atit de
cunoscut astăzi — are de fapt o ve
chime de numai două decenii. Con
strucția sa a început în 1961. la
14 km nord-est de Rawalpindi, cînd
peste întinderile aride ale platoului
Potwar se distingeau doar smocurile
de iarbă uscată, bătută de virituri.
Munca plină de entuziasm a con
structorilor pakistanezi, ritmul alert
al lucrărilor au făcut însă ca orașul
înălțat De un loc gol să prindă contur
în numai cițiva ani. El a fost inau
gurat oficial în 1967, cu un număr
redus de clădiri guvernamentale,
hoteluri și cartiere de locuințe, că
rora li s-au adăugat de atunci nu
meroase construcții de primă impor
tanță. Astăzi, cel care poposește la
Islamabad, are in față un oraș ultra
modern. de mărime medie (circa
300 000 locuitori), cu străzi drepte și
clădiri impunătoare. îmbinind armo
nios stilul traditional cu simplitatea
și eleganța arhitecturii moderne,
sediul guvernului și Universitatea
numărîndu-se printre cele mai repre
zentative edificii. în jurul noului oraș
se află în curs de dezvoltare o zonă
■ industrială, care cuprinde de ne acum
40' unități și întreprinderi, ferme și
complexe zootehnice pentru aprovi
zionarea capitalei cu produse agroalîmentare.
Dar viața economică și comercială
a Islamabadului, care cunoaște un
ritm tot mai intens în ultima vreme,
nu.se rezumă la acest’perimetru. Ea
este prezentă prin existenta în însăși
inima capitalei a numeroase institu
ții bancare, magazine și piețe. ■ din
rîndul cărora nu lipsește nici tradi
ționalul bazar.

h timp ce anul acesta

„Intr-o întreprindere
industrială din Tâxila
(Pakistan) a apărut
un străin. Cu ochi
critic, el a urmărit
cum lucrează la mași
nile lor o serie de teh
nicieni, a vorbit cu in
ginerii. s-a interesat
de organizarea produc

ției. La puțin timp
după această vizită,
întreprinderea a înce
put să funcționeze de
fectuos : 150 de cadre
calificate
părăsiseră
întreprinderea.
emigrind. Cazul de la Taxila nu este un caz
izolat. Ingineri, spe

cialiști în probleme in
dustriale și. bancare,
cercetători, medici din
statele lumii a treia
sînt ademeniți prin
promisiuni de îmbo
gățire rapidă" (din
revista vest-germană
„Der Spiegel").

„Beneficii de miliarde prin atragerea de cadre
formate

pe

cheltuiala altora1'

„într-un singur deceniu (1961—1972) — scrie.ziarul francez „Le Monde”
— aproximativ 400 000 persoane cu calificare superioară au fost sustrase
țărilor „lumii a treia".
In anumite țări ia curs de dezvoltare un astfel de fenomen repre
zintă „o hemoragie masivă care absoarbe personalul calificat și cadrele
specializate de care ele au nevoie stringentă". Rcferindu-se la benefi
ciile pe care o serie de state industrializate lc-au realizat in acest mod,
ziarul citează un studiu întocmit de un organism american care a calcu
lat că beneficiile realizate de Statele Unite — ca economii Ia cheltu
ielile dc învățămînt — in urma imigrării unor oameni de știință, inJ
gineri, medici etc. din statele in curs de dezvoltare se ridică la circa un
miliard de dolari.
Un alt studiu, elaborat sub egida U.N.C.T.A.D.. apreciază beneficiile
realizate de Statele Unite, Canada și Marea Britanie prin transferul
competențelor din state in curs dc dezvoltare la aproximativ 6 MI
LIARDE DE DOLARI intr-un singur an !

„Un capital deosebit de prețios obținut gratuit"
După cum apreciază U.ty.C.T.A.D.,
în ultimii 15 ani țările industriali
zate au ademenit din țările in curs
de dezvoltare nu mai puțin de
300 000 de oameni de știință, ingi
neri. medici și muncitori calificați.
Aproape 245 000 dintre ei au ajuns
in Statele Unite. Anglia, Canada.
Potrivit datelor publicate de
UNESCO, în anii ’60, aproape
62 000 de specialiști latino-americani au fost racolați de cătie Sta
tele Unite. în acest răstimp țările
latino-americane au pierdut anual

8 la sută din totalul inginer'lor și
20 la sută din licențiații in științe
naturale.
Profesorul Titmuss. de la Univer
sitatea din Londra, a declarat re
cent : „Statele Unite primesc un
capital uman așa cum alte țări pri
mesc ajutor financiar, dar in ce
privește capitalul uman nu se plă
tește nimic țării care îl acordă, nu
există nici interes, nici cea mai
mică intenție de a rambursa intr-o
bună zi acest împrumut".

„0 nouă formă a jafului colonial1'
Tradiție șl modernitate în arhitectonica Islamabadului

care au pășit pe calea dezvoltării de
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu viu interes eforturile de
puse , de poporul pakistanez pentru
consolidarea independenței și făurirea
unei vieți noi. între Republica So
cialistă România și Republica Isla
mică Pakistan s-au statornicit relații
de prietenie și colaborare, intemeiate
pe deplina egalitate în drepturi și
avantajul reciproc, relații care cunosc
o evoluție mereu ascendentă. O ex
presie grăitoare a acestui curs pozi
tiv o constituie rezultatele fructuoase
ale întilnirii la nivel înalt românopakistaneze de la București, din ia
nuarie a.c. Convorbirile purtate cu
acest prilej intre președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Republicii Islamice Pakistan. Mo
hammad Zia-ul Haq. s-au încheiat
cu acorduri și înțelegeri, oglindite în
Declarația comună, care deschid largi
posibilități de adincire a conlucrării

dintre cele două țări și • popoare.
Pornind de la realizările obținute
pină in prezent pe planul cooperării
economice, care s-au soldat cu con
struirea în comun a marii rafinării
de la Karachi, cei doi șefi de stat
au convenit, intre altele, să se
acționeze pentru extinderea schim
burilor comerciale și realizarea unor
acțiuni de cooperare în domeniul
materialelor de construcții, al pre
lucrării petrolului, petrochimiei, me
talurgiei, industriei ușoare, agricul
turii. înțelegeri care au. fost salutate
cu satisfacție de opinia publică din
cele două țări.
Fără ■ îndoială, toate acestea con
stituie premise din cele mai favo
rabile pentru dezvoltarea in conti
nuare. pe diverse planuri, a colabo
rării româno-pakistaneze. corespun
zător intereselor celcr două țări și
popoare, ale cauzei păcii și înțelege-'
rii internaționale.

„După obținerea independenței,
numeroase țări africane au incercat să-și elaboreze o politică în
domeniul științei și tehnicii la nivel
național, cu scopul de a utiliza
descoperirile făcute pentru satis
facerea nevoilor dezvoltării, scrie
cunoscutul
săptăminal
Jeune
Afrique". In practică însă, puține
țări au obținut rezultatele scontate.
Un handicap serios în realizarea
acestui obiectiv și un motiv deter

minant al perpetuării unei situații
cu adevărat dramatice il constituie
furtul de cadre științifice și teh
nice de către țările industrializate
din Occident. Datorită acestui fapt,
continentul african posedă de 30 de
ori mai puțini cercetători, ingineri
și tehnicieni decit Europa. Mai
puțin de 10 țări ale Africii au atins
obiectivul fixat de O.N.U., in 1981,
de a avea 230 de cercetători la un
milion de locuitori".

„Sustragerea de cadre amenință sănătatea

a milioane de oameni"
în cinci țări occidentale — S.U.A.. Marea Britanie, Canada. R.F.G.
și Austria — lucrează peste 120 000 de medici imigranți, originari, in
primul rind, din Asia, Africa, America Latină, a declarat recent re
prezentantul serviciului de presă al Organizației Mondiale a Sănătății
(O.M.S.), Peter Ozorio.
Situația este cu atit mai paradoxală și revoltătoare, cu cit in timp
ce în America de Nord un medic revine la 592 de persoane, iar in
Europa occidentală Ia 522 de persoane, in Kenya revin 9 medici, iar în
Uganda numai 3 la 100 000 locuitori !

Nicolae N. LUPU
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