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Ritmul recoltării porumbului a crescut

Datele la zi ne arată că ritmul 
recoltării porumbului a crescut. Un 
mare număr de unități agricole au 
și iriclieiat. recoltatul. Pe țară, pro
centul a ajuns la 70 la sută.

începind din această clipă, cea 
mai importantă problemă în ce 
privește porumbul, o constituie 
transportul din cimp la bazele de 
recepție. O mare cantitate de po
rumb se a£lă acum depozitată direct 
in cimp.

De ce nu se realizează transpor
tul in ritmul recoltării ? Nu sînt 
suficiente mijloace de transport ? 
Răspunsul. rezultat dintr-o rigu
roasă cercetare, este că mijloacele 
de transport sînt absolut suficiente. 
Dintr-un calcul sumar reiese că 
dacă s-ar fi respectat, pentru toate 
mijloacele de transport puse acum 
la dispoziția agriculturii, numărul 
de 3 curse pe zi. în clipa de față 
n-ar exista în cîmp atita porumb, 
iar in foarte multe locuri nici o 
cantitate de porumb netransportată.

Căror cauze se datorează această 
situație ?

1. Cauza principală pentru care 
transportul porumbului de pe cîmp 
intimpină acum dificultăți este in
suficiența capacităților de încărcare 
a porumbului in mijloacele de 
transport. Unitățile agricole nu pun 
la dispoziția transporturilor sufi
ciente forțe de muncă și nu folosesc 
toate mijloacele mecanice de încăr
cat de care dispun și, în nici un 
caz, la capacitatea lor. Mai trebuie

subliniat că nu pretutindeni se lu
crează in echipe bine organizate, ci 
se recoltează individual, ceea ce face 
ca pe cîmp să apară porumbul în
tr-o puzderie de grămăjoare pentru 
adunarea cărora camioanele tre
buie să meargă mari distanțe peste 
cimpuri.

2. Încă o cauză pentru care in 
multe locuri e greu să se realizeze 
cele trei transporturi zilnice este, 
în multe locuri, lungimea distan
țelor dintre locurile de încărcare 
și locurile de destinație. S-a indi
cat amenajarea unor baze de re
cepție flotante, realizate cu mijloa
ce, simple, dar sigure. Mai mult 
chiar, anul acesta s-au alocat se
rioase fonduri pentru dotarea cu 
panouri speciale din care să se al
cătuiască spații sigure de depozi
tare la bazele de recepție flotante. 
Din păcate însă, aceste baze flo
tante nu au fost peste tot create, 
iar panourile au fost folosite in 
incinta bazelor mari de recepție. 
Nu este încă timpul pierdut. Cu 
eforturi minime, bazele flotante de 
recepție ar putea fi încă amena
jate, într-un timp scurt și cit mai 
aproape de locurile în care se afla, 
pe cimp, mari cantități de porumb.

3. Timp prețios se pierde la des
cărcarea în bazele de recepție. 
Cauze : aglomerări ale mijloacelor 
de transport care sosesc la descăr
cat numai la anumite ore ale zilei 
(contribuie la asta proasta orga
nizare a încărcării, dar si o altă 
anomalie, despre care vom vorbi

mai jos), apoi faptul că se mani
festă deficiente in organizarea pro- 
priu-zisă a descărcărilor. Ce se 
poate face : a) acolo unde, la siloz, 
există două guri de descărcare, una 
să fie folosită numai pentru mij
loacele de transport basculante, 
care n-ar mai fi astfel nevoite să 
aștepte in urma celor care descarcă 
mai anevoie ; b) în momentele de 
virf (cînd acestea nu pot să fie 
cu nici un chip evitate), descărca
rea să se facă direct pe platfor
mele betonate , din incinta bazelor 
de recepție, urmind ca introduce
rea porumbului în pătule să se facă 
ulterior, cu mijloacele mecahice din 
dotare ; c) să fie folosite planurile 
înclinate și cricurile existente la 
bazele de recepție, chiar dacă aceas
ta cere din partea conducătorului 
auto un minim de efort în plus ; 
d) unitățile agricole să asigure la 
bazele de recepție echipe de coo
peratori (sau alțî lucrători), care 
să ajute efectiv operațiile de des
cărcare. Există in privința aceasta

Județul Mehedinți a

și indicație precisă (nerespectată 
din păcate), ca și o experiență po
zitivă in multe județe unde s-au 
organizat echipe pe consilii unice 
agroindustriale și care servesc 
toate unitățile din consiliu (și nu 
doar cite o cooperativă agricolă de 
unde sosește cînd și cind cite un 
camion).

4. Multe mijloace de transport 
nu sint încărcate de cu seară, 
după ultimul drum, pentru ca a 
doua zi ele să poată pleca direct 
la baza de recepție (și să se evite 
astfel acele ore păgubitoare de virf). 
Contribuie la aceasta neajunsuri in 
organizare la unitățile agricole be
neficiare ca și indisciplina unor con
ducători auto. Ei pleacă seara cu 
mașinile din unitățile pe care le 
servesc și în care au primit dispo
ziție fermă să rămînă și peste noap
te. Se impune deci o foarte strictă 
urmărire a respectării dispozițiilor.
(Continuare în pag. a IlI-a)

încheiat recoltarea

De curind a avut loc un remar
cabil . eveniment editorial : apariția 
la Editura politică a primului volum 
dintr-un nou ciclu de culegeri de 
texte alese dip opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrate gin- 
dirii economice a președintelui 
României.

Această nouă colecție de texte alese 
pune in lumină un domeniu 
larg al gindirii teoretice a 
conducătorului României so
cialiste. care întregește imagi
nea activității sale științifice 
atit de laborioase. In spiritul 
concepției materialismului dia
lectic și istoric, știința econo
mică este concepută de secre
tarul general al partidului nu 
ca un simplu mijloc de ex
plicare a fenomenelor și pro
ceselor din viața economică, 
ci ca un puternic instrument 
de acțiune practică, de crista
lizare și înfăptuire a obiecti
velor dezvoltării economico- 
sociale. De aici și însemnăta
tea excepțională a contribu
ției sale pentru desfășurarea 
cu succes a operei de edifi
care a unei economii socialis
te viguroase, moderne, avan
sate, in măsură să slujească 
drept temelie trainică pro
gresului multilateral al socie
tății, să demonstreze în prac
tică avantajele noii orinduiri.

Inmănunchind in peste 160 
de pagini ideile elaborate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind o latură esențială a 
construcției socialiste — condu
cerea unitară a economiei — 
primul volum din noua colec
ție vădește 'aceeași puternică 
forță de generalizare in enun
țarea unor teze noi, revoluțio
nare, aceeași abordare origi
nală a unei sfere ample de 
probleme de insemnătate prin
cipială, printr-o viguroasă ma
nifestare a spiritului creator, 
străin oricăror judecăți simpli
ficatoare sau apriorice in
domeniul conducerii economiei, po
trivnic dogmelor și șabloanelor, imo
bilismului și osificării. De la primul 
și pinâ la ultimul text selectiv, in
clus in volumul de față, se degajă 
limpede faptul că ideile și conceptele 
teoretice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu izvorăsc dintr-o profundă 
stăpinire a dialecticii revoluționare, 
din descifrarea cu perspicacitate a 
cerințelor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale, dintr-o excepțio
nală receptivitate față de fenome
nele și problemele noi, pe care o 
poate conferi numai uh contact* direct 
și profund, cu realitățile vieții eco
nomice.

Bogăția ideilor și multitudinea mă
surilor concrete preconizate — evi
dențiate puternic în culegerea de 
texte — pun în lumină energia cloco
titoare, preocuparea neslăbită și fer
mitatea neclintită manifestate de

secretarul general al partidului pen
tru înfăptuirea hotăririlpr adop
tate de Congresele al IX-lea. al X-lea 
și al XI-Iea. pentru transformarea 
României socialiste dintr-o tară in 
curs de dezvoltare intr-o țară avan
sată economic.

Volumul se deschide prin relevarea 
rolului primordial al partidului in

Din gindreo econorncO a președintelui României

Conducerea 
unitara 

a ecofwntei 
; rafu^pamcĂ

tății. în esență, aceasta presupune 
ca in exercitarea funcției sale po
litice partidul să nu se situeze 
„deasupra societății", ca un emițător 
de directive și dispoziții către oa
menii muncii, al căror rol ar fl 
redus la acela de simpli executanți, 
ci să acționeze din interiorul socie
tății, dinăuntrul organismelor de 

stat și economice, împletin- 
du-și strîns activitatea cu aceea 
a maselor largi.

Cuprinzînd concluziile cris
talizate de-a lungul unui de
ceniu și jumătate, culegerea 
de texte oferă, totodată, o am
plă Imagine asupra multiple
lor măsuri concrete inițiate în 
acest sens de secretarul gene
ral al partidului, urmărind di
recții majore de acțiune: cu
prinderea tuturor sectoarelor 
vieții sociale în sfera condu
cerii de către partid; întărirea 
rolului clasei muncitoare de 
clasă conducătoare a societă
ții; creșterea proporției mun
citorilor în funcțiile de condu
cere în organele și aparatul 
de partid și de stat, al orga
nizațiilor de masă, al minis
terelor și instituțiilor centrale 
etc; mutarea centrului de greu
tate al activității partidului di
rect la locurile de muncă; îm
pletirea funcțiilor de condu
cere pe linie de partid și de 
stat și crearea unor organisme 
cu dublu caracter — de partid 
și de stat; întărirea rîndurilor 
partidului — numeric și cali
tativ; ridicarea continuă a ni
velului politico-ideologic al co
muniștilor, intensificarea acti
vității partidului de formare 
și dezvoltare a conștiinței so
cialiste a tuturor cetățenilor 
patriei.

Din paginile volumului se 
desprinde ideea că creșterea 
rolului conducător al partidu
lui trebuie să fie nemijlocit le
gată de perfecționarea sti
lului și metodelor muncii de

partid. în același cadru se cuvine 
evidențiată necesitatea ca politica 
științifică a partidului să fie însoțită, 
la nivelul organizațiilor de partid, 
de o organizare științifică a activi
tății practice, aceasta presupunind 
repartizarea corespunzătoare a for
țelor, concentrarea eforturilor asupra 
sarcinilor hotărîtoare, o mai bună 
organizare a controlului, întărirea 
răspunderii în muncă, a disciplinei 
și ordinii în toate sectoarele.

Procesul perfecționării vieții eco
nomico-sociale este înțeles de secre
tarul general al partidului într-un 
sens larg, cuprinzînd deopotrivă 
organizarea și conducerea. Insis
tența cu care este abordat acest 
aspect izvorăște din Înțelegerea

Ioan ERHAN

Lucrătorii ogoarelor 
mehedintene au înche
iat recoltarea porum
bului de pe întreaga 
suprafață de 47 921 
hectare. Acum, oa

menii muncii din 
agricultura județului 
Mehedinți transportă 
ultimele cantități de 
porumb la fondul de 
stat. Continuă acțiunea 
de eliberare a terenu

lui, astfel ca, odată cu 
încheierea semănatu
lui, să se;. treacă la e- 
fectuarea arăturilor
pentru culturile de 
primăvară. (Virgiliu 
Tătarii).

conducerea întregii vieți economico- 
sociale. apreciat drept „nucleul in 
jurul căruia gravitează întreaga so
cietate și de la care radiază energia 
și lumina ce pun in mișcare și asi
gură functionarea întregului angrenaj 
al orinduirii socialiste". Evidențiind 
aceasta ca fiind o legitate a dezvol
tării sociale în condițiile făuririi noii 
orinduiri. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază că rolul conducător al 
partidului nu cunoaște tipare date o 
dată pentru totdeauna, ci evoluează 
permanent, corespunzător condițiilor 
și sarcinilor specifice fiecărei etape. 
Tocmai in lumina acestui adevăr fun
damental, secretarul general al parti
dului s-a arătat intens preocupat. în 
perioada care s-a scurs de la Con
gresul al IX-lea al partidului, de a 
elabora o concepție nouă, al cărei 
miez îl constituie ideea integrării 
organice a partidului in viața socie (Continuare in pag. a IV-a)
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Renașteri
Natura moartâ-a pînzei zugrăvite 
învie-n ram, renaște în ciorchine, 
se încălzește în priviri uimite 
și cade-n podul palmei feminine.

Curg, fresce vii, livezile pe dinuri 
închipuind heraldic semn de țară 
bogată-n fructe, miere, ceară, vinuri 
ca-n vis cules de mina gospodară.

Calm, sufletul spre roade se deschide, 
recoltei zi să-i scrie-n calendare, 
în toamna matură, cu zări lucide, 
a treia-n împătritele tipare.

Și trec ofrandele bătrînei Rome 
prin numele ursitei : România, 
abecedar de roade și arome 
menit să-neînte inima și glia.

Cu parmen, ionathane, pergamute 
și razachii vi se desfată graiul, 
gradine hesperide să se mute 
aici unde-mpămîntenirăm raiul.

Din vechii timpi nobilitari și mașteri 
natura moartă-n tineri ochi re-nvie, 
cu savuroase frumuseți. Renașteri 
prin liniști rctunjite-n armonie.

AL. ANDRIJOIU
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Plecînd spre „cetatea de 
foc“ de pe Bîrzava, luasem 
cu mine, ca într-o fotogra
fie îngălbenită de vreme, o 
Reșița oploșită la poalele 
coloșilor siderurgici, îm
pinsă în roca munților, 
constrînsă să șerpuiască 
printre furnale încinse pe 
valea unui riu poluat, stri
vită de tavanul de fum al 
cerului mereu întunecat, o 
Reșiță încrincenată în tre
burile ei grave. întot
deauna fierbinți, ca izvoa
rele de metal topit care-i 
forrilau ființa dură, deloc 
idilică, deloc ademenitoare 
la reverie. Și totuși, reșițe- 
nii sint naște visători. De 
bună seamă sînt astfel, de
oarece numai niște visători 
deopotrivă de romantici și 
de revoluționari iși puteau 
propune spre rezolvare o 
problemă ce părea irezol- 
vabilă. Ca o problemă de 
destin pecetluit, fără ieșire. 
Si totuși, ei au rezolvat-o.

Reșița de odinioară, năs
cută parcă dintr-o oală de 
fontă, din tîșnirea unui 
cuptor de oțel, părea un 
oraș sortit să n-aibă nici
odată parte de lumina pură 
a zilei, de un cer curat, de 
o apă limpede, de păduri 
verzi și grădini cu flori. Și 
iată-mă acum regăsind o 
cu totul altă Reșița, un

oraș cu o populație de pa
tru ori mai mare decît cea 
pomenită în statisticile de 
dinainte de război, cu trei 
platforme industriale, eva
dat din constringerea relie-

sfert de veac de la elibera
rea patriei, regăseam Re
șița la alte dimensiuni de
cit cele ale momentului 
propriului \el start către 
viitor, cu o industrie am-

zonul codrilor, declarînd 
război poluării și noxelor, 
croindu-și artere noi. fă- 
cîndu-și , din îndelungata 
tradiție de muncă in indus
tria grea o pecete pusă pe

compare, în anul Congre
sului al XH-lea al Parti-' 
dului Comunist Român. O 
Reșiță care nu mâi apar
ține fumului și zgurii, ci 
tehnicii și tehnologiei mo-

Navele

românești 

pornesc 
de la... Reșița

fului ce părea prea Încor
setat pentru a permite un 
amplu demers urbanistic, 
prin implantarea de centre 
civice, de vaste cartiere de 
locuințe înflorind prosper 
într-o nouă condiție uma
nă și într-o nesperată, 
cindva, calitate a vieții.

Acum zece ani, la un

bițioasă, producînd locomo
tive electrice și agregate 
hidroenergetice de mare 
forță, o Reșiță care se afla 
în curs de sistematizare si 
reconstrucție urbanistică, 
prinsă într-o vastă campa
nie de împădurire a ver- 
sanților muntoși, deschi- 
zîndu-și ferestrele spre o-

etica șl comportamentul 
social al cetățenilor ei — 
acel oameni a căror onesti
tate, simț al disciplinei și 
ordinii, de un pilduitor spi
rit gospodăresc, constituie 
un indice al civilizației și 
al demnității umane.

Cu Reșița aceasta îi pla
ce Reșiței de azi să se

derne, motoarelor de nave, 
agregatelor de mare forță, 
reductoarelor de precizie, 
motoarelor diesel, hidro- 
agregatelor, turbinelor bulb, 
dar mai ales oamenilor ei, 
înnoiți și ei. Acești oameni 
care, deși nu sînt absolut 
toți bănățeni get-beget, ci 
și olteni, și moldoveni, și

transilvăneni, așa cum sint 
multi germani, sirbi.și ma
ghiari, ven.iți la chemarea 
otelului, au deprins spiri
tul civic al localnicilor, 
hărnicia lor, probitatea și 
mindria lor, calmul, serio
zitatea și profunzimea lor, 
dar. mai presus de toate, 
vocația lor izvorită din tra
diția industrială, din pasiu
nea pentru tehnică, din tot 
ce le-a lăsat o experiență 
de peste două veacuri în 
siderurgie și tot ceea ce a 
adăugat acestei experiențe 
execuția unor instalații, u- 
tilaje și motoare de adevă
rată elită, înalt competiti
ve pe piața mondială.

Există aici familii de în
delungată tradiție muncito
rească. cum este familia si- 
derurgistului Tablă, aflată 
la a patra generație de oa
meni ai otelului, transmi- 
țîndu-și din tată în fiu a- 
oeeași brățară de aur ; sau 
ca familia meșterului Iosif 
Waininger, Erou al Muncii 
Socialiste, specialist în con
strucția motoarelor de 
nave, care intră pe porțile 
uzinei împreună cu fiica 
șa, cu ginerele și cu doi

Ioan GR1GORESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

La „Tehnoton" lași — 
2,9 milioane aparate 

de radio
Desfășurînd o susținută între

cere pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan, colecti
vul de muncitori și specialiști 
de la întreprinderea „Tehnoton" 
din Iași anunță că, in cinstea 
Congresului al XII-lea al parti
dului, a repurtat un succes de 
prestigiu, finalizînd în aceste zile 
pe benzile de montaj cel de-al 
2 900 000-lea aparat de radio, 
din seria „Bucur-6“, cu audiție 
stereofonică și șase lungimi de 
undă.

De remarcat că în această uni
tate economică ieșeană se află 
pe fluxurile de fabricație peste 
20 de tipuri de receptoare de 
buzunar, portabile și staționare, 
casetofoane într-o construcție 
elegantă și cu o selecție sensi
bilă, precum și instalații de te
leviziune cu circuit închis, con
sole complete de emisie-recep- 
ție pentru radiocomunicații na
vale, componente electronice 
pasive, condensatoare cu tantal 
și altele. Pentru realizarea aces
tora, aici se produc peste 15 000 
de repere și subansamble.

în prezent, electroniștii Ieșeni 
pregătesc lansarea în fabricație 
a unui nou receptor, de înaltă 
tehnicitate și cu proprietăți es
tetice superioare ■— „Omega", 
produs cu o mare finețe de au
diție și un consum redus de 
energie electrică.

(Agerpres)

Ritm intens de lucru 
pe șantierul noului 
pod peste Dunăre

Constructorii noului pod peste 
Dunăre — de la Cernavodă — 
magistrală rutieră și de cale 
ferată care va optimiza trans
portul de mărfuri și de persoa
ne spre această parte a țării, 
muncesc cu eforturi susținute 
pentru a intimpină Congresul al 
XII-lea al partidului cu noi și 
importante succese în muncă.

La pila din aval Cernavoda, 
muncitorii de la Șantierul 43 al 
Grupului de șantiere poduri du
nărene Fetești au lansat cadrul 
radierului — o construcție me
talică spațială de mare dimen
siune, ce va constitui baza de 
susținere a acestui prim pilon 
al podului. Se lucrează, de ase
menea, intens la derocări din 
mal și la terasamentele extinse 
ale stației C.F.R. Cernavodă. 
Totodată, au inceput lucrările 
la pila albie din mijlocul Du
nării, ce va avea o înălțime de 
45 m. O primă coloană metali
că ancorează acum in mijlocul 
fluviului uriașul radier metalic 
construit la Șantierul naval din 
Galați, Numai în această zonă a 
podului de la Cernavodă con
structorii au realizat în primele 
9 luni ale anului un volum d*‘ 
construcții-montaj de peste 90 
milioane lei. (Agerpres)

Acum cînd se pun din 
nou în față înfăptuirile 
acestor vremuri și se com
pară realizările unor ani 
din ultimele două-trei de
cenii, iar uneori patru sau 
cinci, aș vrea să mă duc 
ceva mai adine cu mintea 
înspre văleaturlle ce ne-au 
precedat și să articulez de 
acolo o judecată despre 
progresele noastre de azi.

A fost plin de vlagă și 
destoinic acest popor, în 
toate vremurile, altfel n-ar 
fi rezistat ; dar a fost și 
stilcit și împiedicat de fe
lurite cotropiri, zăticnit in 
puterile lui și in dorința 
lui de mai bine de feluriți 
împilatori, mai dinlăuntru, 
mai ales din afară, și nu 
s-a putut pune, din vreme, 
la înălțimea altor națiuni 
cit privește cuprinderea, 
tihna, desfășurarea lui spre 
semnele culturii înalte, deși 
niciodată nu i-a lipsit să- 
mința lor-; nici nu s-a ros
tuit în întocmiri sociale 
bogate, cu vază, cu fală, 
deși nu i-au lipsit clipe de 
strălucire. însă starea lui 
n-a fost foarte bună : me
reu dator să dea, mereu 
silit să se apere, căutind 
cu ochii de unde vine pri
mejdia, schimbind domnii

uneori la două luni, jăcmă- 
nlt, pus în corvezi, lipsit 
de lumina școlilor, cu O 
credință cam stătătoare, cu 
o legiuire cam patriarhală, 
cu o tehnicitate cam mă
runtă. căci măruntă ii era 
și darea de mină, poporul 
acesta s-a lăsat rămas în 
urmă în multe și, deși a

descrise cu deliciu de Sa- 
doveanu, și de alți scrii
tori, la curți domnești sau 
la gospodării răzășești bine 
întocmite, la zile de praz
nic, la sărbători și baira
muri speciale. Chiar acești 
scriitori nu uită să ne ara
te și milogii, fețele supte, 
miinile întinse după mîn-

lor munteni contemporani 
(adică la rapsozii celui mai 
mare rezervor de grine, 
Bărăganul) pină aproape 
de noi ? Dintr-o așezare 
strîmbă care lipsea omul 
mărunt de productul mun
cii sale, mai exact îl ți
nea de nevoie, sub spectrul 
foamei, ca să muncească.

tea spune că în lumea ora
șelor pe care le cunosc se 
mănîncă foarte temeinic, 
dacă nu chiar excesiv, și că 
numărul „bine-hrăniților" 
începe să precumpăriească. 
încă o dată : să nu ne 
luăm în judecata noastră, 
după gospodarii binerostu- 
iți dintotdeauna, ci după

RECUPERĂRI ISTORICE
Paul EVERACfăcut pași aprigi odată cu 

începutul unor slobozenii 
smulse de el in veacul tre
cut. vremea noastră l-a 
găsit, totuși, ceva mai dos
nic decit popoarele înain
tașe. căci acele sute de ani 
de apăsare au lăsat urme 
și sînt greu de învins.

Așezat pe un pămint so
cotit bogat, fiindcă era 
mult, la oameni puțini, și 
fiindcă era mănos fără un 
efort prea mare, poporul 
s-ar fi cuvenit să fie măcar 
bine hrănit. Nu era. Să nu 
ne luăm după ospețele

care, bordeienii, famelicii 
cartierelor mărginașe, lip
siți! dintotdeauna. pentru 
care o strachină de fiertu
ră și o mămăligă erau te
meiul subzistentei, sau ai 
căror copii se băteau pen
tru o lingură de terci mu
iat în lapte. De upd^i venea 
această foame seculară, a- 
ceastă Indigență, prezentă 
și în descrierile prozatori

Cînd citesc astăzi că din 
punctul de vedere al unită
ților nutritive pe cap de 
locuitor sîntem acum aproa
pe de țările înaintate, de 
haremurile optime. înțeleg 
că s-a produs o recupera
re istorică uriașă, că mari 
categorii de oameni, altă
dată subalimentați, au in
trat în raza unui consum 
normal, civilizat. Ba. aș pu

marile mase, altădată pro
letare. Subzistenta a fost 
scoasă din lungile debite 
ale istoriei și recuperată pe 
seama tuturor.

Avem astăzi un medic la 
600 de locuitori : cifră din
tre cele mai bune. Cum 
stăteam, nu în veacul nos
tru, ci cu două-trei-patru 
secole înainte ? Un medic, 
făcut în fără, nu exista. La 
căpătîiul lui Ștefan cel 
Mare se aduc, spre finele 
secolului XV, cîțiva doc
tori străini, ca o mare ra
ritate. Alții vin, tot așa, la

curți de principi. Poporul 
n-are, vreme de secole, de
cit doftoroaie și vraci, și, 
hăt. tîrziu un soi de practi
cieni numiți hirurgi. Am 
realizat, spre sfîrșitul se
colului XIX și începutul 
secolului nostru, o mare 
școală medicală, devenită 
faimoasă, cel puțin în par
tea noastră europeană; dar 
rețeaua medicală pentru 
uzul cetățeanului ultimului 
cătun nu s-a înfăptuit de
cit acum, ca o însemnată 
recuperare a beznei medie
vale și a urmărilor ei : 
mortalitate generală ridi
cată, endemii, epidemii, se
rioasă mortalitate infanti
lă. Am „fabricat" medici, 
și înainte de a ne întreba 
de valoarea lor absolută 
(care poate să fie bună), 
constatăm că ne-am așezat, 
și sub raportul densității 
lor, pe o linie înaintată, 
mondială.

Am industrializat într-un 
ritm dintre cele mai rapi
de din lume. Ceea ce în
seamnă că aveam înainte o 
stare dintre cele mai păcă
toase. Ce industrii aveam 
noi la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea. cînd Europa în-
(Continuare în pag. a V-a)
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Un excelent exemplu al minerilor de la Urdari UN REVIRIMENT PROMIȚĂTOR LA ÎNTREPRINDEREA

60000 tone de cărbune
■

•w l /''’gR,z:.£ DE PRELUCRARE A ALUMINIULUI DIN SLATINA

peste prevederile întregului un Mm

A

In prima decadă din octombrie.
ANGAJAMENTUL ASUMAT ÎN FATA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 

ÎNFĂPTUIEȘTE CU SUCCES
I :• •.

■? ■■: restantele au scăzut
Iert Ia ora prinzului, Intre dea

lurile domoale din platforma Jiului, 
se consuma un eveniment, trecut, 
ca multe altele de acest fel. in 
șirul lucrurilor obișnuite: harnicii 
mineri de Ia Urdari au scos din 
adincuri cea de-a 60 000-a tonă de 
cărbune peste prevederile planului 
pe acest an. Un succes care ilus
trează hotărirea și abnegația cu 
care muncesc bravii mineri de aici 
pentru a da tării cit mai mult căr
bune ; cărbune atît de necesar ter
mocentralelor.

Aflînd de acest succes, gîndul 
ne-a dus mai departe, spre zilele 
Congresului al XII-lea. in cinstea 
căruia ortacii de Ia Urdari s-au 
angajat să realizeze suplimentar, 
fată de sarcinile „la zi". 150 000 tone 
cărbune. Este angajamentul comu
nist. angajamentul patriotic al 
minerilor de la Urdari. asumat în

fata secretarului general al parti
dului. cu prilejul vizitei de lucru 
pe care a efectuat-o în această 
unitate In luna august. „Vă asigu
răm, tovarășe secretar general —- 
spunea atunci reprezentantul mine
rilor. brigadierul Ion Piesa — că 
pînă la Congres vom extrage su
plimentar 150 000 tone cărbune, iar 
pînă la sfirșitul anului — 300 000 
tone".

— Angajamentul nostru se reali
zează cu succes — precizează tova
rășul Victor Mazurencu, inginerul- 
șef al minei. O dovedesc rezultatele 
de pînă acum. Practic, planul anual 
a fost realizat încă la 20 septembrie, 
de atunci lucrînd, cum se spune, in 
contul angajamentului.

Discutăm despre măsurile aplica
te și aproape că îi dăm crezare in- 
ginerului-șef care, referindu-se la 
succesul amintit, ne-a spus cu cel

mai firesc ton : „Așa era normal să 
fie". Da. „așa era normal să fie" 
cind în arsenalul producției se fo
losesc din plin numai mijloace me
canizate, de înalt randament, cind 
se ating viteze medii lunare de 
avansare de peste 150 m pe com
plexul mecanizat — nivel dublu 
fată de cel planificat — cind pro
ductivitatea muncii pe post este de
pășită cu 30—50 la sută, cind ca
pacitatea finală a minei este atinsă 
cu peste un an mai devreme. Da, 
„așa era normal să fie", pentru 
acest inimos și entuziast colectiv, 
care dovedește zi de zi — prin căr
bunele extras peste plan — că nu 
precupețește nimic, absolut nimic 
cînd în cauză sînt interesele majo
re ale economiei. Așa se explică si 
angajamentul unanim al colectivu
lui. ca si in aceste condiții, cind 
planul este substantial depășit, să

v

s <■

La Intrarea în mina Urdari

g! ț

i
cu 200 tone laminate

Ce se întreprinde în continuare 
pentru recuperarea lor integrală ?

transforme ziua de azi, duminică, 
14 octombrie, in zi de muncă re
cord, realizind o producție de peste 
3 500 tone cărbune, fată de 3 000 
tone cit se extrage tn medie zilnic.

Cine sînt autorii acestor frumoa
se fapte de muncă? Inginerul-șef 
ezită, ca tn atitea cazuri similare, 
să dea nume. Le obținem totuși și

le notăm cu litere mari : brigăzile 
conduse de ION PLEȘA si ION 
APROFIRI, subinginerul PETRICA 
6URDU și multi alții. Am amintit 
doar citeva, cu gîndul la ÎNTRE
GUL COLECTIV AL MINEI UR
DARI, căruia îi adresăm felicitări!

Viorel SALAGEAN

Intreprinderea „Electroputere" -Craiova răspunde la întrebarea: La închiderea ediției

„CÎND VEȚI LIVRA CELE 17 LOCOMOTIVE RESTANTE?"

//
Termenul precis depinde, în egală măsură,
de punctualitatea colaboratorilor noștri"

Firma și prestigiul întreprinderii 
„Electroputere" din Craiova sint bi
necunoscute. Fiind cea mai mare u- 
nitate industrială din județul Dolj, 
este clar că de modul în care colecti
vul de aici își îndeplinește sarcinile 
de plan depinde, în bună parte, situa
ția realizărilor pe ansamblul județu
lui. în ziarul „Scînteia" din 6 octom
brie Întreprinderii craiovene i se 
adresa întrebarea : „Cînd veți livra 
cele 17 locomotive Era vorba do 
produse restante înregistrate în pri
mele nouă luni. Care este situația. în 
prezent ?

De la înoeputul anului și pînă la 
sfirșitul primei decade a lunii oc
tombrie. „Electroputere" a înregis
trat însemnate restante la producția 
fizică. Să ne referim doar 
motive diesel și electrice, 
mai mult cu cit producția 
motive reprezintă 40,3 la 
producția întreprinderii, iar cele 17 
locomotive electrice de 5100 kW 
restante înseamnă 54,8 la sută din 
totalul nerealizărilor întreprinderii 
pe această perioadă. Exigent eu sine, 
refractar spiritului de automulțumi- 
re, colectivul Întreprinderii, prin cei 
205 delegați ai săi la eonferinta de 
dare de seamă și alegeri a comite
tului de partid ce a avut Ioc recent, 
și-a făcut autocritica deschis, mun- 
citorește, arătînd fără înconjur nea
junsurile, minusurile ce se fac sim
țite în propria activitate. Iată citeva 
din ele manifestate la fabrica de lo
comotive : existenta unor tehnologii 
rudimentare, mai ales în sectorul de 
construcții metalice, tehnologii depă
șite de ritmul de productivitate im
pus ; folosirea necorespunzătoare, in 
unele sectoare, a forței de muncă (de 
la Începutul anului s-au Înregistrat

la loco- 
Cu atît 
de loco- 
sută din

32 234 ore/om absente nemotivate) ; o 
cooperare necorespunzătoare între 
cele două secții ale fabricii (con- 
structii-metalice și montaj general, 
ceea ce a dus la crearea unui de
calaj in fluxul de fabricație al loco
motivelor). Toate acestea se cunosc, 
au făcut obiect de analiză respon
sabilă în fiecare din organizațiile de 
partid ale fabricii.

— Comitetul nostru de partid, ne 
spunea tovarășul Nicolae Gugilă, se
cretar, a inițiat măsuri de primă ur
gentă. menite să ducă la eliminarea 
carențelor din unitatea noastră, la 
recuperarea restantelor : mărirea su
prafeței de producție cu incă o linie 
de montaj, afișarea la fiecare loc de 
muncă a sarcinilor ce-au mai rămas 
de realizat pină ia finele anului, a- 
naliza zilnică, în prezenta directoru
lui întreprinderii, a realizărilor pe 
ultimele 24 ore, repartizarea între
gului 'activ de partid pe ateliere ș.a. 
Tot ce se întreprinde la noi. în aces
te zile, confirmă că aici startul pen
tru redresare a fost dat.

Privită însă prin prisma realității, 
balanța restantelor de la „Electro
putere", inclusiv la locomotive die
sel și electrice, arată insistent și 
spre acele cauze care depășesc pur 
si simplu posibilitățile colectivului 
de aici.

Despre ce este vorba ? Despre ne- 
respectarea disciplinei contractuale 
de către unii parteneri în fabricația 
de locomotive, motiv pentru care 
„Electroputere" se prezintă astăzi cu 
mari restante în producția fizică, 
restante greu de recuperat fără spri
jinul hotărit și consecvent al Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și centralelor industriale de 
resort.

3
• ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI, res

tantă cu 43 controlere-comandă pentru LDE de 2100, 3 000 și 4 000 CP ;
• ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI CARANSE

BEȘ — restantă cu 20 boghiuri pentru LE de 5100 kW și 12 boghiuri pen
tru LDE de 2 100 CP. (Aceste rămîneri in urmă sînt condiționate însă șl 
de fabrica de mașini electrice rotative a întreprinderii... „Electroputere", 
care, de nouă luni, are o restantă fată de întreprinderea din Caransebeș 
de 166 motoare de tracțiune pentru LE de 5 100 kW) ;

• COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI are o restantă, numai P« 
luna septembrie, de 170 tone tablă

în luna septembrie, de exemplu, 
din totalul de 229 poziții ce trebuiau 
primite de la colaboratorii din tară 
pentru fabricarea locomotivelor, au 
fost livrate integral numai 39. Iată, 
așadar, urgența urgentelor: aprovi
zionarea ritmică a întreprinderii cu 
piesele, subansamblele si materiale
le necesare, conform contractelor în
cheiata unitățile colaboratoare,

de 15 mm — calitate OL 37—4K.
problemă tn a cărei soluționare s-a 
angajat, in făta conferinței comite
tului de partid de la „Electroputere", 
tovarășul Alexandru Necula, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini.

Colectivul de la „Electroputere" 
așteaptă acum fastele.

Nicolae BABAlAU 
corespondentul „Scînteii

restanțieri, listă ce se cunoaște foarteSpicuim din lista colaboratorilor . . .. .
bine, nu de ieri, de azi, la toate nivelurile, inclusiv la ministere — pusă la 
dispoziție de serviciul cooperare al întreprinderii craiovene ;

• ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI este tn restanță cu 
100 traductoare de presiune FK-85 pentru LE de 5100 kW și 100 autoregu- 
latoare D II FK-72 ;

• ÎNTREPRINDEREA DE CABLURI ȘI MATERIALE ELECTROIZO- 
LANTE BUCUREȘTI — restantă cu 10 000 m cabluri.

Orașul Reghin 
a realizat planul 

producției industriale 
pe primii patru ani 

ai cincinalului
Colectivele de oameni ai mun

cii din orașul Reghin anunță în
deplinirea, înainte de termen, 
a planului producției indus
triale pe patru ani ai cincina
lului:; ■ Hotprîti - șă. tntîmninp,, 
Congresul aî XÎI-lea al parti
dului cu noi izbînzl. lucră
torii din Reghin s-au angajat să 
facă totul pentru ca pînă la sfir
șitul anului ’79 să realizeze su
plimentar o producție industria
lă în valoare de 600 milioane 
let (Gh. Giurgiu).

In primele trei trimestre din acest 
an. întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului Slatina a înregistrat 
restante la unele sortimente. Astfel, 
planul la laminate din aluminiu a 
fost realizat doar In proporție de 
81,1 la sută. La cabluri electrice din 
aluminiu, cu toate că pe total se în
registra un pius de 227 km. exista 
totuși un deficit Ia cablurile armate.

Nerealizările la producția fizică, ne 
spunea tovarășul ing. Emil Stănescu, 
directorul tehnic al întreprinderii, se 
datorează, in principal, nepunerii In 
funcțiune la termen a unor capaci
tăți. O serie de prese de extruziune, 
cu termen de punere in funcțiune 
31 decembrie 1978, nu funcționează 
nici acum. De asemenea, presa de 
5 000 tone forță a fost pusă in func
țiune cu intîrziere și numai partial. 
De fapt, această presă produce da
torită efortului depus de colectivul 
întreprinderii, care, prin autodotare. 
a construit un cuptor-tunel cu va
tră înclinată pentru încălzit lingouri. 
In acest fel au fost recuperate din 
restante 713 tone laminate din alu
miniu.

La încheierea primei decade a lu
nii octombrie, oonsemnăm situația 
existentă: în comparație cu 
cada anterioară.
plimentar aproape 200 tone 
minate din aluminiu, peste 20 ki
lometri cabluri armate din aluminiu, 
iar ia presa de 5 000 tone forță s-au 
recuperat 56 tone produse extrudate.

Dar .sint necesare în . continuare 
măsuri urgente pentru ca presa de 
5 000 tone să poată produoe la în
treaga capacitate ; este nevoie ca 
toate unitățile cu care întreprinderea 
de la Slatina cooperează să-și achi
te obligațiile pe care le au tn li
vrarea utilajelor. Ne referim in prin
cipal la întreprinderea mecanică 
Aiud și I.M.U.M. Baia Mare, care

restante In furnizarea unor uti-

de- 
s-au obținut su- 

la-

au 
laie de care depinde functionarea la 
întreaga capacitate a acestei prese. 
De remarcat este faptul că s-au rea
lizat tot prin autodotare și alte cup
toare pentru încălzit lingouri, pen^ 
tru presele de 1 200 și 2 500 tone for
ță. care vor funcționa pînă ce se 
vor pune la punct cuptoarele pro
totip cu inducție.

Desigur, eforturile făcute pentru 
recuperarea restantelor prin realiza
rea unor acțiuni de autodotare sînt 
lăudabile. In acest context se în
scriu și îmbunătățirile constructive 
făcute de colectivul întreprinderii la 
laminorul de benzi la rece nr. 2. In 
același timp însă, se impune o mai 
mare preocupare pentru efectuarea 
lucrărilor de întreținere și reparații 
la timp șl de bună calitate la toa
te utilajele. Sînt probleme ce au fost 
analizate șl în adunările generale de 
partid care au avut loc recent în în
treprindere.

— Recunoscînd deschis propriile 
noastre lipsuri, ne arată tovarășul 
Sevastian Popa, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii, preci
zăm. totodată, că nu am realizat 
sarcinile de plan la cablurile arma
te din aluminiu, datorită lipsei de 
PVC și bandă de otel, materiale ai 
căror furnizori sint întreprinderea de 
mase plastice Drăgășani și Combi
natul siderurgic Galați.

în același timp, avînd în vedere că 
la această unitate se fabrică peste 
V 000'de tipodimenăiuni, unele dintre 
ele în cantităti foarte mici, de citeva 
kilograme, este necesară optimizarea 
procesului de producție, cit și În
făptuirea programului de tipizare a 
producției.

Emllfan ROUĂ
corespondentul „Scinteii1

Scurtă privire statistică după prima decadă a lunii octombrie

lunar, o producție de circa

pe adresa Combinatului sl- 
are o restanțâ de aproape 

la rece față de întreprinde-

• Combinatul metalurgic din Cimpla Turzll a reali
zat în plus, de la începutul anului pînă la 10 octom
brie, 1 655 tone oțel calibrat în bare, 3134 tone sîrmă 
laminată din cupru, 2 300 conductori electrici izolați, 
343 tone electrozi de sudură ș.a.

• întreprinderea de aparate electrice de măsurat 
din Timișoara — care a îndeplinit cu 3 luni mai de
vreme sarcinile anuale de plan la export — și-a 
creat condiții să livreze pînă la finele anului o pro
ducție suplimentară în valoare de 5 milioane lei va
lută.

• Întreprinderea minieră Rimnicu Vîlcea a livrat, 
suplimentar, 42 500 tone calcar, necesar chimiștilor 
de la Combinatul de produse sodice Govora pentru 
recuperarea restanțelor la producția de sodă.
• Petrochimiștii din Borzești au obținut în prima 

decadă a lunii octombrie, între altele, o producție su
plimentară de 16 tone polietiren, prevederile de plan 
fiind depășite pe ansamblul perioadei care a trecut 
din acest an cu 3 038 tone de polistiren.

• Combinatul de prelucrare a lemnului Gherla nu 
a realizat fațâ de prevederile de plan 143 500 mc fur
nire estetice și 72 200 mp placaje din lemn.
• La sfîrșitul primei decade a lunii octombrie, în

treprinderea de sîrmâ și produse din sirmâ Buzău era 
în restanțâ fațâ de întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaje Vîlcea cu 274 tone plasă sudată.

• Minerii din Comănești au rămas datori față de 
planul primei decade cu 906 tone cărbune.
• întreprinderea mecanică Plopeni nu respectă 

graficul de livrare a semifabricatelor necesare între
prinderii de utilaj petrolier din Tîrgoviște, împiedi- 
cind-o să-și realizeze, 
9 milioane lei.
• Din nou un semnal 

derurgic Galați care 
300 tone tablă laminată 
rea de aparotafe și accesorii din Alexandria, din care 
cauză aceasta nu poate fabrica circa 1 000 baterii de 
încălzire.

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.CR.

Plenara Uniunii arhitecților
Sîmbătă s-au desfășurat, la Bucu

rești. lucrările plenarei lărgite a 
Comitetului de conducere al Uniu
nii arhitectilor. consacrată dezba
terii proiectelor documentelor celui 
de-al XII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român și sarcinilor 
ce revin arhitectilor in lumina 
acestora.

în raportul prezentat de Cezar 
Lăzărescu. președintele Uniunii ar
hitectilor. și în luările de cuvînt a 
fost relevată totala adeziune a 
membrilor acestei organizații la 
conținutul de o excepțională im
portantă al documentelor ee vor fi 
dezbătute și aprobate de Congresul 
partidului, documente in care el 
regăsesc propriul lor program de 
muncă. S-a subliniat contribuția 
hotăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu la elaborarea si funda
mentarea acestor documente, care 
prin direcțiile principale si orien
tările lor fundamentale asigură în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 

înaintare a României spre comu
nism.

Plenara a examinat sarcinile deo
sebite ce revin arhitectilor in înfăp
tuirea prevederilor planului de 
dezvoltare economico-socială echi
librată a județelor și de sistema
tizare a tuturor localităților patriei. 
Participants si-au exprimat hotă
rirea de a îndeplini în mod exem
plar aceste sarcini, de a realiza, in 
condiții cit mai bune. cu soluții 
moderne și cit mai eficiente, impor
tantele obiective de investiții pre
văzute in documentele Congre
sului.

Participantii la plenară, tn nu
mele tuturor celor ce activează in 
domeniul arhitecturii și sistemati
zării. și-au manifestat declina ade
ziune la propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu să fie reales. Ia 
cel de-al XII-lea Congres. în .func
ția de secretar general al partidu
lui. Ei și-au reafirmat, cu acest 
prilej, sentimentele de înaltă stimă 
și prețuire fată de conducătorul 

iubit al partidului si statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
pentru activitatea neobosită pusă 
în slujba progresului patriei, ridi
cării bunăstării poporului, creșterii 
prestigiului și rolului României so
cialiste in lume.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a fost adoptat textul unei telegra
me adresate C.C. al P.C.R.. tova
rășului Nicolae Ceaușeseu. în care 
se spune : Conștientl de faptul că 
înfăptuirea mărețelor si insufleti- 
toarelor obiective cuprinse în pro
iectele documentelor Congresului al 
XII-lea al partidului depinde de 
participarea amplă a tuturor forțe
lor națiunii, arhitectii români se 
angajează solemn in fata dumnea
voastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușeseu. să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a traduce în viată, cu întregul lor 
talent, cu imaginație și pricepere, 
marile sarcini ce revin arhitecturii.

. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)
nepoți ; sau ca meșterul Ioan Buga, 
tot de la „naval", care și-a adus 
să lucreze alături de el fiul șl fiica. 
Maiștrii Buga și Waininger totali
zează împreună 76 de ani munciți 
în aceeași uzină ! în privința ora
șului lor, ei sînt adevărate enciclo
pedii ambulante, și poate că toc
mai dragostea fată de urbea na
tală, confundarea ființei lor intime 
cu marea ființă a orașului au fă
cut ca prin mîinile lor de vestiți 
meșteri constructori de motoare să 
„treacă", rămînîndu-le în inimi, 
și la rindul lor rămînind în ini
mile celor pe care i-au crescut, 
sute de tineri luați „cu cașul la 
gură" — cum spune meșterul Buga 
— și făcuti oameni de nădejde, 
mulți dintre ei depășindu-și mais
tru, ajungind specialiști cu diplome 
respectate, ingineri, subingineri și 
tehnicieni de inaltă clasă.

Există însă aici „reșiteni" care, 
cu zece ani in iirmă, aveau o altă 
sorginte dată de locul de baștină. 
Orașul acesta care a fost decenii 
de-a rindul „locomotiva industrii 
grele românești", bperînd infuzii 
vitalizatoare de experiență muncito
rească și de energie umană celorlal
te rioi centre siderurgice și meta
lurgice ale țării, a primit, la rin
dul său. specialiști din toată tara, 
emuli al marilor institute politeh
nice, tineri cercetători, proiectant!, 
arhitect!, tot ceea ce era menit 
să-i astimpere Reșiței „foamea" ie 
cadre de inaltă calificare într-o 

epocă în care „Cetatea de foc" ieșea 
din oala de fontă, de oțel și zgură 
și trecea la elaborarea unor produ
se din ce în ce mai complexe, mai 
sofisticate, cu un înalt grad de teh
nicitate, majoritatea constituind 
premiere industriale românești.

Asta a făcut ca, la Reșița, să se 
Implanteze un puternic centru de 
cercetări științifice și inginerie teh
nologică pentru echipamente hidro

Navele românești
energetice, o facultate de subingi
neri in construcția de mașini, un 
vast laborator de cercetări in do
meniul hidroagregatelor.

— Am pornit cu 57 tineri specia
liști ambițioși — ne spune inginerul 
Nlcu Mateiaș, directorul centrului. 
Astăzi sintem 1 300 de cercetători 
și ingineri, dar nu formăm un In
stitut pe Calea Victoriei, ci un cen
tru de cercetare științifică la uneal
tă, în ateliere, in salopete șl 
uleiuri.

— Și cum ati demarat ?
— La început n-a fost decît cu

rajul atacării primelor teme, a celor 
dinții comenzi, iar laboratorul de 
experimentări erau atelierele tn 
care producția își urma mersul nor
mal. dar unde aveam să descoperim 
marea vocație pentru nou a oame
nilor acelei Reșița care, pe atunri, 

era numită „mecanicul-șef al eco
nomiei naționale". Da. ne-am bucu
rat de încredere, de' dreptul la risc 
dar și de obligația de a reuși. Șl 
am reușit. Știți cu ce trebuie să fie 
sinonim un motor produs la Reșita ? 
Cu patru cuvinte : precizie, robus
tețe. economicitate, longevitate. 
Uneori ne este dat să ne mirăm noi 
înșine de longevitatea produselor 
noastre. Cînd reșiteanul zice : „fac".

face ! De-asta, probabil, la mal 
greu, Ia mai complicat, la mai de 
urnit ceva nou din loc, auzim : „Să 
facă reșițenii !“. Iar ei își suflecă 
mînecile și se pUn pe treabă. 
Asta e ! .

Meșterul Iosif Waininger. pe care 
l-am înttlnit lingă standul de probe 
al unui motor de navă de 20 000 
cai putere, Îmi vorbise întocmai.

— V-ați întrebat de ce motoarele 
de nave sînt făcute de Reșița? Toc
mai pentru că gradul de tehnicitate 
și capacitatea profesională a Reși- 
țel asigurau asimilarea produsului 
într-un termen record. Da, oamenii 
aceștia sînt capabili de lucruri 
mari ! Ar trebui să vă spun că o 
echipă puternică de meșteri, tehni
cieni și ingineri au fost invitați la 
firma M.A.N.. autorul licenței, pen
tru specializare, dar. între noi fie 

spus, și pentru ca cei de acolo să 
vadă cam de ce sint in stare ai 
noștri.

— Și cum ati ieșit din această 
„încercare" ?

— Băieții ăștia le-au arătat cu 
adevărat ce pot. Ba, mai aveau „în
drăzneala" să vină și cu soluții teh
nice la probleme dificile. Directorul 
de la Augsburg a venit apoi aici 
și a rămas impresionat de ce se 
face la Reșița. Zicea : „Ara vindut 
licența asta în multe țări, dar nică
ieri nu s-a realizat atît de repede 
ca aici, In uzina asta reșițeană, care 
va fi una dintre cele mai moderne 
uzine din lume". Ce-or fi spunînd 
acum cei care, auzind că vrem să 
producem motoare de nave cu un 
deplasament pînă la 150 000 de tone, 
ne ziceau că sintem cam......căzuți
din Lună" ? Sigur, s-au pus proble
me care n-au fost deloc floare la 
ureche. Dar de-acum Încolo, tot ce se 
va construi nou pentru flota navală 
românească va fi dotat cu motoa
re produse de Reșița- Putem spune 
că navele pornesc de-aici, din fosta 
„cetate de foc", în care oamenii 
gîndesc astăzi în microni, la o pre
cizie maximă, și asta nu numai 
pentru creația lor tehnică și pen
tru produsele muncii lor, ci și pen
tru propria lor viață, pentru planu
rile și ambițiile lor de a transpune 
in fapte noile si importantele o- 
biective care Ie revin in cadrul do
cumentelor supuse dezbaterii și 
aprobării celui de-al XII-lea Con
gres al partidului.
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Ritmul recoltării porumbului a crescut

MĂRIȚI VITEZA TRANSPORTULUI!
(Urmare din pag. I)

Este sarcina comandamentelor ju
dețene, a unităților agricole, a con
ducerii întreprinderilor de trans
porturi auto, ca și a organelor de 
control al circulației rutiere.

Pentru ca marile capacități de 
transport (un parc impresionant de 
mașini, din care o substanțială 
parte a fost dislocată din alte sec
toare economice) să fie pe deplin 
folosite și astfel să se justifice

efortul concentrării lor în agricul
tură, pentru ea marea bogăție a 
recoltelor acestei toamne să fie 
urgent și integral pusă la adăpost 
se cere ca acum, în această ultimă 
și decisivă etapă a campaniei agri
cole. să se acționeze cu maximă ra
piditate și eficientă. Organizare 
exemplară. intolerantă fată de 
orice tendințe de tergiversare și 
delăsare, spirit întreprinzător și un 
acut simt al răspunderii — iată ce 
li se cere acum tuturor comuniști

lor care muncesc în agricultură, 
sau care au fost solicitați s-o ajute, 
tuturor cadrelor de conducere, tu
turor oamenilor prin al căror efort 
se nasc producțiile agriculturii so
cialiste.

Este ora la care de hrana popu
lației tării răspund transporturile, 
solidare cu cei care trebuie să le 
asigure eficienta. Ultima mare bă
tălie a campaniei se duce acum... 
la volan. Drum bun! Si succes 
deplin !

Relatările corespondenților și reporterilor „Scînteii", 
precum și analiza care a avut loc ieri dimineață 
la o teleconferință de la Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor dau răspuns la întrebarea:

-DE CE IMPORTANTE CANTITĂȚI DE PORUMB RECOLTAT SE AFLĂ IN ClMP? -PENTRU CĂ 0 TREIME 
DIN TIMPUL DE LUCRU PLANIFICAT PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT NU ESTE FOLOSIT!

CU ACTUALELE FORȚE, CEA MAI MARE PARTE A PORUMBULUI 

RECOLTAT POATE FI TRANSPORTATĂ 1N ACEEAȘI ZI

Cîteva direcții imediate de acțiune:
9

• Timpul de încărcare în cîmp poate și trebuie să fie mult 
scurtat. Forțele mecanice și manuale concentrate la această 
operație trebuie să sporească considerabil în următoarele 
zile

• Să se îndeplinească riguros norma stabilită de minimum 
trei curse pe zi pentru fiecare autocamion

• Cel puțin jumătate din mijloacele de transport să fie încărcate 
seara sau în timpul nopții pentru a fi la primele ore în baze

• Să fie amenajate imediat baze volante cît mai apropiate de 
locurile de recoltare.

Cu mult 
sub normă 
în ziua de 11 octombrie, în ma

joritatea județelor, mijloacele de 
transport închiriate de cooperative
le agricole nu au fost utilizate la în
treaga capacitate. Numai în 8 ju
dețe — Arad, Bistrița-Nâsăud, Cluj, 
Covasna, Hunedoara, lași, Ilfov și 
Mureș — s-au efectuat cele trei 
curse planificate. Publicăm, în con
tinuare, lista județelor unde, în 
cooperativele agricole, mijloacele 
de transport au realizat, în me
die, doar două și chiar mai pu
ține curse.

Curse contracronometru și curse 
de... numărare a știuleților

Județul Curse efectuate

BUZĂU 2
CARAS-SEVERIN 2
DÎMBOVIȚA 2
GALAȚI 1,2
GORJ 1,6
MEHEDINȚI 1,9
SUCEAVA 2
TIMIȘ 1,8
TULCEA 2
VASLUI 2

Cauza principală a acestui ritm 
necorespunzător de transport o 
constituie, ca și în numeroase alte 
locuri, faptul că în unitățile agri
cole nu se asigură forțele necesa
re pentru încărcarea în cel mai 
scurt timp, multe mi|loace de 
transport așteptînd ore întregi, la 
care se adaugă și alte neajunsuri 
existente la bazele de recepție. 
Este de datoria comandamentelor 
județene, a celor comunale și a 
conducerilor unităților agricole 
să-și concentreze cu prioritate e- 
tenția — în ceea ce privește trans
portul — la scurtarea timpului de 
încărcare în cimp.

...Vineri, ora 22. La sediul coope
rativei agricole din Diosig se retrag 
din cimp ultimele camioane și cu
pluri, de. remorci încărcate cu po
rumb. Sînt pregătite pentru primul 
transport al zilei următoare, cind ur
mează să fie livrate la fondul de stat 
circa 140 tone de porumb știuleți. 
Pentru transportul unei asemenea 
cantități, s-a calculat că este obliga
toriu ca fiecare autovehicul să facă 
cel puțin 5—6 curse pe o distantă ce 
depășește 15 km — din cimp și pină 
la locul de depozitare.’* Or. aceasta 
presupune reducerea la mai puțin de 
un ceas a timpului de încărcare și 
descărcare a unui mijloc de transport.

A doua zi dimineața, la unul din 
punctele de lucru se încărcau de 
acum două dintre remorcile văzute 
în. seara precedentă la sediul coope
rativei. Era ora 7,30 și se aflau deja 
la a doua cursă. La încărcat se fo
losea un. graifăr, care îsi încheia 
operația în mai puțin de 20 de mi
nute. In alte 5 minute se făcea cin- 
tărirea și completarea actelor.

Ajungem din urmă cele două 
cupluri de remorci și. la baza de re
cepție. urmărim modul cum sînt di
rijate. Cronometrăm staționările. 
Remorcile opresc pe cîntar și două 
laborante iau imediat probele pen
tru analiză. Omul de la cîntar își 
face și el corect datoria, după care 
mecanizatorul se îndreaptă spre un 
patul imens, cu o capacitate de 1 000 
tone, anume repartizat cooperativei 
agricole din Diosig. Intr-o jumătate 
de oră. mecanizatorul părăsește in
cinta bazei, cu toate formele în 
regulă. Fiecare cooperativă agricolă 
are repartizat cite un asemenea na
tul mare, servit de două mijloace 
mecanice de încărcare, cooperatorii 
repartizați aici neavind altceva de 
făcut decit să grăbească evacuarea 
stiuletilor din platforma camionului 
in buncărul transportorului.

La baza de recepție din zona Tă- 
mășeu-Biharia ajungem în jurul orei

10,30. La descărcat am găsit doar 
două cupluri de remorci de la coo
perativa agricolă din Mihai Bravu. și 
un autocamion . de la Vaida. Șeful 
bazei. Ion Stuparu, ne spune că am 
sosit cam devreme. „Primul virf 
începe după ora 11, iar al doilea in 
jurul orei 16. Cei care apar în acest 
interval sînt excepții. Calculul este 
deci simplu. în 6 din cele 8 unități, 
care transportă aici, autovehiculele 
fac doar cite două curse pe zi. deși 
întreg procesul de preluare din 
bază este complet mecanizat, iar uni
tățile producătoare au fost dotate 
cu graifăre pentru încărcarea stiu
letilor din cimp. De ce ?

Pentru un răspuns, ne îndreptăm 
spre cooperativa agricolă din Roșiori, 
de unde pină la amiază nu sosise 
încă în bază nici un știulete de po
rumb. Nu este nevoie să mergem în 
cimp pentru că in curtea cooperati
vei se aflau aproape 100 tone de 
porumb, din care cea mai mare parte 
nedepănușat. De transportat nu se 
transporta, pentru că graifărul era 
defect! La sortat lucrau doar 7—8 
cooperatori. Unde erau ceilalți ?

— Aproape 30 sînt la recoltat și 
cam tot atîția la tăiat coceni — ne 
răspunde președintele cooperativei. 
Emeric Borcsa. Astea sint forțele.

Consultăm registrul celor care au 
beneficiat de lot personal în acest 
an și numărăm 339 de familii, dintre 
care numai 144 erau pensionari. Mai 
mult, din evidentele cooperativei re
zultă că numărul cooperatorilor care 
au participat în acest an la muncă 
este de peste 350.

Surprinși de aceste constatări, pre
ședintele cooperativei și contabilul 
sef h^ceo să bată în retragere si să 
inventeze tot felul de explicații false.

Două situații care arată că cheia 
urgentării transportului se află in 
mîinile cooperatorilor, ale conducă
torilor de unități.

Iosif POP

Cu ajutorul utilajelor de mare 
productivitate, instalate în mul
te baze de recepție din județul 
Brăila, porumbul este descăr

cat repede în pătule.

La baza de recepție unde trans
portă porumb întreprinderile 
agricole de stat Tulucești, Smîr- 
dan și cooperativele agricole 
Vînători și Smîrdan, camioanele 
stau ore în șir. De ce ? Insta
lația de descărcare nu prea 
funcționează. Să dea o mină de 
ajutor flăcăii din fotografie? 
Nici vorbă. Ei au adus mașinile, 
nu e datoria lor să le descarce 
chiar dacă vor sta aici o zi 

întreagă
Foto : E. Dichiseanu

CE ARATĂ „RADIOGRAFIILE ORGANIZĂRII"
FACI IE IN TREI JUDEȚE
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Pină la 13 octombrie porumbul a 
fost cules de pe 76 la sută din su
prafețe. Pe cimp. in grămezi, la 
12 octombrie 
tone de 
că între 
depozitare s-a creat 
calai. Cum 
tuație? De la inceput trebuie spus 
că mijloacele de transport sînt sufi
ciente pentru a face față volumului 
sporit de transporturi din această 
perioadă. Numai că mijloacele de 
transport existente — mașini cu o 
capacitate de 2 257 tone și 2 820 de 
atelaje aparținînd unităților agricole, 
cărora li se adaugă mașinile de la 
I.T.A. cu o capacitate totală de 10 050 
tone — nu sint folosite cu eficiența 
cores pun ză toa re.

Iată, bunăoară, potrivit datelor fur
nizate de direcția agricolă județea
nă, cum a variat in perioada 7—12 
octombrie numărul mediu de curse 
realizat zilnic de mașinile închiriate 
de la I.T.A. și repartizate la trans
portul porumbului și soiei: 7 octom
brie — 2.3 curse. 8 octombrie — 2,5, 
9 octombrie —.2.3, 10 octombrie — 
2.4, 11 octombrie 2.3, 12 octombrie — 
2.6. In același interval de timp, ma
șinile repartizate la transportul le
gumelor au realizat doar între 1.3 și 
1.6 curse pe zi. Deci, organele agri
cole județene țin o evidență strictă 
a modului in care sint utilizate mij
loacele de transport închiriate de la 
I.T.A. Dar măsurile ce erau de aș
teptat pentru îmbunătățirea activită
ții de transport a producției întir-

in grămezi.
se aflau circa 180 000 

porumb știuleti. Rezultă 
recoltare, transport și 

un mare de
se explică această si-

zie. Situațiile concrete găsite pe te
ren întăresc această afirmație.

Am urmărit, pe pareursul unei zile, 
modul în care este folosit efectiv 
timpul de lucru în trei baze de re
cepție din raza consiliilor agroindus
triale „1 Mai" Brăila și Ianca. Prima 
bază de recepție are o capacitate de 
descărcare mecanizată a porumbului 
de 80—100 de mașini pe oră. a doua — 
de 50 de mașini, iar a treia — de 
30. Ce concluzii am desprins? Mai în- 
tîi, o apreciere generală. La toate 
cele trei baze, abia după ora 9 di
mineața a început o activitate mai 
serioasă și, după un oarecare virf 
înregistrat între orele 15 și 18, acti
vitatea a scăzut apoi brusc la zero, 
deși programul de lucru al bazelor 
este de 24 de ore din 24. Analizînd 
însă situația după numărul de ma
șini sosite în fiecare oră 
a fost de 54 de 
bază, 44 — la a 
a treia — rezultă 
din zi bazele nu 
la capacitatea maximă de preluare.

DE CE MAJORITATEA MAȘINI
LOR PORNESC IN PRIMA CURSA 
CU MARE INTÎRZIERE?

încă la începerea campaniei s-a 
hotărât ca vehiculele să staționeze 
noaptea în unitățile agricole și, după 
ultima cursă, să fie încărcate pen
tru ca dimineața la prima oră să 
ajungă în baze. După cum ne in
formează tovarășul Gheorghe Costel, 
de la I.T.A., între 85 și 90 la sută din 
vehicule ar fi parcate în comune. 
La direcția agricolă se afirmă însă

maxlmum 
mașini la prima 
doua și 15 — la 
că in nici o oră 
au fost solicitate

că acest procent ar fl de 
65—70 la sută. Realitatea d 
arată însă că prea puține rr 
la I.T.A. sînt parcate pesf 
la unitățile agricole benefi 
care cauză a doua zi se p 
mare intîrziere Ia progran

DE CE DUREAZĂ FOA 
TIMP ÎNCĂRCATUL ȘI 
CATUL RĂȘINILOR’ 
excepții, curii , ar '' 
liștea și Urleat 
câni și Tudor '•>. 
încărcarea manuala 
durează între o oră ț 
asemenea, în multe baze ue iei 
ție, mai ales în cele volante, de* 
cărcărea durează o oră, o oră și j 
mătate, deoarece există puține mij 
loace mecanizate, iar unitățile agri
cole nu asigură suficientă forță d 
muncă, care să execute descărcare 
cît mai repede.

In general, se poate spune 
mijloacele proprii de transport 
cooperativelor agricole sînt ma 
folosite. Pe ansamblul iu 
acestea realizează in medie r 
2,8 curse pe zi — și aceasta 
cele planificat — iar la m 
chiriate de la I.T.A. indicei 
zare este mult mai mic. O 
plicație este că mașinile p 
parcate peste noapte in ur 
așa ar trebui să se procede 
te mijloacele de transport.

Al. PLĂIE

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Timiș .se 
află pe cimp circa 100 000 tone de 
porumb. Iar această cantitate, in mod 
sigur, va crește. Și iată de ce. Can
titățile transportate sint mult mai 
mici decit cele care se recoltează in 
cursul zilei. Iată un exemplu. în 
ziua de 11 octombrie s-au recoltat 
circa 30 000 tone de porumb, dar nu 
s-au transportat decît 15 700 tone.

Sînt insuficiente capacitățile de 
transport față de cantitatea de po
rumb recoltată 
aceasta este 
de transport 
curse pe zi, 
preluată din 
fi de circa 27 000 tone cît este pla
nificat. Numai că. in cooperativele 
agricole s-a realizat o medie de 1,97 
curse, iar în I.A.S. 1,15 curse. De ce 
indici atît de scăzuți ? Pentru a găsi 
răspunsul la această întrebare por
nim de la locul de sosire a camioa
nelor : baza de recepție. Am ales 
baza unde aduc porumbul I.A.S. Bu- 
ziaș și cooperativele agricole Bu- 
ziaș, Vucova, Silagiu.

Sîntem la bază Ia prima oră și aș
teptăm pină la ora 8, cînd sosește 
un autocamion 
în următoarele 
mașint. între

înt.r-0 zi ? Nu, nu 
cauza. Dacă mijloacele 
ar face, in medie, 3 
cantitatea de porumb 
cîmp și depozitată ar

de la C.A.P. Vucov. 
două ore sosesc 7 
orele 10—13 încă 25.

Urmează orele de virf — 13—16 — 
cind sosesc 32 de mașini, ca apoi, 
in ultimele 4 ore, să vină numai 20. 
De ce asemenea lipsă de ritmicitate 
a curselor ? — am pus această Între
bare mai multor șoferi. Ion Icob, de 
la C.A.P. Chevereșu Mare, ne spu
ne : „Azi am reușit să fac prima 
cursă ceva mai devreme, și anume la 
8.30. Dacă s-ar asigura din timp oa
meni la descărcat, am putea ajunge 
în bază la ora 6,30. Așa am pierdut 
două ore. Iulian Mozoș, de la ace
eași unitate, spune că nu face mai 
multe . curse pe zi din cauză că se 
pierde foarte mult timp la încărca
rea , cu porumb in cooperativă.

Am cronometrat timpul de stațio
nare a primelor 10 mașini sosite la 
bază. Nici una n-a plecat mai de
vreme de 60—80 de minute. De ce ?

1. Nu există decît două instalații 
mecanizate, din care numai una 
funcționează.

2. Planurile înclinate pentru bas
cularea mașinilor nu sînt folosite.

Nu este un caz singular. Din ana
lizele efectuate de organele de spe
cialitate a rezultat că, in județul 
Timiș, OPERAȚIILE I)E ÎNCĂRCA
RE A PORUMBULUI DIN CIMP 
ÎN MAȘINI ȘI DE DESCĂRCARE 
A ACESTUIA LA BAZE CONSUMA 
PESTE 70 LA SUTA DIN TIMPUL

REZERVAT TRANSPORTULUI. La 
organele de specialitate am < 
răspuns la întrebarea : ce se 
prinde pentru impulsionarea 1 
portului ?

Gheorghe Geîca, director 
Timiș : „începind de vineri ar' 
gurat capacități de transport 
velul cerințelor pentru coope 
agricole și în cea mai ma: 
pentru I.A.S. Sîntem pregăti: 
crăm la capacitatea maxin 
problema o constituie slaba 
tivitate — în jur de 50 la 
capacitate — la care sînt foi 
unitățile agricole mașinile 
riate".

Ion Gheorghiu, directorul 
agricole : „Transportul se de 
lent, deoarece se pierde m 
Ia incărcare și descărcare in 
iar munca de preluare în bi 
recepție are o pondere 
mult prea ridicată. Toate aci 
permit transportarea a ci 
27 000 tone pe zi, atit cît esl 
ficat. Vom îndrepta toate « 
spre

Da, toată lumea cunoaște' 
care determină ca transport! 

desfășoare cum trebuie.
Constantin PRII 
Cezar IOANA

rezolvarea acestei pr

se

JUDEȚUL ILFOV
In județul Ilfov, la 12 octombrie, 

din intreaga producție recoltată — 
584 240 tone — erau transportate din 
cimp 399 500 tone și depozitate in 
baze 2(țl 700 tone. Deci transportul 
și depozitarea continuă să nu țină 
pasul cu ritmul recoltatului. De ce ?

Ufovenii au la dispoziție în această 
campanie capacități de transport 
care însumează 16 800 tone. Sufi
ciente. Decalajul se explică prin ne- 
realizarea numărului de curse pla
nificate. în 
2,2.

Mijloacele 
cîmp să fie 
chiar trei ore. Din diferite motive.

— Pînă la ora 12, ne spune Ion 
Drăgușin, șoferul autocamionului 
35-B-9214 de la Autobaza 6 Filaret — 
n-am reușit să fac decît o singură 
cursă, cu toate că transport porumb 
de la numai 15 km de baza de re
cepție. încărcatul durează 
trei ore pentru că porumbul 
șirat de-a lungul cimpului 
mezi mici și nu sînt destui

Am întîlnit și situații în care blo-

loc de 3 se realizează

de transport așteaptă în 
încărcate una, două și

aproape 
este în- 
în gră- 
oamSni.

carea mașinilor in cimp. mai ales la 
primele ore ale dimineții, se dato
ra pur și simplu absenței oamenilor 
sau mecanizatorilor care trebuiau 
să asigure încărcarea. La ferma 
nr. 1 a I.A.S. Fundeni — 5 camioane 
fuseseră la ora 6 dimineața în cîmp — 
erau de transportat 200 tone de po
rumb. Dar mecanizatorul de pe grai
făr n-a venit decît abia pe la ora 8 și 
ceva ; bucureștenii sosiți în ajutor 
s-au apucat de încărcat, știulete cu 
știulete, pe la ora 9 ; abia după 10 
și-a făcut apariția și o echipă de „lo
calnici" grăbiți să se aranjeze pentru 
o poză. (? !)

Mijloacele de transport așteaptă în 
unele baze de 
fie descărcate.

La baza de 
agroindustrial 
decît un punct de descărcare a po
rumbului. La baza de recepție din 
zona consiliului agroindustrial Bu- 
dești. alte motive pentru care ca
mioanele au de așteptat la descărcat 
cu orele : 1. Din cele șapte benzi 
transportoare care ar fi asigurat des-

recepție ore întregi să

recepție din consiliul 
Fundulea nu există

ic

căut.I 
int / 
tra /
1.1

1

I

cărcarea mașinilor și încărcarea di
rect in hambare, intr-un timp de or
dinul minutelor. nu funcționa nici 
una. De ce ? Șeful bazei, ing. Mjrcea 
Păduleț, n-a putut să ne dea o ex
plicație plauzibilă. 2. Cu o singură 
excepție, pe cele opt mașini și trac
toare cu remorci aflate în. 
fuseseră repartizați oameni 
număr suficient.

Mijloace de transport fac 
în gol spre bazele de recepție, sint 
folosite în alte scopuri, sau... dispar.

Șase autocamioane de la C.A.P. 
Bărcăneștl șl două autocamioane de 
la C.A.P. Dridu — deci o capacitate 
de transport de 40 de tone — sosi
seră goale la aceeași bază de recep
ție (Fundulea) ca să ridice... griu de 
sămînță.’Mai mult decît atît. delega
tul C.A.P.-ului Bărcănești blocase în 
bază toate cele șase autocamioane 
pină la ora 12 cînd fuseseră gata... 
documentele de expediție.

bază nu 
într-un

drumuri

Florin CIOBĂNESCU 
Lucian CIUBOTAKU
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INBUGUBIND NOUA COLECȚIE BE TEXTE ALESE DIN BlNBIBEfi 
ECONOMICĂ A PBESEDINTELDI HDMANIEI
A APĂRUT VOLUMUL:

NICOLAE CEAUȘESCU 
„CONDUCEREA UNITARĂ 

A ECONOMIEI"
(Urmare din pag. I)
adîncă a faptului că formele și me
todele de con>ducere și organizare 
socială nu sinii imuabile, stabilite 
odată pentru totdeauna, ci tre
buie continuu perfecționate in pas 
cu schimbările ce se produc în viață, 
cu sarcinile pe care le impune pro
cesul obiectiv al dezvoltării mate
riale și spirituale a societății. Prac
tica a confirmat că. de adaptarea sis
tematică a formelor și metodelor de 
conducere la cer ii» tele realității in 
continuă schimbare depinde accele
rarea întregii dezvoltări sociale, după 
cum răminerea in urmă pe tărimul 
organizării și conducerii duce, mai 
devreme sau mai tirziu, la apariția 
unor fenomene negative, a unor con
tradicții care stinfenesc mersul îna
inte al vieții sociale.

Ca o caracteristică esențială a în
tregii culegeri se neliefează studie
rea atentă a acțiunii și cerințelor le
gilor obiective ale dtezvoltării econo- 
mico-sociale, îmbinată organic cu 
cunoașterea și generalizarea conclu
ziilor ce se desprind din experiența 
maselor largi de oameni ai muncii. 
Astfel, lucrarea pupe în evidență 
marele merit al secretarului general 

’ partidului în cristalizarea unei 
ițit originale in domenii cardi- 
e conducerii planificate a vieții 
iico-sociale cum ar ff: lărgirea 
jianului național prin cuprin- 
tuturor laturilor vieții econo- 
ciale : elaborarea planului in 
tridimensional, in cadrul că- 
rcinile de ramură, ca și cele

defalcate pe întreprindere, centrală 
se îmbină în mod organic cu cele în 
profil teritorial, ceea ce asigură o 
conjugare mai eficientă a eforturi
lor, dezvoltarea echilibrată a econo
miei naționale ; armonizarea plani
ficării curente cu planificarea de 
perspectivă ; aplicarea consecventă 
a principiului 'centralismului demo
cratic, prin impletirea strinsă a diri
jării generale a economiei cu autono
mia economico-financiară a între
prinderilor.

Remarcabil este faptul că perfec
tionarea conducerii planificate a ac
tivității economico-sociale este con
cepută pe fondul adincirii democra
ției socialiste, ceea ce presupune 
aplicarea principiului muncii colec
tive, atît la nivel central cît și pe 
plan local, de sus și pînă jos, la 
celula de bază a economiei — intre- 
prinderea productivă.

în acest context, lucrarea ex
pune pe larg concepția secre
tarului general al partidului pri
vitoare la autoconducerea mun
citorească șl autogestiunea eco
nomico-financiară. concretizată in 
măsurile inițiate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 23 martie 1978. Potrivit 
acestei concepții, noul mecanism eco- 
nomico-financiar are in vedere atit 
perfecționarea activității de planifi
care, în sensul întemeierii ei pe 
evaluarea concretă a posibilităților, 
resurselor și cerințelor directe ale 
producției în fiecare unitate econo
mică, cit și atragerea în mai mare 
măsură a tuturor oamenilor muncii

la soluționarea problemelor activității 
economice.

în concepția secretarului general 
al partidului, autoconducerea, ea 
parte a relațiilor de producție, consti
tuie o expresie a ridicării pe o treap
tă superioară a democrației politico- 
economice muncitorești, in perspec
tiva trecerii treptate spre fazele su
perioare ale organizării comuniste a 
vieții sociale. Ea constituie o metodă 
de conducere colectivă, pe bază de 
plan a activității unităților econo
mice și administrativ-teriloriale. o 
formă de realizare a democrației 
economice directe, nemijlocite. Secre
tarul general al partidului subliniază 
că autoconducerea muncitorească 
presupune nu „f ărimitarea"' pro
prietății socialiste, nu absolutizarea 
autonomiei unităților economice și 
teritorial-administrative, ci un sis
tem de organizare și conducere în
temeiat pe principiul centralismului 
democratic, capabil să deschidă cale 
largă inițiativei muncitorești, să de
termine mobilizarea mai activă a re
surselor interne in fiecare întreprin
dere pentru accelerarea dezvoltării și 
modernizării economiei.

Noua culegere teniatlcă de texte 
alese din operă secretarului general 
al partidului oferă, o dată în plus, 
imaginea unei gindiri economice 
cutezătoare, de mare profunzime și 
mobilitate dialectică, care-i conferă 
conducătorului României socialiste, 
alături de prestigiul de mare om po
litic si de stat, și larga recunoaștere 
ca figură proeminentă a gindirii 
economice marxiste.

Natură statică cu flori de cîmp

„în țara Mioriței 
personajul cel mai 
des întâlnit, astăzi, 

este meșterul 
Manole...“

Ffaptul
I
I
I
I
I
I

V
9GRAMUL 1

nastlca la domiciliu 
nainte 1
i patriei.
serial pentru copii : Peripe- 
d David Balfour. Episodul 2 
satului.
’e mtfzicii-/.„Nikolai Rim ski 

Y .%.*

’ // .^3.05/Umur șl
<wîy, ciocă nit-oa - ' 

?25 Spectacolul 
xhnibUi“. Scana

și copientarlul —. 
seu. Ciriteqe ...din 

..... . _, Sofia Vicbveâhcaf 
J Străzile Bticureșttu-lui • •

30 Telesport • Campionatul european 
de volei. Turneul final • La‘ ora 
16 — Fotbal : U.R.S.S. — România. 
Transmisiune directă de la Mos
cova. în pauză : rezultatele tra
gerii la sorți a preliminariilor 
Campionatului mondial de fotbal — 
ediția 1982, operațiune desfășurată 
i cursul dimineții la Ziirich 
Film serial : Calvarul. Episodul 17 

'icul ecran pentru cei mici.
■'curi... jocuri de copil. De-a 

veri4. Fragmente din volumul 
Iul infinitului mic*4 de Marin
eu.
rnal

19,13 îndeplinim programul partidului. 
Cultura românească azi.

19,30 Pe marile scene ale țării. Spectacol 
organizat in colaborare cu Consi
liul județean de educație politică 
și cultură socialistă Bihor

20,00 Film artistic: „Masca de. fieri*. Pre
mieră pe. țară. Producție a studiou
rilor franco-italiene. în distribuție : 
Jean Marais, Giselle Pascal. Clau
dine Auger, Enrico Maria Salerno. 
Regia : Henri Decoin

21.45 Telejurnal • Sport:
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
8,45 Muzică populară ,
9.10 Efigii lirice
9.30 Documentar TV : Natura și apa. 

Producție a studiourilor engleze
10,00 Concert educativ’- susținut de or

chestra simfonică a Filairmonicii 
,.George Enescu“, dirijor Mihail 

jj Bredfcea'nu, solist losep Cblom — 
; spania..

11,40 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,ÎS Telerama. Emisiune de Dumitru 

Tăsnăsescu
19.45 Revista literar-artistlcă TV
20,15 Bijuterii muzicale
20,55 Clubul tineretului — Parada cin- 

tecului tlnăr
21,45. Telejurnal • Sport
22.00 închiderea programului
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PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune în limba maghiară
18,50 1001 de seri

19.00 Telejurnal
19.20 Revista economică TV. în întâmpi

narea Congresului al XH-lea al 
partidului. — Planul de producție 
îndeplinit exemplar. - La zi in 
agricultură

19.40 Cadran mondial
20,00 Mai aveți o întrebare ?
20.40 Roman foileton : Cei din Mogador. 

Episodul 5
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Program artistic susținut de pio

nieri ș.i șoimi ai patriei, în cadrul 
emisiunii-concurs „Cutezători spre 
viitori*

16.50 Varietăți muzical-distractlve
17.20 Teleenciclopedia (reluare)
17.50 Muzică ușoară
18.20 Drumuri europene — „Luceafărul*.

Mihai Eminescu de la Viena La 
?’ Berlin (partea- a Il-a) . . ...........

K,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.20 De la A la... infinit — seleețiuni
20,10 Un fapt văzut de aproape — repor

taj
20.30 Seară de balet. „Lacul lebedelor44 

de P.I. Ceaikovski (partea a IX-a). 
Interpretează : Elena Guskina, Iu- 
rti Vedeneev (U.R.S.S.), Ion Tu- 
gearu. Amato Checiulescu. Agi aia 
Gheorghe. Adrian Gheorghiu. Lu
minița Dumitrescu. Mihai Ciortea. 
Ioana Negutz, Victor Marcu. Vi
viana Mitru, Nioolae Deneș. Re
gia și coregrafia : Oleg Danovschl

21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Uzina, șantierul domină 
peisajul patriei, îi confi
gurează liniile de dezvol
tare. ii dăruiesc culoare și 
ritm. în uzine și fabrici, 
în dinamica atit de vie a 
șantierelor pulsează la 
modul cel mai evident 
energia vitală a țării.

Ințelegind expresivitatea, 
valorile simbolice ale aces
tor centri nervoși ai mun
cii. ai noului, ai spiritului 
revoluționar, pictorul Spiru 
Chinlilă acordă in creația 
sa un loc central peisajului 
industrial, compoziției in
spirate din universul uzinei, 
dn lupta clasei muncitoare, 
s-ar putea spune că eroul 
principal al tablourilor sale 
este spiritul constructor.

— Totdeauna rn-am so
cotit — ne mărturisește ar
tistul — un. cronicar al 
timpului pe care l-am trăit. 
Pi’.izele Închinate insurec
ției, naționalizării, coopera
tivizării le socotesc repre
zentative pentru creația 
mea. âu izvori.t din ceea ce 
ne place să numim răspun
sul artistului la actualitate, 
la contemporaneitate. la 
timpul încărcat de istorie 
al patriei sale. Fiecare 
om aparține epocii lui si 
societății lui. Nu poți exis
ta in afara acestor coordo
nate esențiale.

Eu am venit in pictură 
cu o anumită experiență 
de viață. N-am putut să fac 
de la început această me
serie care mă atrăgea, pen
tru că a trebuit să fac cu 
totul alte lucruri. Să des
carc vagoane, să fiu mili
tar, să particip la lupta de 
eliberare a tării. După 
aceea, ca sa pot aiunge la 
pictură a trebtiit să am o 
slujba.. Erău anii ’45—’48. 
Niște vremuri dramatice, 
aspre, dnd totul se rezuma 
la o singură masă De zi și 
aceea destul de neîndestu
lătoare. Aveam in schimb 
poezia speranței, certitudi
nea dată de Partidul Co
munist Român că din 
zbuciumul de atunci se va 
naște un timp mai bun. 
Viitorul acesta este a- 
cum prezent. Un pre
zent cu care ne mîn-

drlm, pentru că el confir
mă valabilitatea crezului 
nostru revoluționar, trăini
cia proiectelor imaginate de 
comuniștii din România.

— Cu alte cuvinte, arta, 
în afară de talent, de meș
teșug, de tehnică, implică și 
autobiografie.

gestie, de expresie atin- 
gind de multe ori puterea 
metaforei poetice. în el 
este implicat fiecare cetă
țean al patriei, este impli
cată țara întreagă. El vizea
ză crearea condițiilor pentru 
reducerea deosebirilor esen
țiale dintre oraș și sat. din
tre activitatea din agricul
tură și industrie, dintre 
munca fizică și intelectua
lă, pentru omogenizarea 
crescîndă a societății noas
tre, pentru dezvoltarea 
multilaterală a omului.

Arta plastică este che
mată să participe din plin, 
mai îndrăzneț de cum a fă
cut-o pină acum, la uriașa 
operă de construire a noii 
civilizații românești. Noi 
nu putem fi niște specta

Convorbire cu pictorul Spiru CHINTILĂ

— Trăire. Multă trăire 
proprie. Avea multă drep
tate Flaubert. Toate perso
najele unei cărți, toate 
subiectele unei picturi, mu
zica unei simfonii sint în 
ultimă instanță ipostaze, 
reverberații, proiecții ale 
sufletului, ale gindirii, ale 
autobiografiei artistului.

— Urmașii meșterului 
Manole construiesc după 
planuri îndrăznețe. Nu doar 
o ctitorie, o casă, un palat, 
o cetate, un edificiu cultu
ral ici, colo, ci orașe în
tregi, ample platforme in
dustriale, plăsmuiri arhitec
turale cutezătoare, con
struiesc o țară nouă.

— într-adevăr, în întrea
ga țară se construiește 
mult, foarte mult ; în țara 
Mioriței personajul cel mai 
des Intîlnit. astăzi, este 
meșterul Manole. Ne place 
uneori să evocăm — în
dreptățit cred — Renașterea 
și să stabilim tutele simili
tudini între vocația crea
toare a acelei epoci de în
florire a artelor și timpul 
pe care-1 străbate tata 
noastră. Iată, in această 
privință, un argument ma
jor : din adevăratul corp 
de documente-proiect ela
borate de partial în ve
derea celui de al XIT-lea 
Congres și supuse dezbate
rii publice, am să mă refer 
Ia proiectul Programului- 
directivă de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României 
in profil teritorial în pe
rioada 1981—1985. Este un 
document politic dar și exis
tențial, cu o forță de su

tori pasivi, ci trebuie să 
contribuim. Intr-o colabo
rare mai strinsă, mai dina
mică, mai prevăzătoare cu 
viziunea arhitectilor, a ur
baniștilor și constructorilor, 
la accentuarea notei de fru
musețe pe care se cuvine 
s-o aibă orașele si satele 
noastre, la pata de culoa
re. Frumosul, sub aspec
tul lui plastic, trebuie să nu 
fie adăugat, lipit post-fes- 
tam, ci să pornească 
dinăuntrul transformărilor 
radicale pe care le suportă 
ca peisagistică țara noas
tră. Continuînd vechi și 
valoroase tradiții ale artei 
românești monumentale și 
totodată inovînd în spirit 
revoluționar, așa cum ne 
îndeamnă mereu partidul, 
secretarul său general. Din 
păcate, artiștii plastici 
nu sint utilizați Încă la 
parametrii la care ar fi util 
să fie valorificate talentul, 
experiența, energia. forța 
lor creatoare. Colabora
rea monumentalistilor, a 
sculpturii, a artelor deco
rative cu arhitecții și urba
niștii, a designerilor cu in
dustria se face încă spora
dic, intimplător, nu după 
planuri de anvergură, gin- 
dite sincron, în echipă.

Arta monumentală este 
prin excelență o artă de 
for public, care poate fi 
ușor la indemina cetățea
nului. edueîndu-i zilnic, 
fără ostentație, gustul este
tic, transmițindu-i mesajul 
ei de idei. Avem în acest 
șens tradiții pe care nu în
totdeauna am știut să le

continuăm pe măsură. Mă 
gindesc la mozaicul de 
la Tomis, la Tropphaeum 
Traiani, la frescele din 
nordul Moldovei, la arhi
tectura caselor țărănești, 
la porțile maramureșene.

— Asistăm și in timpul nos
tru la demonstrații nu mai 
puțin strălucite, la inaugu
rarea unor monumente 
sculpturale impunătoare in 
diferite colțuri ale tării: 
inițiative ca cele de la 
Măgura, Medgidia.

— V-ați referit la Med
gidia. Acolo s-a încercat 
un experiment îndrăzneț.

— Un experiement la 
reușita căruia nu prea 
multi știu că aveți o con
tribuție însemnată. Mai cu 
seamă in organizarea mo
dernului Muzeu de artă al 
acestui oraș...

— Nimic n-ar fi fost po
sibil fără revoluția națio
nală și socială înfăptuită în 
România, fără industriali
zarea socialistă, fără trans
formarea socialistă a agri
culturii, în întreaga tară, și 
deci și in Dobrogea atît de 
apropiată sufletului meu, 
in Medgidia părinților mei. 
Fenomenul de la Medgidia, 
cum numesc acum esteti
cienii Tabăra de ceramică 
din acest oraș românesc al 
artei, este in primul rind o 
operă politică. Inițiativa a 
pornit din marea dragoste 
a unor tovarăși din Dobro
gea pentru acest străvechi 
pămint românesc, din do
rința și cutezanța lor co
munistă de a transforma 
Dobrogea intr-o grădină a 
belșugului dar și a frumu
seții. Fiind din partea lo
cului, mi-a plăcut să iau 
parte la această cutezanță, 
la această fericită colabo
rare între edilii unui oraș 
și artiști, la această extrem 
de convingătoare dovadă 
despre libertatea de creație 
din România, despre spiri
tul revoluționar in acțiune,

— Ați mai repeta parti
ciparea la o astfel de 
acțiune ?

— Fără nici un fel de 
ezitare. Creația adevărată 
are nevoie de arderi inten
se, de elanuri înalte. Epo
ca noastră, toate documen
tele apropiatului eveniment 
din viața tării, întreaga po
litică a partidului nostru 
ne cheamă, dealtfel, spre 
o astfel de creație. Spre 
opere pe măsura timpului 
pe care-1 trăim și-l mo
delăm.

Constantin VIȘAN
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DIVERS
Gălățeanul
6 000

La oficiul stării civile din 
Galați a fost înregistrat al 
6 000-lea nou-născut in acest an. 
Gălățeanul 6 000 este, de fapt, un 
bof dp fetiță și se numește Ni- 
coleta — fiica Măriei și a lui 
Alecu Iancu. Faptul că în acest 
an gălățeanul .6 000 a venit pe 
lume cu o săptămină mai de
vreme decit in 1978 atestă și o 
îmbucurătoare creștere a natali
tății, fenomen ce se manifestă 
constant la Galați in ultimii ani. 
Interesant este că și numărul 
căsătoriilor gălățene a trecut de 
2 000, de la începutul anului 
pină acum.. Dar despre copiii 
mirilor 1979 vom scrie, desigur, 
in 1980 !

Pentru 
curiozitatea dv.

Cite țigări credeți că fumează 
bucureștenii intr-un an ? Am în
trebat și noi la organele comer
ciale respective, care ne-au răs
puns prompt : 2 895 484 000 bu
căți. Mai departe, calculul l-am 
făcut singuri : 7 932 833 țigări pe 
zi. Dacă ne raportăm la anul 
1975, cind am mai publicat un 
fapt divers pe această temă, 
constatăm o scădere evidentă a 
consumului de tutun (atunci se 
fumau, in medie, 11 111 111 țigări 
pe zi). Mai departe, socotiți și 
dumneavoastră cite revin la un 
bucureștean, dacă din cei 2 mi
lioane de locuitori citi numără 
azi Capitala ies din discuție cei 
circa 400 000 de copii (intre 1 și 
15 ani) și cei... nu știm ciți ne
fumători !

A scăzut consumul de țigări, 
dar crescut considerabil con
sumul de cafea al bucuresteni- 
lor: de la. 3 000 de tone pe an 
(in 1975) la 6 320 tone (estima
tiv, in 1979).

Buletinul...

amanetat
Cunoaștem cu toții obligația 

de a avea propriul buletin de 
identitate in permanentă la noi 
și de a-l păstra nedeteriorat. 
Unii insă procedează ca Ștefan 
Dincă din Dragomireștii Dîmbo
viței. care l-a amanetat la 
Găești pentru suma de 5 800 lei, 
sau ca alt conjudețean al său. 
Constantin Be’diman din Gura 
Ocniței, care, l-a lăsat la un 
„producător" pentru... 200 lei. Ca 
să nu mai insistăm asupra 
acelora care-l pierd, il fac fer
feniță in buzunar, ti rup foi, ori 
îl transformă în agendă de tele
fon și carnețel de însemnări.

Nu-i Vorba aici numai de fap
tul că putem luă ameridă. ci si 
de ceea ce poate identifica, des
pre un cetățean, nerespectarea 
legii cu privire la păstrarea 
folosirea acestui document.

Una

și
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,ȚI • Recent, In patrimo- 
uzeului de artă românească 
jorană din Galati au intrat 

i ui te- opere de o valoare și 
-uficație eu totul deosebite : 
bust al tovarășului Nicolae 

.aușescu. sculptat de Ion Irimes- 
;u. „Omagiu" de Zamfir Dumi- 
.rescu și „Portretul tovarășei Elena 
Jeaușescu", bust sculptat de Iulia 
Jniță. • Se desfășoară „Zilele cul
turii universitare", amplu program 
de manifestări cultural-educative, 
aflat la prima ediție, dedicat Con
gresului al XII-lea al partidului. 
Intre ele amintim : „Colocviul na
țional du mecanica fluidelor", fes
tivalul inter județean de muzică și 
poezie patriotică, dezbatere pe 
tema : „Folclorul, izvor permanent 
de inspirație pentru muzica de

jaz", expoziții, intîlniri cu specia
liști, întreceri sportive. (Dan Plăe- 
șu). RIMNICU VILCEA 9 S-a des
chis cea de-a 4-a stagiune teatrală 
permanentă la Casa de cultură a 
sindicatelor, unde un colectiv al 
Teatrului Mic București a prezen
tat spectacolul cu piesa „Pluralul 
englezesc", de Alan Ayckbourn. în 
cadrul stagiunii actuale și-au mai 
anunțat prezența la Rm. Vilcea toa
te teatrele din București, precum 
și cele din Pitești, Brăila. Arad, 
Lugoj și Piatra Neamț. • In colec
ția „Studia et acta musei N. Băl- 
cescu" au apărut volumele V Șî VI 
de studii dedicate marelui revolu
ționar de la 1848, cuprinzind 126 
studii purtind semnături ale acade
micienilor Gheorghe Zâne, Ștefan 
Pascu, Geo Bogza, Eugen Jebeleanu,

Vasile Maciu și ale altora. (Ion 
Stanciu). SATU MARE 9 Cenaclul 
literar „Afirmarea" din Satu Mare 
și-a reluat activitatea prin dezba
terea programului de acțiune pen
tru perioada 1979/1980. © Sub egida 
Centrului județean de îndrumare a 
creației populare si a mișcării ar
tistice de masă a apărut lucrarea 
„Nunta codreneascâ", de Ovidlu 
Suciu. • în comuna Livada, viitor 
centru urban al județului Satu 
Mare, s-a deschis o expoziție de 
fotografie și grafică „Livada — ieri, 
azi și mîine". (Octav Grumeza). 
BOTOȘANI 9 Galeria de artă „Mi
nerva" din Dorohoi găzduiește două

expoziții de pictură și gravură des
chise cu prilejul sărbătoririi unui 
secol de existentă a liceului de ma
tematică și fizică din localitate. • 
La Casa de cultură din municipiul 
Botoșani s-a deschis un „studio de 
teatru pentru amatori". 9 Pinacoteca 
muzeului județean s-a îmbogățit cu 
încă 10 lucrări semnate de pictori 
și graficieni bucureșteni ce au 
participat la ediția din acest an a 
taberei de documentare si creație 
organizată la Botoșani. (Silvestri 
Ailenel). BAIA MARE • Cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani de la 
Înființare, muzeul județean Mara
mureș a organizat la Casa de cul

tură a sindicatelor din Baia Mare 
o sesiune științifică jubiliară. • 
Timp de trei zile, la Baia Mare s-a 
desfășurat cea de-a doua conferință 
pe țară a psihologilor din transpor
turi. sub egida Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. în 
cadrul acesteia au fost prezentate 
peste 100 comunicări științifice. 
(Gh. Susa). GORJ • Sîmbătă, 13 
octombrie, au început la Tg. Jiu 
manifestările cultural-artistice din 
cadrul celei de-a 7-a ediții a festi
valului folcloric interjudetean al 
pionierilor și școlarilor „Pe fir de 
baladă". Actuala ediție reunește în 
concurs purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor din 13 județe ale țării. 
Manifestarea a fost precedată de o 
sesiune științifică pe teme de et
nografie și folclor șl vernisajul

unei expoziții de artă populară 
deschisă la Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Tg. Jiu. (D. 
Prună). CLUJ. 9 La casa muni
cipală de cultură din Turda s-a 
organizat, in regia actorului loan 
Dan, de la teatrul de stat din lo
calitate, un recital de poezie, sub 
genericul „Țara", pe versuri de 
Ana Blandiana. Recitalul urmează 
a fi prezentat șl pe scenele clubu
rilor muncitorești și ale căminelor 
culturale din împrejurimi. (Al. Mu- 
reșan). ALBA 9 La Muzeul Uni
rii din Alba Iulia s-a deschis o 
expoziție de porțelanuri, lucrări ar
tistice executate de un grup de 
creatori de la întreprinderea „Por
țelanul" din localitate. (Ștefan Di- 
nică).
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Cine pledeazd 
pentru avocat?

în septembrie 1976, Tribunalul municipiu
lui București era confruntat cu o proble
mă insolită : poate sau nu poate un justitia- 
bil să-și cheme in judecată propriul... avo
cat ? Reclamantul care făcuse acel pas în
drăzneț in pretoriu, provocind la duel ju
ri dico-oratoric pe un profesionist al barei, 
lși rezerva un loc aparte in antologia prac
ticii judiciare. Ceea ce nu bănuia instanța 
dind răspuns la curioasa problemă de drept, 
era faptul câ insuși creatorul precedentului 
avea să profite copios de verdictul dat, fă- 
cirttlu-și Un renume in anii următori din 
măiestria, și mai ales perseverența, cu care 
îi dă în ju lecată pe avocații angajați de el.

N.F., cavalerul acestor dueluri, iși fruc
tifica astfel călirea și experiența dobindite 
Intr-o serie de procese anterioare. S-a zbă
tut mai multi ani în citeva pricini legate 
fie de viata lui conjugală, fie de cea locati- 
vă. Cind pricinile de soi comun începeau 
să se epuizeze, promotorul lor a avut deoda
tă următoarea inspirație : „Dacă tot_ am 
pierdut procesele, ce-ar fi să cer apărăto
rului onorariul înapoi". Logic, cît se poate 
de logic. De aici — noul tip de procese. 
Prima instanță a apreciat că nemulțumirile 
de acest fel trebuie rezolvate direct cu con
ducerea baroului, instanța de recurs a făcut 
Insă o analiză mai cuprinzătoare. S-a con
chis că alegerea și angajarea unui avocat 
pentru a susține un proces echivalează cu 
un contract cu răspundere complexă,, asupra 
îndeplinirii căreia se poate pronunța și jus
tiția.

După acest succes. N.F. a început să se 
războiască de-a binelea cu apărătorii lui. 
Deschidea proces cu vreun „civil", angaja 
avocat, pierdea procesul, chema in judecată 
avocatul. Este foarte interesant un lucru : 
judecindu-se cu amatori, N.F. apela la ser
viciile cite unui apărător profesionist, dar 
judecindu-se apoi cu insuși apărătorul pro
fesionist, se simțea lh stare să se descurce

singur. Dealtfel nici n-ar fi avut pe cine 
angaja ; redactind acțiunea, reclama, ală
turi de avocatul respectiv, și pe. un al doi
lea pint : baroul in totalitatea lui.

în ultimul proces de acest fel a obținut 
un ciștig spectaculos. A trimis mai întii 
prin poștă o petiție/ colegiului de avocați 
nr. 3, cerînd să i se aprobe... un avocat pe 
gratis. Secretara colegiului a refuzat să 
primească cererea, dar documentul n-a mai 
ajuns înapoi la expeditor. Cu asta s-au ars, 
și colegiul și direcția de poștă și telecomu
nicații. Indiferent cit prețuiau ele in reali
tate. petiția și declarațiile atașate ei fuse
seră depuse cu valoarea declarată de 200 lei. 
N.F. s-a oprit direct la Palatul de Justiție : 
vreau ori scrisoarea inapoi (care nu mai 
exista), ori banii. Bineînțeles că justiția a 
trebuit să-i dea dreptate. Regulamentul 
poștei e fără echivoc. Schema procesului 
este insă de o abilitate stupefiantă : prin 
simplul fapt de a fi pus intr-un plic o ce
rere fără noimă, combinat cu șansa refuză
rii și rătăcirii ei, exersatul reclamant a oh- 
ținut 200 de lei despăgubiri șl 87 de lei 
cheltuieli de judecată. Sâ nu uităm : Jude
cindu-se inclusiv cu baroul !

Bund e soacra 
la casa omului

„Nu sint justițiabil. Am făcut cunoștință 
cu tribunalul prin această acțiune de di
vorț nedorită, dar necesară. Nedorită, fi
indcă după 27 de ani de căsătorie, la 55 de 
ani, a rămine singur este destul de greu ; 
necesară, fiindcă situația care s-a creat în 
ultimii 5 ani nu mai era de suportat".

într-adevăr, a rămine singur la 55 de ani 
prin propria voie, din proprie inițiativă, 
este nu destul de greu, cl greu, chiar fără 
destul. Ce „situație" a determinat ca 5 ani 
sâ atîrne in balanța chibzuirii mai mult 
decît ceilalți 22 ? Răsfoind dosarul 549/1979 
al secției a IlI-a a Tribunalului municipiu
lui București, constati că motivele în vir
tutea cărora I.B. a cerut despărțirea de so

ția sa, L.B., sint in număr de trei. Le re
dăm tot prin citate riguroase ;

• „Pirita, fără știrea soțului ei, a cum
părat un autoturism Dacia 1 300, dar nu l-a 
adus acasă".

® reclamantul „a refuzat să participe la 
căsătoria (fiicei lor) deși a fost invitat" și

• „pirita crește 2 pisici, care la 2—3 luni 
nasc și in casă este mizerie".

Am expus motivele în ordinea crescîndă 
a gravității, a insurmontabilitătii lor. 
Astfel :

Peste surpriza cu automobilul, cumpărat 
pe furiș, ca un ruj de buze, s-ar putea tre
ce ușor, deoarece soții mai aveau o mașină. 
Un Moskvici.

Opunerea indîrjită la mariajul fiicei, do
vedit fericit (opunere soldată chiar cu o 
fractură de antebraț, suferită de reclamant 
în calitatea lui de socru mic), s-ar fi în
muiat cu timpul pe considerente financia
re. dacă de alt gen nu se putea. Copilul 
fusese inăltat ca o investiție pe termen 
lung : „Am făcut eforturi extraordinare (...) 
pentru ca să-i asigur acesteia o situație in 
societate, atit pentru viitorul ei, cît și pen
tru mindria mea da tată. Dacă ar fi așa 
cum spune martora, ar fi fost inutilă chel
tuirea a circa 10 000 de lei in anul 1971/72, 
iar în anii I și II de facultate circa 900 lei 
lunar pentru pregătirea ei".

Motivul cel mai serios rămine insă, cum 
scriam, creșterea pisicilor. „O adevărată 
manie", declara cineva. Martorii piritei 
au spus că nu are acest hobby decit de 
cinci ani. pe cind martorii reclamantului 
au combătut teza ; ei au susținut că pisici 
se cresc in casa soților B. de pe cind era 
copilul mic. Analizînd aceste susțineri con
tradictorii prin comparare cu restul probe
lor și indiciilor, justiția ar trebui sâ rețină 
că prezenta pisicilor a fost tot atit de 
veche in viata familiei B. cît și sentimen
tele. Cum de au fost suportate 22 de ani și 
nu mai sint suportate de cinci ani incoace?

Răspunsul e puțin surprinzător. Această 
familie, care avea cultură, avea bani, avea 
casă frumoasă, două mașini șl multe pisici 
a avut timp de două decenii și o soacră. Iar 
in ultimii ani n-o mal are. Soacra era 
mama piritei. De obicei se vorbește despre

soacră ca despre un factor de dizolvare a 
căsniciilor. Cel puțin aici a fost invers. Cit 
timp a trăit „batrina", a existat cine să le 
facă menajul. Puteau să-și vadă de studii, 
de automobile și de mițe. Moartea acestui 
toiag al tinereții lor i-a găsit nepregătiți. 
Inapți pentru colaborare pe un teren mai 
greu. Toate au Început să miroasă urît, să 
enerveze, totul a devenit Iritant, Rezolva
bil, Insurmontabil.

La întrebările 
cititorilor

O seamă de cititori ne-au solicitat să-i 
ținem la curent cu cele ce au Urmat publi
cării unor anchete sociale referitoare la 
abateri mai grave de la normele eticii și 
echității socialiste, de la legile tării. Mal 
frecvent. întrebările s-au referit la In
divizii ale căror fapte au fost stigmatizate 
prin articolele „Omul cu morala șubredă 
— omul de care are nevoie escrocul" 
(„Scinteia" nr. 11 225) și „Dacă primește, e 
al nostru" („Scinteia" nr. 11 539).

Iată, succint, cele ce am notat prin sălile 
tribunalelor, în legătură cu persoanele men
ționate în respectivele articole:

Gheorghe Ștefănescu a apărut, pînă 
acum, inculpat in 7 dosare. într-unul a 
fost condamnat la 11 ani Închisoare pen
tru complicitate la delapidare, pedeapsă 
rămasă definitivă, în alte două a fost 
condamnat în primă instanță la pedepse 
diferite, mergind pină la 25 de ani închisoa
re, iar celelalte 4 dosare se află în plină 
dezbatere la instanța de fond.

Mircea Ștefănescu și Gabriel Ștefănescu 
au suferit condamnări de cite 15 și, respec
tiv, 5 ani închisoare, exercltindu-și acum 
dreptul de recurs.

Radu NiculescU a fost condamnat în două 
dosare, ambele aflate în recurs. Pedeapsa 
cea mal mare aplicată lui pină acum este 
de 17 ani închisoare.

Constantin Cotoveleă are de Executat 
7 ani închisoare, pedeapsă definitivă.

Ionel Joita, tot cu o condamnare de 7 ani, 
este judecat în prezent de instanța de 
recurs.

Tudor Emil Bălătică a fâst condamnat 
definitiv la 3 ani închisoare, pedeapsă pe 
care o execută cu privare de libertate, in
tr-un loc de detenție.

Definitive au rămas și sancțiunile apli
cate lut Ion Filip — 3 ani Închisoare — Ni
colae Chiriță — 4 ani închisoare — și Fă- 
nică Mlhalache — 6 ani Închisoare.

Pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată lui 
D. Mitran a fost majorată în recurs la 8 ani.

'Dosarul grupului de inculpați din care 
face parte Zamfir Ion se află pe rol la 
instanța de fond.

Mihai Comaroni și Constantin Popescu au 
fost condamnați de judecătorie să execute 
cite 7 și, respectiv, 5 ani da închisoare. 
Hotărirea este recentă și supusă, conform 
legii, exercitării dreptului de recurs. Li 
s-a menținut starea de arest.

Tot recent a avut prim termen de jude
cată și dosarul privitor pe Radu Abagiu.

Din caietul 
grefierului

„Fată de comportamentul de odinioară, in 
raport eu pirita, cum are oare reclamanta 
pretenția ca să-i calce și acum apartamentul 
in picioare, prin suirea la pod?"

(Motive de recurs în dosarul Tri
bunalului municipiului București, 
nr. 6 096/78).

— Sinteți de acord să prezentați in
stanței dovada pretinsei cantități de aur 
dentar cumpărat de către defunct?

— Nu. E in gura defunctului.
(Fragment din dezbaterile In do

sarul 3 317/78 al Judecătoriei fostu
lui sector 3).

Sergiu ANDON
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vînătorească...
Inginerul Romeo Rlzac 

cunoscut in Botoșani ca director 
al întreprinderii piscicole. Ama
torii de... bracona) l-au și pore
clit „spaima iazurilor" din județ. 
Ceea ce nu cunosc insă botoșă- 
nenii sint pasiunile sale extra- 
profesionale. Cintă la acordeon 
și saxofon, de-l aplaudă și lău
tarii de meserie. O altă pasiune: 
vinătoarea. Dovadă: bogata co
lecție de trofee. In 1979, cind ® 
împlinit 22 de ani de cind a tras 
prima' dată cu pușca, a „ochit" 
un cerb al cărui trofeu numără 
tot 22 de „raze", de o mare fru
musețe și valoare cinegetică.

E vînătorească, dar nu-i po
veste...

este I
I
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...Și 
șofereascâ

S-a întimplat in centrul ora
șului Sf. Gheorghe (Covasna). 
Un automobil cu număr de Dolj 
staționa in zonă interzisă. „N-ati 
văzut semnul des circulație ?“ — 
îl întreabă milițianttl pe șoferul 
in culpă. „Ba semnul l-am vă
zut, dar nu te-am văzut pe 
dumneata !“ — răspunde oltea
nul hîtru. Norocul lui a fost că 
agentul de circulație avea sim
țul umorului și nu l-a amendat 
prea rău. Șoferii din tară (ca și 
bucureștenii dealtfel) trebuie 
să știe insă că in Capitală, spre 
exemplu, abaterile de la legile 
de circulație nu pot fi neobser
vate sau trecute cu vederea, ori- 
cît de mici ar fi ele. Mai ales că, 
de citva timp, o serie de inter
secții sint supravegheate prin 
televiziune internă. Care din 
ele ? Nu le știm nici noi, așa că 
e bine să fim corecți la toate ! 

„Te dau jos!"
...O scenă în tramvaiul 24: un 

bărbat in toată firea, om serios, 
coboară pe ușa din față, dar se 
răzgîndește îndată și — profi- 
tind de faptul că tramvaiul sta
ționa in continuare, avind in 
față semaforul roșu — se urcă 
liniștit înapoi. Atit 
manipulantului, că 
dit citeva stafii In 
vrut și omul să se 
tăiat-o scurt: taci, 
dau jos din tramvai!

...Și altă scenă, in autobu
zul 34. La un moment dat, tot la 
un stop, șoferul se duce vijelios 
pe platforma din spatele mași
nii, il ia de guler pe un tinăr, 
il lovește și vrea să-l 
din autobuz. Motivul ? 
incerCat să forțeze ușa 
coboare intre stafii — 
pasagerii ceilalți, care 
salvat pe băiat, văzuser 
era adevărat.

Bineînțeles, avem date 
crete asupra celor două 
— din păcate deloc singulare. 
Dacă I.T.B.-ul dorește, i le pu
nem la dispoziție pentru munca 
de

i-a trebuit 
l-a boscoro- 
șir. Cind a 
explice, i-a 
că acum te

dea jos
C-ar fi

și să
ceea ce
l-au

i că nu

con- 
cazuri

educație a personalului său.
Rubrică realizată de 
Gheorghe MITROI 
șl corespondenții „Scîntell"
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I jd NICOLAE CEAUȘESCU 
ieral al Partidului Comunist Român, 
lele Republicii Socialiste România 

'ășului ILIE VERDET 
ti Guvernului Republicii Socialiste România

Cronica zilei vremea

Vă e.\-rere'e noastre mulțumiri pentru telegrama de felici
tare cu oJ-a 30-a aniversări a proclamării Republicii Populare 

''ma consolidarea și întărirea neîncetată a prieteniei 
și unității ^dele’ țările și popoarele Chinei și României.

HUA GUOFENG
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chineze

Exceleze Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
esedintele Republicii Socialiste România
deosebită plăcere mesajul Excelenței Voastre, cu prilejul 

asumări/ noi a supremei magistraturi a statului.
Vă ! în mod deosebit și vă adresăm cele mai bune urări pen

tru fer/nneavoastră personală.
GIUSEPPE AMICI-GERMANO DEBIAGI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Prirla primul ministru al guvernului
Tovar,J Verdeț. membru al 

Comitet‘itic Executiv al C.C. al p.c.frministru al guvernu
lui. a psimbătă pe tovarășul 
Huang ministrul culturii al 
R.p. Qaflat in vizită in țara 
noastrăntea unei delegații cul
turale /mantale.

în cJtrevederii au fost evo
cate cJaatie bunele relații de 
riete- colaborare statornicite 
tre . partidele și popoarele 

, e. relații care se dezvoltă în 
•1 convorbirilor și înțelegerilor

convenite între tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Hua Guofeng. A fost 
evidențiată, totodată, dorința comu
nă de a dezvolta și diversifica aces
te raporturi în interesul ambelor po
poare, al cauzei generale a socialis
mului si păcii în lume.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă prietenie, a par
ticipat tovarășul Ilie Rădulescu, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte Chen Shuliang. amba
sadorul R.P. Chineze la București.

în cadrul vizitei ne care o efec
tuează în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale, delegația 
parlamentară a Republicii Singapore, 
condusă de Yeoh Ghim Seng, pre
ședintele Parlamentului, a avut sîm- 
bătă o întrevedere cu tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind relațiile bilaterale, 
precum și unele aspecte ale evoluției 
vieții internaționale.

în aceeași zi. delegația parlamen
tară din Singapore s-a intîlnit cu 
președintele Băncii române de comerț 
exterior, Vasile Voloșeniuc, și a vizi
tat Spitalul clinic al municipiului 
București.

După-amiază. delegația a sosit la 
Brașov, unde a avut o întrevedere 
cu loan Drăghici. primarul munici
piului. în onoarea oaspeților, consi
liul popular municipal a oferit un 
dineu.

★
La invitația Ministerului Muncii, 

Nicolas Valticos, director general 
adjunct al Biroului Internațional al 
Muncii, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Oaspetele a avut convorbiri la 
Ministerul Muncii, Consiliul Legis
lativ, Ministerul Afacerilor Externe, 
U.G.S.R. și la secția conducătorilor 
de Întreprinderi de pe lingă Camera 
de comerț și industrie, a vizitat 
obiective economioe și social-cul- 
turale din Capitală și din județele 
Prahova și Brașov și a prezentat o 
expunere la ADIRI cu tema „Rolul 
normelor internaționale de muncă în 
comunitatea mondială".

La încheierea vizitei, oaspetele a 
fost primit de tovarășul Emil Bobu,

președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., ministrul muncii. în timpul 
convorbirii au fost trecute in revistă 
preocupările actuale și de perspectivă 
ale Organizației Internaționale a 
Muncii și posibilitățile de lărgire a 
colaborării în domeniul muncii din
tre țara noastră și această orga
nizație.

★

Prin Decret prezidențial, pentru 
contribuția adusă la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul aniversării zilei de naștere, a 
fost conferit ordinul „23 August" 
clasa I. tovarășei Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

înalta distincție a fost luminată de 
tovarășul Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, in 
cadrul unei solemnități desfășurate 
simbătă la amiază.

în numele conducerii de partid și 
de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ștefan 
Voitec a felicitat-o călduros pe tova
rășa Suzana Gâdea și i-a urat noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară.

Tovarășa Suzana Gâdea a expri
mat vii mulțumiri conducerii de 
partid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru înalta distincție 
acordată.

★

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de Natalia 
Sergheevna Kisleak, adjunct al minis
trului sănătății din R.S.F.S.R., care 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S. ne-a vizitat tara, a părăsit 
simbătă Capitala.

Delegația a avut întrevederi cu 
membri ai Biroului Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. la Ministerul Sănă
tății, la Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă Argeș, 
a vizitat obiective social-culturale.

★
între 10 și 12 octombrie, o delegație 

a Uniunii ’Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Pantelimon Găvă- 
nescu. prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
a efectuat o vizită în R.P. Ungară la 
invitația Uniunii Tineretului Comu
nist (Kisz) din această țară.

în cadrul discuțiilor purtate cu 
acest prilej s-a evidențiat hotarîrea 
celor două organizații de a acționa în 
spiritul bunelor relații existente intre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, ai con
vorbirilor și înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Janos Kadar, pentru continua 
dezvoltare, pe multiple planuri, a le
găturilor de prietenie și colaborare 
dintre tineretul român și tineretul 
ungar.

★
în perioada 8—13 octombrie ne-a 

vizitat țara, la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, o 
delegație a Comitetului sovietic al 
păcii condusă de Aleksei Fedotovici 
Homenko, secretar al comitetului, 
redactor-șef al revistei „Secolul XX 
și pacea".

★
Teatrul experimental popular din 

Atena, aflat in turneu in tara noas
tră, a prezentat simbătă seara un 
spectacol de gală pe scena sălii 
„Majestic" a Teatrului Giulești din 
Capitală.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 octombrie. In țarâ : Vreme 
caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în vestul țării, unde vor 
cădea ploi locale, însoțite de descărcări 
electrice. în celelalte regiuni, ploile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări locale din sectorul sudic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 3 și 13 grade, mai coborîte în 
estul Transilvaniei, iar cele maxime 
între 13 și 23 grade, local mai ridicate 
în primele zile. în București : Vremea 
va fi caldă. Cerul variabil, favorabil 
ploii în a doua parte a intervalului. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

Două izvoare 
de sănătate

Stațiune aflată la numai 7 km de 
Slobozia, reședința județului Ialo
mița. Amara este recomandată pen
tru tratarea afecțiunilor reumatice. 
Stațiunea dispune de instalații pen
tru băi calde și aplicații calde cu 
nămol, instalații pentru fizioterapie, 
pentru băi reci și ungere cu nămol.

La rîndul ei. Pucioasa, situată pe 
malul sting al Ialomiței, la 20 km 
de Tîrgoviște și 40 km de Si
naia, se remarcă prin diversitatea 
apelor sale minerale, sulfuroase, 
sulfatate, clorurate. sodice, calcice, 
radioactive.

Pentru obținerea de locuri la 
odihnă și cură balneară, precum și 
pentru informații suplimentare, a- 
dresati-vă la agențiile si filialele o- 
ficiilor județene de turism, precum 
si la cele ale I.T.H.R. București.
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FOTBAL „Alerg, alerg mereu, poate prind podiumul

REN '79 SI TEHNOEXPO
ȘI-AU ÎNCHIS PORȚILE

hătă și-au închis porțile Expo- 
Jeallzărilor economiei naționale 
-EN ’79 — și Expoziția tehnică 
iițională — TEHNOEXPO. or- 
«te în Capitală, la complexul 
•tional din Piața Scînteii.
rate Ia deschiderea lor de pre- 

ztovarășului Nicolae Ceaușescu, 
I și TEHNOEXPO au polarizat 
tie 10 zile interesul a sute de 
n vizitatori din tară și de peste 
h, care au putut să-și tacă o 
he cuprinzătoare asupra succe- 
sobținute de poporul nostru in 
c de ani care au trecut de la 
eirea tării, să cunoască progre- 
s<ealizate in unele domenii ale 
tdi lin alte țări. Concepția de 
oizașe a EREN ’79. ce a avut în 
ve țrezentarea unei largi pa
nte isupra dezvoltării si perspec- 
ti' deții economice si social- 
cialt în România, marea varle- 
tai alitat.e a exponatelor prezen- 
triirtre care o bună parte au 
c<tut premiere industriale, cît si 
plitatea de a compara direct ni- 
v tehnic al acestora cu produse 
s re realizate în 21 de țări parti- 
ce la TEHNOEXPO, au determi- 
nfluenta mare de vizitatori ro- 
i si străini.
itre zecile de mii de produse 

rentate la EREN de peste 1000 
întreprinderi românești, numeroa- 
au constituit adevărati poli de 
tctie atit pentru specialiști, cit și 
-u ceilalți vizitatori. Alături de 

” d(iStuclasa mașinilor unelte 
iene. Tul carusel cu diame- 
r de sau strungul de pre
rii Hor de pină la 35 tone — 
â/benția numeroasele ma

șini comandă program sau
nun Rășinile agregat dotate cu 
zeci . de prelucrare, liniile de 
fabră umplet automatizate, cal
culate electronice utilizate astăzi 
în tmai multe domenii de activi
tatea fost privite cu mare interes 
în idurile expoziției noile modele 
de toturisme „Dacia" și „ARO“, 
al>asculantele de 50 și 100 tone, 
tfOarele de 360 CP, sistemele de 
tviziune in culori, gama diversă a 
jurilor de consum prezentate de 
«ustria ușoară, de prelucrare a lem- 
iui și alimentară. „Sintem mindri 
toate_ aceste produse se realizează 
România" — iată cuvinte simple, 

Vorite din inimă, scrise in cartea 
e impresii a expoziției, care sinteti- 
ează gîndurile celor 500 000 de vi
zitatori care au trecut prin fata stan- 
.iurilor de la EREN ’79.

Elocvente pentru nivelul tehnic ri
dicat si competitivitatea exponatelor 
românești, care creează condiții fa
vorabile dezvoltării schimburilor re
ciproce. sint și declarațiile unor expo
zanți străini participant! la TEHNO.- 
EXPO.

„Pentru specialiștii sovietici pre- 
zenți la București în aceste zile, ne-a 
spus Alexandr Pavlov, directorul 
pavilionului U.R.S.S., a fost extrem 
de interesant să cunoască si să apre
cieze realizările deosebite obținute de 
România socialistă in cei 35 de ani 
de viată liberă, înfățișate la EREN. 
După cum se știe. Uniunea Sovietică 
este principalul partener comercial al 
României, volumul schimburilor eco
nomice urmind să crească în acest 
cincinal cu 60 la sută fată de cinci
nalul anterior. Multe dintre produ
sele aflate in standuri au constituit 
obiectul unor tratative și contracte 
comerciale reciproc avantajoase".

„Cunosc de mai multi ani expozi
țiile internaționale organizate la 
București, ne-a declarat Alois Kubik, 
directorul pavilionului Cehoslovaciei. 
De această dată am luat cunoș
tință în standurile EREN cu produse 
realizate in toate ramurile economiei 
naționale și pot spune că am rămas 
impresionat de nivelul tehnic ridicat 
al multor exponate, între care auto
turismele. mașinile-unelte, utilajele 
de foraj sint binecunoscute și in 
Cehoslovacia".

„Relațiile economice și de colabo
rare tehnico-științifică dintre Româ
nia si Statele Unite sint in continuă 
dezvoltare — preciza J. B. Hammond, 
directorul pavilionului S.U.A. Văzind 
standurile întreprinderilor românești, 
mi-am dat seama cit de largi sint 
posibilitățile de amplificare a acestor 
relații. Aceasta este . și convingerea 
oamenilor de afaceri și specialiștilor 
americani care au vizitat EREN șj au 
fost plăcut impresionați de progre
sele rapide făcute de România in 
numeroase ramuri industriale".

Cu ocazia prezenței la TEHNO
EXPO a peste 350 de firme străine 
și a numeroase întreprinderi româ
nești de comerț exterior s-âu încheiat 
numeroase contracte. între acestea 
amintim pe cele vizînd exportul 'ro
mânesc de autovehicule și tractoare, 
material rulant, mașini agricole, mo
toare electrice, produse chimice, mo
bilă ș.a.

Dan CONSTANTIN

R0MANIA-U.R.S.S.
A, B Șl TINERET

Astăzi se desfășoară tripla întâlnire 
internațională amicală de fotbal din
tre reprezentativele României și 
U.R.S.S. Cu începere de la ora 16 (ora 
Bucureștiului), pe stadionul „Luj- 
niki" din Moscova prima selecțio
nată a U.R.S.S. va întîlni echipa si
milară a României. Jocul va fi 
transmis la radio și televiziune.

Echipele secunde ale României și 
U.R.S.S. vor evolua la Pitești, cu în
cepere de la ora 11, iar cele de ti
neret vor juca in Capitală pe sta
dionul Republicii (ora 11,45).

în cîteva rînduri
• în ziua a treia a campionate

lor europene de volei, echipa mascu
lină a României a întrecut cu 3—1 
(15—1. 13—15. 15—5. 15—10) selecțio
nata Ungariei. Voleibaliștii români 
conduc în clasamentul acestei grupe, 
avînd 8 puncte.

In turneul final al campionatu
lui european feminin de volei, echipa 
României a întrecut cu jșcorul de 3—2 
(15—12, 12—15, 13—15. 15—5, 15—10)
selecționata Olandei.

Echipa masculină de volei a 
U.R.S.S. și-a păstrat titlul de cam
pioană europeană. întrecînd, în 
turneul final de la Paris, cu 3—1 
(15—10. 15—11. 8—15. 15—8) selecțio
nata Franței.

• Campionatul republican de ma
raton desfășurat simbătă la Reșița, a 
fost ciștigat de tinărul atlet Gheorghe 
Chirilă (23 de ani) de la Steagul 
Roșu Brașov, cronometrat pe distan
ța de 42,195 km cu timpul de 2h 25’ 
22”4/10. La tineret, titlul a revenit 
lui Gh. Sandu (Dinamo București) in 
2h 34'29”4/10.

în campionatul de marș, pe distanța 
de 50 km, pe locul întii s-a clasat 
Constantin Stan (Steaua) — 4h 10’19” 
8/10. La tineret a terminat Învingător 
Gh. Dulea (Steaua) — 4h 37’17”2/10.
• La Buzău s-au disputat ieri pri

mele meciuri ale turneului de fotbal 
„Memorialul Aurică Rădulescu". 
Echipa Sportul studențesc București 
a întrecut cu scorul de 2—1 (1—1) 
formația S.C. Bacău. Au marcat Sandu 
Mircea, Chihaia, respectiv Antohi. în 
cel de-al doilea ioc. Gloria Buzău a 
cîștigat cu 2—1 (0—0) în fața echipei 
bucureștene Autobuzul, punctele 
fiind înscrise de Stan (din penalty), 
Zamfir (autogol), respectiv Palaghiu.

Astăzi, de la ora 9,30, se vor întîlni 
S.C. Bacău și Autobuzul pentru locu
rile 3—4, și Gloria Buzău cu Sportul 
studențesc, în finală.

— Ilie Floroiu, te știam la niște 
concursuri prin Italia, iar în 3 oc
tombrie aveai, la Constanta, cununia 
civilă. Ai alergat suficient de repede 
pentru a ajunge la timp și să spui 
„DA !" ?

— Am alergat eu. dar tot am 
ajuns tîrziu, așa că a trebuit să 
amin cu cîteva zile evenimentul. 
Mi-a părut rău. dar n-am avut ce 
face. Măcar de-ar fi ultimul și cel 
mai mare sacrificiu al meu pentru 
performantă 1

— Dă-mi voie, totuși, să te felicit 
călduros în numele celor ce citesc 
aceste rînduri. și să-ți urăm împre
ună casă de piatră 1 Dar. apropo, la 
ce vîrstă îți iei răspunderea căsni
ciei ?

— Mulțumesc de urare. în privin
ța vîrstei. mai am o lună și ceva și 
împlinesc 27 de ani. Sînt născut în 
29 noiembrie 1952.

— Tot în noiembrie ? Dintre cei 
ce-au apărut pînă acum la rubrica 
de convorbiri cu campionii muncii 
din arenă, dacă-mi aduc bine amin
te. și Nadia Comăneci și Ivan Pat- 
zaichin au văzut prima dată lumina 
zilei tot în noiemibrie.

— Da. se pare că această lună re
prezintă o zodie bună pentru marea 
performantă. Dovadă că. pe lîngă cei 
amintiți, s-au mai născut în această 
lună Teodora UngUreanu si Anca 
Grigoraș. luptătorul Roman Codrea- 
nu. pentatlonistul Dumitru 'Spîrlea 
și încă vreo cîțiva.

— Toți cu cărți de vizită de invi
diat pentru orice sportiv care râv
nește gloria arenei. In ceea ce-1 pri
vește pe Ilie Floroiu, care perfor
mante sint înscrise cu litere de 
neșters in cartea sa de vizită ?

— în ordinea valorică, ar fi cele 
două curse (de 5 000 și 10 000 de 
metri) ciștigate recent la Universia
dă, semifinala și finala la 10 000 
(proba mea preferată) în Cupa Eu
ropei. tot in acest\ an, și cursa de 
10 000 de la Sao Paolo în noaptea de 
Anul nou 1975.

— De ce ai precizat că, „In ordine 
valorică", ai și alte criterii ?

— Criteriul de suflet. Bucurii per
sonale mari am avut două de neui
tat. Prima, in 1971 — anul in care 
am optat pentru atletism, deși îmi 
plăcea tare mult fotbalul : jucam 
cîte patru ore pe zi, de plăcere, și 
vă rog să mă credeți că jucam mai 
mult decît bine. Eram elev la Liceul 
agricol din Agigea. la contabilitate, 
si profesorul Silviu Ispas m-a trimis 
să alerg într-un cros al tineretului.

(Urmare din pag. I)
cepe „să se miște" ? Ce in
dustrii aveam noi la mij
locul secolului trecut, cînd 
capitalismul era într-un 
săltăreț avint ? Toate cla
sele care puteau să-și adu
că din altă parte îșl adu
ceau ; nimeni nu fabrica In 
tară. Concesionarii ne in
stalează, spre sfîrșitul se
colului XIX, cite ceva, in 
materie de electricitate, 
căi ferate, mici prelucrări 
alimentare, mică exploata
re de lemn etc. în vremea 
asta. Germania. Anglia du- 
duiau de furnale. Franța 
fabrica toate rafinamentele 
caselor și vestimentațiilor, 
bijuteriilor și parfumurilor 
de la noi, tot Apusul colo
nialist transforma uriașele 
rezerve de materii prime 
ale lumii sărace și Ie re
vindea Ia suprapreț. Am 
mers cu acest handicap, 
care e extrem de greu de 
recuperat (fiindcă tehnici
tatea naște tehnicitate și 
progresul industrial se 
autogenerează multiplicîn- 
du-se, mai ales, cînd are ca 
mobil profitul). Am mers 
deci, obligatoriu, spre o in
dustrializare masivă, cu 
un efort deosebit din par
tea întregii țări, și cu o 
rată a dezvoltării care e 
foarte bună. Ieri importa
tori de orice obiect fabri
cat, ne așteptăm ca mîine 
să ne fabricăm, la noi, tot 
ce ne trebuie, așa cum 
scrie în programul nostru, 
și să exportăm, la rîndul 
nostru, masiv, întregii 
lumi. E o răsturnare spec
taculoasă, o recuperare is
torică a întirzierii noastre, 
recuperare pe care numai 
un sistem de concentrație 
economică socialistă o pu-

■ ■ a ■ ■
tea provoca în împrejură
rile date.

Ce eram sub raport cul
tural cu cîteva secole îna
inte ? Hai să ne gîndim 
numai la Curtea regelui 
Ludovic al 14-lea, la spiri
tele strălucite care o popu
lau. la teatrul de Curte, la 
marii autori și actori ai a- 
celui veac, la eleganța ver
bului și frazării lor. la sti
lul memorialistic acidulat, 
plin de culoare, la pictorii, 
arhitecții, .sculptorii, horti
cultorii unei perioade de 
fast unice în istorie. în 
aoea vreme, făceau și voie
vozii noștri ce puteau, in 
materie de ctitorie biseri
cească și culturală, înfiin
țau modeste tiparnițe, tipă
reau pravile și cărți de 
cult, și-și îngăduiau cîte 
un hronicar și cite un 
grămătic, care se luptau cu 
o limbă incă neformată. 
Constructorii erau in cea 
mai mare parte aduși din 
țări înfloritoare, care avu
seseră un Quattrocento si 
un Cinquecento copios, ti
pografii și grămăticii, me
morialiștii, puțini cîți erau, 
veneau și ei, cu învățuri 
din alte părți, pe la Curțile 
noastre. Lipscăniile și da
mascurile de podoabă, 
stămbarii și zugravii de 
gros sau subțire erau, cum 
le arată și numele, elemen
te împrumutate. Nici Ma
tei Basarab. nici Vasile 
Lupu, nici Șerban Cantacu- 
zino. nici Brincoveanu nu 
țineau vreun teatru, decît, 
poate, cel mult, pehlivani ; 
nu se arătau doritori să 
facă școli de cultură laică ; 
nu dovedesc să fi avut ta
bieturi muzicale sau poeți 
pe lingă ei. Cu atit mai 
puțin poporul nu cunoștea, 
în acel veac al XVII-lea, 
vreo luminare artistică sau

olimpic“
Am alergat mai mult In joacă și, din 
spirit de disciplină, am cîștigat faza 
pe școală și apoi pe municipiul Con
stanta. Distanta era de vreo 2 000 
metri, nu era mare lucru fată de cît 
fugeam eu zilnic după mingea de 
fotbal. Pînă atunci, sincer să fiu, 
doar mă amuzam. Cînd am cîștigat 
însă și faza pe județ și m-am cali
ficat pentru finalele pe tară de la 
Craiova m-am bucurat de-a binelea. 
Aceasta a fost prima mea bucurie 
sportivă. La Craiova n-am făcut 
mare lucru, am ieșit al zecelea, dar 
după aceea am fost legitimat la clu
bul Farul și am început cariera atle-
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tică sub îndrumarea antrenorului 
Ion Velicu.

— Si a doua mare bucurie de su
flet 1

— A doua am trăit-o anul trecut, 
la naționalele României, cînd am 
alergat 5 000 m în 13 minute și 15 se
cunde — la numai două secunde de 

’recordul european. Dacă cineva îmi 
spunea de pe margine că sînt pe 
cale să fac record, nu mai înceti
neam ritmul cu 30 de metri înainte 
de s&sire. și-l făceam precis.

— A fost, deci, o mare bucurie în
cheiată cu un mic necaz.

— Nu necaz, o oarecare părere de 
rău. Necaz am avut eu în anul 1977. 
Concurasem la Universiada de la So
fia în 3 curse pe parcursul a patru 
zile (cu medalie de bronz). întors în 
tară, după abia trei zile am alergat la 
campionatele naționale și. obosit 
fiind, n-am putut realiza baremul 
pentru acordarea titlului de campion 
national. Mi-au. lipsit 6 secunde ! Am 
considerat că meritam o asemenea 
bonificație, nu mi s-a acordat, și am 
suferit mult — fiindcă aveam ambiția 
să fiu în fiecare an campion in pro
ba mea, de 10 000.

— Probă pe care, după cum am 
auzit, te pregătești s-o părăsești.

— Nu chiar de tot. Dar în marile 
concursuri, și mai cu seamă la Olim
piadă, voi merge la maraton. La 5 000 
și 10 000 concurența de nivel foarte 
înalt este atît de numeroasă încît

prin forța lucrurilor rămîn în afara 
podiumului 10—12 alergători din elită.

— Probabil tot așa gindește și 
Lasse Viren, care a anunțat și el ace
lași lucru. Deci, pregătirile le faci 
pentru maraton.

— Nu numai. Alergările de inten
sitate îmi vor servi la 10 000 ; cele ue 
lungă durată — la maraton.

— Unde te pregătești ?
— La stadion, în sala de forță și pe 

pistă ; pe șosea și prin nisip ne malul 
mării. Alerg ore în șir, pînă uit de 
mine. Nu mă sperie efortul fiindcă 
recuperarea o fac repede — prin 
odihnă și viată rațională.

— Suplețea ți-o păstrezi prin regim 
alimentar ?

— Aș ! Deși sînt firav, mănînc vlr- 
tos, și măninc ce mănîncă toată lu
mea. Atîta doar că ocolesc sosurile 
și condimentele. Și. bineînțeles, mă 
feresc de țigară si de alcool.

— Cu cine te antrenezi 1
— Acum, cu antrenorul Constantin 

Craiu, care pregătește si pe Horia 
Toboc, și pe Paul Copu.

— Exact, trebuie să menționăm că 
de cîtăva vreme Constanța este o 
bună pepinieră națională pentru mari 
valori în atletism, lupte, box și rugbi. 
Te mîndrești, desigur, că ești con- 
stăntean, Ilie Floroiu.

— Evident. Dar trebuie să știți că 
șînt constănțean prin adopțiune. De 
fapt, sînt tulcean. din satul Iulia, la 
vreo 15 kilometri de Babadag, Aici 
trăiesc tata — de meserie factor poș
tal — și mama. Frații, cinci la număr, 
s-au răspindit care încotro, dar nici 
unul în sport.

— Știu că ești absolvent al Facul
tății de educație fizică din Constanța. 
Unde ai post ?

— Am început acum al treilea an 
în care suplinesc ; pentru mine nu 
s-a găsit un post, In schimb colegi 
de-al mei, chiar mai tineri, sînt titu
lari de mult. Dar nu notați asta, am 
spus-o numai așa de of. Pină la urmă 
6e rezolvă. Notați mai bine că. deo
camdată. gindul meu este numai și 
numai la alergări. înainte de școală, 
ca și după ce vin de Ia elevi, alerg, 
alerg și tot alerg kilometri după ki
lometri, ca o motoretă. Tot fugind 
atîta poate prind și eu podiumul 
olimpic. Nu știu dacă am șanse, dar 
am o nemaipomenită ambiție și o 
neostoită poftă de alergare.

— Ține-o așa. și-o să fie bine. Ilia 
Floroiu.

Gheorghe MITROI

culturală mai de soi, alta 
decit cele urzite de ființa 
lui strîmtorată, de relațiile 
lui elementare cu viața. 
Mai mare nepotriveală, mai 
mare diacronie nu se poa
te. Iar un veac și ceva mai 
tîrziu, cînd începe să pil- 
piie si să strălucească ilu
minismul, și cind Germa
nia se umple de universi
tăți și de curente de gindi- 
re filosofică și artistică, și 
dă câțiva titani al spiritu
lui omenesc, poporul român 
ațipește sub fanariotii ve- 
niți de căpătuială, cu o 
simțire cel mai adesea mică 
și străină, obedientă Ori
entului decadent ai cărui 
reprezentanți erau.

Acest mare decalaj tre
buie avut și el în vedere 
atunci cînd judecăm stările 
de astăzi. Ne-am ridicat la 
cultură tîrziu, învățămîntul 
popular a fost cucerit în
cetul cu încetul și s-a ge
neralizat abia în vremea 
de azi. N-am avut arhitecți, 
i-am dobîndit abia spre 
sfirșitul secolului XIX, iar 
astăzi avem, după opinia 
mea, una din cele mai in
teresante arhitecturi mo
derne, capabilă, ca puține 
alte arhitecturi socialiste, 
de lucruri spectaculoase, 
diverse, zîmbitoare. Pen
tru unii care n-au avut o 
mare tradiție princiară, a- 
ristocratică, sau de parcuri 
publice, avem, cred, o hor
ticultura excelentă, una 
din cele mai îngrijite din 
Europa. La începutul se
colului trecut, Ralu Cara- 
gea face la „Fîntîna Ro
șie" cel dinții stabiliment 
teatral din Valachia, fireș
te în limba grecească. So
cotesc că astăzi teatrul ro
mânesc (regizori și actori) 
este în coloana fruntașă a 
teatrelor din lume (lucru

ce mi-a fost mărturisit a- 
desea de străini) ; și nici 
cu dramaturgia, pot să 
spun că, în contextul tea
trului contemporan, nu 
mi-e chiar mare rușine. 
Secole de-a rindul — alt 
handicap — n-am avut o- 
pere de sculptură ; acum 
(pe urmele faimei lui 
Brâncuși) sculptorii noștri, 
chiar și cei mai tineri, iau 
premii și locuri de frunte

țări mari și dezvoltate, și 
că e firesc să facem figu
rație intr-o competiție 
mondială. Mai tîrziu am 
avut succese sporadice în 
box. Astăzi, în schimb, am 
realizat momente mondiale 
în nenumărate discipline 
sportive ca : tenis, handbal, 
box, natație, canotaj, gim
nastică. tir, popice, pro
be atletice diferite și am 
avut participări meritorii

RECUPERĂRI 
ISTORICE

în toate taberele interna
ționale unde participă, im- 
punînd școala românească. 
Avem o pictură „la zi", 
dintre cele căutate, cu o 
tonalitate expresivă, vitală, 
dar și cu destul rafina
ment. Avem o muzică sim
fonică „la zi", prospectivă, 
cu o cotă bună pe piața 
culturală mondială (pe ur
mele faimei lui Enescu). ca 
să nu mai vorbesc de tine
rii și mai puțin tinerii in
terpret! care se fac remar
cați pretutindeni. Iată cum 
se petrece, sub ochii noștri, 
o altă mare recuperare is
torică.

Din cîte îmi amintesc, în 
1936, la Olimpiada de la 
Berlin, n-am prea strălu
cit, ci ne-am mulțumit cu 
o prezentă meritorie la hi- 
pism, avînd conștiința că 
nu ne putem pune noi cu

la toate celelalte. Era greu 
de crezut, la 1500, sau 
chiar mai tîrziu. că stindar
dul românesc se va sui a- 
desea pe cel mai înalt ca
targ competițional al lumii 
ca rezultat al unui efort 
special, inițiat și fructificat 
de statul socialist. Nu mai 
există nici un complex în 
întrecerile sportivilor noș
tri cu alții, fie ea întrecere 
de inteligență sau de agili
tate : maeștrii noștri de 
șah joacă de la egal la egal 
cu cei mai buni, acrobații 
noștri se fac aplaudați pre
tutindeni.

Tot în perspectiva unei 
țări rămase cîndva mult în 
urmă, sună frumos să știi 
că, deși pe vremea lui Lu
dovic al 14-lea nu aveam 
teatru, astăzi președintele 
Institutului internațional 
de teatru • un om de tea

tru român ; «au că, plătind 
sute de ani altora haraciu 
în producte, inclusiv în 
miere, ca o tară vasală ce 
eram, organizăm astăzi 
producția mondială a mie- 
rei, avînd . în fruntea „Api- 
mondiei" internaționale un 
apicultor român. Tot așa 
că, pe lîngă notorietatea 
internațională de care be
neficiază destule vîrfuri 
ale culturii noastre con
temporane, alți eminenți 
oameni de cultură și știin
ță, din alte țări, ajunși Ia 
faimă mondială și consfin
țiri superlative, sint, la 
urma urmei, tot urmașii 
maselor românești năpăs
tuite, de la 1500 și de mai 
tîrziu.

Ne plîngem ades că. din 
motive valutare, nu călăto
rim cît am vrea. Această 
națiune a avut călători 
sporadici (înțeleg călători 
de drumuri organizate, nu 
de transhumantă) și con
tacte destul de răzlețe cu 
lumea îndepărtată, vreme 
de multe sute de ani. Se 
cunoșc aproape toți cei 
care, perindindu-se prin 
alte țări, au lăsat o însem
nare : Spătarul Milescu, 
Dlnicu Golescu etc., ca și 
cei care, trecînd pe la noi, 
au făcut diverse mărturii 
scrise : Paul de Alep, Del 
Chlaro etc. Românii care 
se duc astăzi, cu un motiv 
sau altul (de plăcere, de 
interes, de serviciu) prin 
toate teritoriile lumii sint 
nenumărati : circulația lor. 
la toate nivelurile, nu se 
poate compara cu vremea 
precedentă. Cind șl-a scris 
cărțile, Mihai Tican Roma
no era un român singular 
In Africa. Astăzi am nenu- 
mărați cunoscuți care au 
văzut Africa, șl Asia, și cele 
două Americi, mergînd „pe

o linie" oarecare. Cred că 
nu mă înșel cînd spun că, 
deși nu pare, circulația e 
mai vastă ca oricînd, fireș
te. la alte categorii decit 
cele din trecut.

După cum cred că nu 
greșesc cind socotesc că 
cea mal densă luare de 
contact cu lumea, cu în
treaga lume, cu cei mai 
multi dregători și șefi de 
state, dintre toți cei care 
conduc statele, o are pre
ședintele României, țară 
care în trecutul istoric era 
puțin cunoscută, labil re
prezentată, cu contacte li
mitate, înghesuită și une
ori înăbușită. Drumurile 
românești, la nivel înalt, 
mergeau între Constantino- 
pol și Viena, rareori mai 
departe. Și erau, de cele 
mai multe ori, drumuri ale 
umilinței și ale sfielii. As
tăzi. reprezentantul de 
marcă al României socia
liste merge peste tot pe 
glob, și nu numai ca un 
egal, ci ca un promotor al 
mișcărilor politice de pe 
acest glob, făclndu-șl cu
noscută țara, așa cum n-a 
fost pină acum. După cîte
va veacuri de cvasi-anoni- 
mat se recuperează și a- 
ceastă poliță a istoriei : 
dintr-un stătuleț, eroic, dar 
de mică pondere, Româ
nia devine o voce distinc
tă, președintele ei devine 
un luptător mondial.

Toată această recuperare 
istorică e mirabilă și dem
nă de admirație. Și nu nu
mai de admirație. Ea ne 
îndeamnă să ducem mal 
departe efortul, sîrguinta. 
munca noastră pasionată, 
ca să ridicăm și mai sus 
valorile țării noastre, în 
absolut toate domeniile. Să 
nu uităm de pildă că avem

o puternică tradiție a șco
lii noastre matematice, ce 
se cere continuată. Că în 
chimie, in fizică, în biolo
gie sînt de cucerit, prin 
cercetare fundamentală și 
aplicată, ■ noi teritorii pe 
seama geniului omenesc. 
Că avem o limbă care tre
buie mereu curățată, păzi
tă și făcută mlădioasă. Că 
simțirea estetică a tuturor 
cetățenilor țării trebuie 
pregătită, cu și mai mare 
dragoste, încă din școală, 
ea influențind puternic mo
ravurile și calitatea vieții. 
Că factorii de înnoire tre
buie câutați și sprijiniți cu 
mult mai intens decit pină 
acum. Că factorii de po
luare materială, dar și spi
rituală, trebuie supuși unei 
acțiuni de combatere și mai 
eficace decit pină acum. 
Toate aceste lucruri, cu
prinse în Proiectul de Di
rective, vor căpăta viață 
plenară, dacă fiecare din 
noi, uitîndu-ne îndărăt și 
văzînd cît am recuperat 
din handicapul istoric la 
care fusesem condamnați 
cîndva, uitîndu-ne împre
jur și văzind cam cum ara
tă orașele noastre față de 
tîrgulețele care au fost 
cîndva și cum arată dru
murile, spitalele, hoteluri
le, litoralul, casele de cul
tură și celelalte, vom înțe
lege că avem o misiune, 
venită din străfundul isto
riei, concretizată de parti
dul comunist și secretarul 
său general, inspirată de 
realități ce nu pot fi tre
cute cu vederea, și că în 
această misiune de a ridica 
poporul din care facem 
parte la deplina sa recupe
rare și afirmare istorică 
trebuie să ne clădim toate 
Înzestrările ființei noastre.

DE PRETUTINDENI
• OCEANELE, SURSĂ 

INEPUIZABILĂ DE PRO
DUSE FARMACEUTICE. 
Specialiștii apreciază că, direct 
sau indirect, aproape jumătate 
din medicamentele actuale au 
fost create pe baza unor sub
stanțe naturale terestre — ve
getale sau animale. în prezent, 
atenția cercetătorilor se în
dreaptă spre o altă sursă con
siderată, practic, inepuizabilă 
— apele mărilor și oceanelor. 
Se estimează că in acest me
diu trăiesc peste 500 000 de spe
cii animale și 400 000 de specii ve
getale, ceea ce depășește cu 
mult flora și fauna terestră. 
Pină in prezent, din acest uriaș 
„tezaur" au fost valorificate mai 
multe sute de substanțe cu 
proprietăți antimlcrobiene. anți- 
inflamatorii și de reglare a ten
siunii. Se consideră însă că 
„defrișarea" oceanelor din acest 
punct de vedere este abia la 
început, că uriașul laborator 
farmaceutic acvatic va lua trep
tat locul farmacopeei terestre, 
veche de peste 10 milenii.

• 500 KM - CU... 
UN CENTIMETRU CUB 
DE COMBUSTIBIL. Pre°- 
cupațl de găsirea unor surse 
alternative de energie, savan- 
ții sovietici acordă o impor
tanță deosebită hidrogenului. Ei 
au ajuns la concluzia că hidro
genul poate fi obținut nu numai 
din apă — pe calea electroli
zei — proces relativ costisitor, 
ci și din plante. In acest scop, 
la Institutul de fiziologie din 
Ucraina a fost amenajată o 
seră, ale cărei plante, sub in
fluența energiei solare, emană 
gaze din care se poate separa 
hidrogenul. Dacă problema ob
ținerii hidrogenului este relativ 
simplă, mai dificilă este ches
tiunea conservării sale. O so
luție, potrivit cercetătorilor so
vietici, o constituie fixarea 
prin metode chimice a hidroge
nului de un metal, produsul 
astfel obținut fiind, spre deo
sebire de hidrogenul pur, ne
exploziv. Un centimetru cub 
din hidrogenul astfel fixat este 
suficient pentru a asigura par
curgerea a 400—500 km cu au
tomobilul ! în schimbul unui 
talon, conducătorul auto va pri
mi o mică placă metalică pe 
care o va introduce într-un 
compartiment special al moto
rului ; făcindu-se contactul, pe 
măsură ce se încălzește, placa 
începe să degaje hidrogen.

• CELE „12 MINUNI 
ALE LUMII". Minunjle lumii 
antice erau în număr de șapte ; 
secolul al XX-lea a consacrat 
un număr sporit : 12. Este 
vorba de monumentele arhitec
tonice și monumente ale natu- 
rii pe care UNESCO le consi
deră de o valoare culturală ex
cepțională. ele aparținind pa
trimoniului întregii omeniri. 
Iată-le : Catedrala din Aachen 
(R.F.G.), parcurile naționale 
Meadows și Nahanni (Canada), 
orașul Quito și insulele Gala
pagos (Ecuador), parcurile 
Mesa Verde și Yellowstone 
(Statele Unite), bisericile ru
pestre de la Lalibela și parcul 
natural Semien (Etiopia), ve
chiul centru al orașului Craco
via și minele de sare de la 
Wieliczka (Polonia) și, în fine, 
insula Goree (Senegal). In ace
lași timp, UNESCO a invitat 
toate țările lumii să înainteze 
o listă cu propriile „minuni" 
care, în cazul cind îndeplinesc 
un șir din criteriile cerute, ur
mează să se adauge listei ce
lor 12.

® PE JOS, DE-A 
CURMEZIȘUL UNUI 
CONTINENT. spor
tivul Francis de Barbeyrac, că
pitan în armata franceză, a reali
zat o performanță ieșită din co
mun : traversarea pe jos. alter- 
nînd ritmul alergărilor de fond 
cu pasul de marș, a teritoriului 
Statelor Unite de la un capăt la 
altul, ceea ce însumează o dis
tanță de aproximativ 5 000 km. 
Zilnic a parcurs 90 de kilometri, 
programul extrem de riguros pe 
care și l-a impus începînd de 
la 4 dimineața si durînd pînă la 
căderea inserării, uneori chiar 
pînă la miezul nopții, cu o pauză 
de 2—3 ore după prînz pentru 
o scurtă odihnă. In total, pentru 
a-și atinge obiectivul, a avut 
nevoie de 52 de zile și 18 ore, în 
care timp a rupt patru perechi 
de pantofi de tenis.

• ATENTIE LA COM
POZIȚIA HIRTIEI. Experțl 
în poligrafie afirmă că tipăritu
rile de artă și cele de Dresă 
realizate pînă în anul 1970 vor 
dăinui vreme foarte îndelungată, 
în schimb, cărțile editate după 
această perioadă sînt condamna
te Ia o inevitabilă deteriorare, 
determinată de compoziția hîr- 
tiei pe care sînt tipărite. Canti
tatea prea mare de acizi exis
tentă in această htrtie provoa
că o inevitabilă decolorare a ti
parului și o „diluare" accentua
tă a culorilor.

© SFORĂITUL-UN 
DEFECT CARE POATE FI 
VINDECAT. Pentru a ajuta 
persoanele care sforăie' să scape 
de acest defect atît de neplăcut 
pentru cei din jurul lor. un grup 
de specialiști vest-germani au 
pus la punct mai multe dispozi
tive ingenioase care. în princi
pal, au ca scop să determine 
persoana respectivă să nu doar
mă pe spate și. în același timp, 
să rămină cu gura închisă și să 
respire astfel, in mod normal, 
prin căile nazale. Printre aceste 
dispozitive se includ bandaje 
sub bărbie, gulere rigide de fe
lul celor utilizate de ortopediști 
pentru tratarea fracturilor de 
vertebre cervicale, precum și 
un soi de harnașamente care 
obligă in timpul somnului 
persoana respectivă să stea cul
cată pe o parte. Mai rămîne de 
soluționat aspectul cel mai di
ficil, anume de a convinge pe 
cei în cauză să se supună tu
turor acestor veritabile cazne...



SESIUNEA ADUNAȘI! GENERALE A D.N.U.
S-au încheiat dezbaterile de politică generală în cadrul cărora 

au luat cuvîntul reprezentanții a 143 de state
NAȚIUNILE UNITE 13 — Trimi

sul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
în plenara Adunării Generale au
luat sfîrșit dezbaterile de politică 
generală, in eadrul eărora. timp de 
trei săptămini, și-au expus pozițiile 
lor de principiu țață de marile pro
bleme ale vieții internaționale actua
le un număr de 143 de state din to- 

i talul de 152 care fac parte in prezent 
j din Organizația Națiunilor Unite, In 

ultima ședință au luat cuvîntul Fidel 
Castra Ruz, președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 

’ ale Republicii Cuba, in calitatea de 
l președinte in exercițiu al mișcării 

de nealiniere, precum și șefii de 
delegații ai Republicii Dominica și 
Republicii Centratrieane.

tn discursul său. Fidel Castro a 
prezentat prevederile de bază ale 
documentului final, precum și prin
cipalele concluzii degajate din dez
baterile celei de-a VI-a Conferințe 
la nivel înalt a țărilor nealiniate de 
la Havana. El a arătat că. de la fon
darea ei, mișcarea de nealiniere s-a 
întemeiat pe principii cardinale cu 
valoare universală ale relațiilor in
ternaționale ce trebuie să stea la 
baza întăririi păcii și .securității și 
reducerii încordării din relațiile inter
statale. în acest sens, el a subliniat 
că statele nealiniate se pronunță 
pentru o pace cu caracter global și 
universal, bazată pe principiile 
coexistenței pașnice.

Statele nealiniate, a menționat 
Fidel Castro, acordă o deosebită im
portanță realizării dezarmării și 
denuclearizării. Salutînd negocierile 
dintre marile puteri ca un element 
decisiv în cadrul procesului de dezar
mare, statele nealiniate consideră 
însă că la aceste eforturi trebuie să 
participe și să-și exercite responsa
bilitatea toate țările lumii. în mod 
deosebit, șeful statului cubanez a in
sistat asupra relației dintre dezarma
re și dezvoltare, relevind importanta 
eliberării resurselor cheltuite în sco
puri militare pentru asigurarea pro
gresului tuturor statelor, îndeosebi 
al celor în curs de dezvoltare.

Vorbitorul a arătat, totodată, că 
mișcarea de nealiniere acordă o aten

ție majoră imperativului edificării 
unei noi ordini economice, mai juste 
și mai echitabile, menționind că 
..lupta pentru eliminarea nedreptăți
lor din sistemul economic internațio
nal existent și instaurarea unei noi 
ordini economice sint părți integran
te ale luptei popoarelor pentru eli
berare politică, economică, culturală 
și socială". Fidel Castro a propus, în 
context, pentru finanțarea procesu
lui de dezvoltare a țărilor in curs 
de dezvoltare, ca, pe lingă resursele 
mobilizate pină in prezent in acest 
sens de către diferite foruri și orga
nizații guvernamentale și particu
lare, „să se discute și să se hotă
rască o strategie pentru viitorul de
ceniu al dezvoltării, care să includă 
o contribuție suplimentară de 300 
miliarde dolari la valori reale din 
1977".

în continuare, vorbitorul a pre
zentat problemele abordate in cursul 
Conferinței la nivel înalt a statelor 
nbaliniate.

în încheiere. Fidel Castro a reafir
mat conexiunea profundă dintre 
dezarmare, dezvoltare și instaurarea 
destinderii și păcii in întreaga lume, 
lansînd apelul pentru „renunțarea 
la glasul armelor" și abordarea res
ponsabilă a problemelor acute cu 
care este confruntată astăzi iptreaga 
omenire.

Oliver J. Seraphine. prim-ministru 
și ministru de externe al statului 
Dominica, a declarat că guvernul 
său se pronunță pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru lichidarea colonialis
mului și apartheidului și pentru so
luționarea exclusiv prin mijloace 
pașnice a oricăror diferende și pro
bleme litigioase dintre state.

Sylvestre Bangui, viceprim-minis- 
tru însărcinat cu afacerile externe al 
Republicii Centratrieane, a declarat 
că. pe plan extern, guvernul său va 
acționa „pentru dezvoltarea relațiilor 
de bunăvecinătate cu statele afriea- 
rte. pentru rezolvarea pașnică a 
disputelor, cooperare liberă, neames
tec in treburile interne ale altor 
■state și sprijinirea luptei juste a po
poarelor coloniale".

Peste o mie de pescari din Douarnenez, Saint Guenole,. Le Guilvinec, 
Lesconil, Loctudy, Concarneau și Lorient — localități din Bretania — au 
venit la Paris pentru a protesta împotriva masurilor luate de autoritățile 
Pieței comune, care impun norme discriminatorii în ce privește desfacerea 
produselor marine, și a cere ajutorul guvernului francez in legătură cu 
dificultățile pe care le creează pescuitului navele militare ale N AT.O. Pe 
străzile Parisului demonstrația pescarilor a fost condusă de o femeie îm

brăcată în tradiționalul port din Bretania
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Pentru întărirea cooperării

sindicatelor din Europa
GENEVA 13 (Agerpres). — Luind 

cuvintul- la dezbaterile din cadrul 
Conferinței centralelor sindicale din 
Europa, desfășurată la Geneva, 
conducătorul delegației sindicale 
române, Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a subliniat însemnătatea 
conferințelor sindicale europene pen
tru promovarea cooperării și înțele
gerii în mișcarea sindicală de pe 
continent. El s-a pronunțat pentru 
organizarea și in viitor a unor con
ferințe similare, care să abordeze și 
alte probleme de interes vital pen
tru oamenii muncii, cum ar fi parti
ciparea muncitorilor la conducerea 
întreprinderilor, asigurarea păcii. și 
securității pe continent, dezarmarea 
generală, și în primul rînd dezar
marea nucleară.

Delegație de activiști ai P.C.R.

La monumentele eroilor români 
căzuți în luptele 

pentru eliberarea Cehoslovaciei
PRAGA 13 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 35-a aniversări a 
Zilei Armatei Republicii Socialiste 
România, din partea ambasadei 
române au fost depuse coroane de 
flori la monumentele eroilor români 
căzuți in luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub dominația fas
cistă, in localitățile Humpolec și 
Havlickuv Brad. Au fost depuse, de 
asemenea, coroane de flori din partea 
reprezentanților organelor locale și 
ai unei unități militare. La ceremonii 
au fost prezenți conducători ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
militari, pionieri, oameni ai muncii.

în Bulgaria

ÎNTREVEDERI
IA BERLIN SI BOI

V

Au fost discutate probleme 
de interes comun ale R.D.G. 

și R.F.G.
BERLIN 13 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, a primit, vi
neri. pe șeful reprezentanței perma
nente a R. F. Germania in R.D.G., 
Guenter Gaus, cu care a discutat 
probleme de interes comun.

★
BONN 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția D.P.A., Helmut 
Schmidt, cancelarul R. F. Germania, 
a primit la 12 octombrie pe șeful re
prezentanței R. D. Germane în 
R.F.G., Ewald Moldt. După cum a 
declarat un purtător de cuvînt, în 
cursul întrevederii au fost discutate 
probleme de interes comun.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REP

DEMOCRATE POPULARE YEME

Tovarășului ABDUL FATTAH ISM
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socnn 

Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Pop 
al Republicii Democrate Populare Yemen

EN
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Democrate Popul^mj 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Comitetului Ce-jj. 
dului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, 
și urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperiiiuj 
yemenit prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaboraijr_ 
fidele și țările noastre se vor dezvolta în continuare, în interes1Ug 
popoare, al luptei pentru pace, libertate și progres social, pentru 
colaborare intre popoare.

NICOLAE CEAUȘEI
Secretar general 

al Partidului Comunist R
Președintele Republicii Socialista

TELEGRAMĂ

SOFIA 13 (Agerpres). — O dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de Radu Ma- 
noliu, secretar eu probleme econo
mice al Comitetului județean Bacău 
al P.C.R., a efectuat o vizită pentru 
șchimb de experiență in R.P. Bul
garia, la invitația O.C. al P.C. Bul
gar. Delegația a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.B., la comitetele jude
țene ale P.C.B., a vizitat unități in
dustriale și s-a intiînit cu activiști 
de partid, cu oameni ai muncii. In 
încheierea vizitei, delegația a fost 
primită de Ognian Doinov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar. în timpul întrevede
rii a fost relevată utilitatea schim
burilor de experiență in construcția 
socialistă, s-au. evocat cu satisfacție 
bunele relații româno-bulgare, care 
se dezvoltă cu succes, in toate do
meniile de activitate, avind o bază 
trainică in legăturile dintre ■ P.C.R. 
și P.C.B., în' întilnirile rodnice, de
venite tradiționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

Turneul Teatrului maghiar

de stat din Sf. Gheorghe
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — în 

cadrul turneului pe care îl între
prinde in R.P. Ungară, colectivul 
Teatrului maghiar de stat din Sf. 
Gheorghe a prezentat in orașele 
Budapesta, Veszprem. Szekesfeher- 
var. Varpalota, Ajka și Tapolca spec
tacole cu piesele „D’ale carnavalului" 
de I.L. Caragiale, „Logodnicul nesta
tornic" de Aron Tamasi și „Cain și 
Abel" de Siito Andras. Spectacolele 
s-au bucurat de un frumos succes.

Demisia guvernului 
islandez

REYKJAVIK 13 (Agerpres). - Pri
mul ministru al Isiandei, Olafur Jo- 
hannesson, a remis demisia guvernu
lui său președintelui țării, Kris^an 
Eldjarn. Președintele Isiandei ur
mează să însărcineze o altă persona
litate politică cu misiunea de a în
cerca formarea unui nou guvern, care, 
potrivit opiniei observatorilor din 
Reykjavik, ar urma să procedeze la 
dizolvarea Parlamentului și la orga
nizarea de alegeri anticipate.

MEXIC

De la Tuia 
la Chicoasen

— punți către
Există la Tuia, fostă capitală a le

gendarilor tolteci. întemeietorii uneia 
din cele mai strălucite civilizații din 
cite s-au succedat de-a lungul veacu
rilor pe pămintul Mexicului de azi, 
un ansamblu statuar de proporții gi
gantice, a cărei .semnificație intrigă, 
în continuare, pe cercetători. A fost 
o vreme cind aceștia au crezut că 
pot identifica în coloșii de aici ima
ginea unor supraviețuitori ai miticu
lui regat al Atlantidei ; mai recent, 
au căpătat o largă circulație teoriile 
controversatului publicist elvețian, 
von Dăniken, potrivit căruia „atlanții 
de la Tuia" sint, in realitate, repre
zentarea in piatră a unor mesageri 
din Cosmos, ce ar fi vizitat cîndva 
aceste locuri. Chiar dacă nu se ba
zează pe nici o dovadă palpabilă, și. 
că atare, enigma statuilor-gigant 
rămîne intactă, asemenea ipoteze sint 
în măsură să aprindă imaginația, să 
dea naștere unor întrebări tulbură
toare.

...Ce ar fi putut, de pildă, vedea de 
sus, din nava lor, niște ipotetici cos- 
monauți ai antichității, zburînd dea
supra Mexicului ? Poate le-ar fi 
produs nedumerire ceea ce. de la o 
înălțime de mii de kilometri, apare, 
cu siguranță, ca o rețea de canale, 
trasate parcă cu linia, aidoma Fețelei 
care li s-a părut pămîntenilor că o 
deslușesc pe suprafața planetei Mar
te. De fapt, „canalele" sint puzderia 
de văi înguste și abrupte, care muș
că adine din spinările muntoase — 
vestitele „sierras" — ce string ca in
tr-o chingă, la apus, ca și la răsărit, 
teritoriul mexican. Apele repezi ce 
se învolburează printre pereții de o 
verticalitate amețitoare a acestor ca
nioane poartă cu ele un formi
dabil potențial energetic, care începe 
acum să fie tot mai intens pus in 
valoare. Și, fără îndoială, din toate 
proiectele ce prind viață in acest 
sens, cel mai spectaculos îl repre
zintă hidrocentrala de la Chicoasen.

Vizitatorului cu greu ii vine să 
creadă, străbâtind din viteza mașinii 
șoseaua șerpuitoare ce duce spre 
șantierul hidrocentralei, că doar cu 
citeva luni in urmă panglica asfaltată 
era inexistentă. Printr-o muncă asi
duă, fără răgaz, ea a fost smulsă pas 
cu pas muntelui, ce își păzea cu ge
lozie o comoară de preț. Iar comoara 
se numește Rio Grijalva, fluviul 
care, odată imblinzit printr-o cascadă

de hidrocentrale, va reprezenta în 
energie electrică un sfert din puterea 
instalată a întregii .țări. Chicoasen, 
principalul pilon al acestui .sistem 
hidroenergetic, este teatrul unei În
verșunate bătălii cu natura, in care 
sint angajați 17 000 muncitori, Ei 
sfredelesc versanții abrupți, deschid 
mereu noi căi de acces, ridică un 
baraj care, prin înălțime (265 metri), 
se ' situează pe primele locuri in 
lume, instalează în lăcașurile lor gi
gantice turbine, construind, concomi
tent, un oraș cu tot ceea ce este ne
cesar traiului modern. Prin dimen
siunile sale — este nevoie de ore În
tregi pentru a-1 parcurge cu mașina 
de la un capăt la altul — prin ter
menele ambițioase de realizare pe 
care și le-au fixat, prin tot ceea ce 
va însemna pentru economia Mexi
cului, hidrocentrala de la Chicoasen 
reprezintă. într-o .altă „cheie", in 
„cheia prezentului", o lucrare demnă 
de giganții de la Tuia.

Cit de departe este dinamismul ac
tivității de pe acest șantier de ima
ginea fals exotică pe care o anume 
optică din afară încerca să o acre
diteze : aceea a mexicanului vesel, 
nepăsător, abstras prezentului, adept 
al filozofiei rezumate atit de sugestiv 
in cuvîntul „mariana" — „a lăsa to
tul pe miine". Dimpotrivă, cuvintul 
de ordine al mexicanului contem
poran. așa cum il poți cunoaște la 
locul său de muncă, este „hoy dia" 
— „astăzi", „acum", ca moto al unui 
întreg popor dornic de a recupera, 
intr-un termen cit mai scurt, printr-o 
accelerare fără precedent a eforturi
lor, rămînerile in urmă pe care i 
le-a impus vitregiile istoriei. Al unui 
popor ale cărui energii sint canali
zate, de peste cinci decenii, de 
Partidul Revoluționar Instituțional, 
ale cărui origini se regăsesc in furtu
na revoluției conduse de legendarul 
Zapata. Un popor dornic de a-și gos
podări cu cit mai multă grijă avuțiile, 
al căror stăpin a devenit în urma 
acestei revoluții. Ce poate fi mai 
semnificativ pentru simțul de bun 
gospodar al mexicanului decît însăși 
atenția care se acordă dezvoltării 
hidroenergeticii tocmai intr-un mo
ment cind, prin rezervele de țiței 
noi identificate, Mexicul a ajuns din 
urmă, dacă nu chiar a întrecut, Ara
bia Saudită ? „Uzina de la Chi
coasen va aduce anual economii de 
milioane și milioane de barili de

viitor
petrol" — cuvintele împărtășite de 
directorul hidrocentralei sint re
flexul unei atitudini pline <de 
prevedere față de o bogăție 
uriașă, ce-i drept, dar nu inepuizabi
lă. Chiar dacă azi, datorită petrolu
lui, Mexicul a devenit, cum le place 
mexicanilor să glumească, „niha 
bonlta" — fata asiduu curtată de cei 
care multă vreme i-au întors spatele 
— producția zilnică de țiței nu depă
șește o cantitate strict delimitată. 
Tocmai de aceea. Mexicul nu dorește 
să-și construiască economia exclusiv 
in jurul „aurului negru", ci să folo
sească veniturile de pe urma .sa doar 
ca un „catalizator" pentru diversifi-

Insemnări de călătorie

carea cit mai largă a peisajului eco
nomic.

O frumoasă legendă mexicană 
spune că primul om al acestor me
leaguri s-a zămislit din boabele de 
porumb. Mexicul de azi iși durează 
punțile către viitor bizuindu-se pe 
valorificarea, in interesul propriei 
dezvoltări, nu a unui singur produs, 
ci a multiplelor bogății cu care l-a 
înzestrat natura și de care a fost 
frustrat atîta vreme. „Pentru noi — 
declara in acest sens președintele 
Lopez Portillo — petrolul este 
doar o șansă pe care ne-o oferă is
toria de a ne putea rezolva proble
mele".

Proiectele dș dezvoltare prevăd, 
astfel, construirea a 11 noi „poli in
dustriali", prin care Mexicul să-și 
extindă paleta exporturilor — de la 
produse siderurgice, ciment și ferti- 
lizanți, pină la aparataj electronic de 
înaltă tehnicitate, concomitent ' cu 
crearea, in următorii cinci ani. a 
600 000 de noi locuri de muncă, abso
lut indispensabile, dacă se ține sea
mă că pină la sfîrșitul mileniului, ca 
urmare a dinamismului demografic, 
populația țării, practic, se va dubla, 
urmind să atingă 120—130 milioane 
locuitori, față de 68 milioane în 
prezent.

împărtășind aceste preocupări, vor
bind cu sinceritate și de un șir de 
dificultăți, inerente în comparație cu 
vastitatea sarcinilor propuse, inter
locutorii din țara prietenă latino-

1 AGENȚIILE DE PRESA
■ pe scurt

Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis
tru al guvernului, a adresat o tele
gramă tovarășului Aii Nasser Mo
hammed. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Populare Yemen, cu ocazia zilei na

ționale a acestei țări. pise 
transmit felicitări, precum 
sănătate si fericire persona0_ 
greș și pace poporului yer^. 
ten.

RELAȚIILE CHINEI CU ȚĂRILE 
EUROPEI OCCIDENTALE. R.P. Chi
neză dorește să-și intensifice con
siderabil comerțul cu Europa oc
cidentală, a declarat președintele 
Hua Guofeng intr-un interviu apă
rut in săptămînalul britanic „Now", 
în preajma turneului său în patru 
țări vest-europene — Franța, R.F.G., 
Marea Britanie, Italia. „Acest 
turneu îmi va oferi posibilitatea 
unei informări directe asupra teh
nicilor avansate existente în aces
te țări, a studierii posibilității ca 
asemenea tehnici să fie utilizate 
pentru a contribui la înfăptuirea 
programului celor patru moderni
zări în R.P. Chineză".

REMANIEREA GUVERNULUI I 
BOLIVIAN. Președintele Boliviei. 
Waller Guevara Arze. a remaniat I 
partial guvernul. înlocuind trei mi- | 
niștri cu noi titulari. Precizmd că 
această remaniere „nu este legată t 
în nici un fel" de .rebeliunea eșuată I 
a ofițerilor din garnizoana Trinidad, 
președintele a anunțat, totodată, 
intenția sa de a integra in cabinet 
reprezentanți ai formațiunilor poli
tice majoritare din tară, respectiv 
ai Mișcării Naționaliste Revoluțio
nare (M.N.R.). condusă de Victor I 
Paz Estenssoro, și ai Uniunii De
mocratice și Populare (U.D.P.), cu 
condiția ca aceste partide să garan- I 
teze sprijinul ' lor politic si paria- . 
țnentar.

PROTEST AL PARTIDELOR DE OPOZIȚIE SUD-COREENE. Condu-
, cerca Partidului Nou Democratic, de opoziție, din Coreea de Sud a adop- I
I lat hotărirea de a-și rechema toți deputății — in număr de 66 — din Adu- | 

narea Națională in semn de protest împotriva excluderii din parlament a
i liderului acestui partid. Kim Yong Sam. Din același motiv au decis să i 
ș renunțe la mandatele lor și trei deputați ai Partidului Democrat al Uni

ficării — altă grupare politică a opoziției sud-coreene.

RELAȚII IUGOSLAVO-MEXICA-
NE. Președintele R.S.F. Iugoslavia, 

I losip Broz Tito, l-a primit pe mi- 
i nistrul relațiilor externe al Mexi

cului. Jorge Castaneda. Cu acest 
i prilej au fost evidențiate dezvolta- 
| rea cu succes a relațiilor de priete

nie dintre cele două țări și perspec- 
l tivele de promovare a cooperării 

bilaterale.

■ DREPTURILE LEGITIME ALE 
POPORULUI PALESTINIAN. Dou
glas Hurd, ministru de stat brita- 

I nic pentru afaceri externe, a decla
rat că țarii sa sprijină ideea adop-

• tării unei noi rezoluții a Consiliu-
• lui de Securitate, care să afirme 
I drepturile legitime ale palestinie

nilor.

AVERTISMENT. Ministrul de I 
externe israelian, Moshe Dayan, a I 
avertizat că va demisiona din gu
vern dacă acesta va hotărî să rechi- I 
ziționeze terenuri arabe particulare 
pentru extinderea implantărilor din 
teritoriile ocupate. „Guvernele, ca . 

opinia publică europeană sint 
tot mai ostile Israelului și tot mai I 
favorabile arabilor. Europenii sint 
gata să recunoască O.E.P.. in po.fi- I 
da opoziției noastre", a adăugat I 
ministrul israelian.

UN ATENTAT I.A SEDIUL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN 1 
BELGIA a avut loc in. noaptea de . 
vineri spre simoătă, s-a anunțat la 
Bruxelles. O bombă artizanală a | 
fost lansată in biblioteca sediului 
P.C.B.. provocind pagube materiale, i 
Autorul atentatului nu a fost iden
tificat.

ERUPȚIA DE LA „IXTOC-1" SE APROPIE DE SFÎRȘIT. Potrivit I 
i declarațiilor directorului societății naționale a petrolului din Mexic ! 

(PEMEX), Jorge Diaz Serrano, in 10 pină la 20 de zile sonda marină de 
| foraj „txtoe-1", aflată in erupție de la 3 iunie, va fi complet obturată. |

Iniaginea une: dezvoltări dinamice: vedere panoramică a capitalei țării 
Ciudad de Mexico

americană țin să releve — și pentru 
gazetarul din România acesta este, 
desigur, un motiv de legitimă satis
facție — interesul față de experiența 
românească în înfăptuirea unor sar
cini in multe privințe similare, toc
mai avind in vedere condiția comună 
de state in curs de dezvoltare. Car
netul de reporter a consemnat. in 
acest sens, multiple declarații semni
ficative. Secretarul Comisiei federale 
pentru electricitate, Hugo Cervantes 
de Rip. de pildă, a avut cuvinte elo
gioase Ia adresa construcției de la 
Porțile de Fier, „una din cele mai 
impunătoare din Europei", în timp ce 
secretarul pentru reforma agrară. An
tonio Toledo Corro, aprecia în mod 
deosebit înzestrarea tehnică a agricul
turii românești, ca dovadă a eficaci
tății modului său de organizare, iar 
cunoscutul om politic Carlos Loret de 
Mola, autor al unui volum consacrat 
vieții și operei președintelui Nicolae 
Ceaușescu. iși manifesta admirația 
față de politica externă „construc
tivă, îndrăzneață si dinamică" a 
României socialiste.

în toate convorbirile s-au eviden
țiat roadele deosebit de pozitive ale 
vizitei efectuate in 1975 în Mexic de 
președintele Nicolae Ceaușescu, care 
a impulsionat viguros colaborarea 
româno-mexicană pe plan bilateral, 
că și țn domeniul vieții internațio
nale. subliniindu-se, cu precădere, 
posibilitățile ample de creștere in 
continuare a schimburilor economice 
și a cooperării în producție în dife
rite ramuri, inclusiv a petrolului.

Stăruind asupra acestui aspect, mi
nistrul relațiilor externe, Jorge Cas
taneda, releva : „Relațiile noastre

politice au fost întotdeauna foarte 
cordiale, foarte bune și, in multe 
ocazii, cele două țări ale noastre au 
colaborat pe plan politic, adoptind 
poziții comune sau apropiate la Con
ferința de la Geneva asupra dezar
mării, ca și în dezbaterile de la Na
țiunile Unite. Cred că aceste exce
lente relații pe plan politic ar putea 
să devină și mai semnificative și 
mai strinse in domeniul economic, 
avind in vedere complementaritatea 
anumitor sectoare industriale. Știu 
că România are o veche tradiție și 
mare experiență in domeniul indus
triei petroliere și a celei petrochimi
ce si acestea constituie sectoare in 
care cele două țări ar putea coopera 
pe baze reciproc avantajoase. Sper că 
vizita pe care o voi face in Româ
nia va contribui la stringerea legătu
rilor noastre bilaterale".

...Cel mai important și mai presti
gios club al ziariștilor mexicani 
se intitulează ..Primera Plana", pen
tru că din el fac parte gazetari care, 
îndeobște, scriu articole sau relatări 
destinate să apară, prin importanța 
lor. pe prima pagină („primera pla
na"). Și, fără îndoială, este mai mult 
decît semnificativ pentru căldura re
lațiilor româno-mexicane — a.șa cum 
reiese și din asemenea declarații — 
că mulți dintre colegii de la acest 
club au ținut să exprime părerea, ce 
nu poate fi decit împărtășită, că in 
ochii opiniei publice din cele două 
țări, orice nou pas spre intensifica
rea colaborării reciproce ocupă, fi
resc, un loc de „primera plana".

Romulus CĂPLESCU

Poporul Republicii Democrate 
Populare Yemen sărbătorește astăzi 
împlinirea a 16 ani de la izbucnirea 
răscoalei populare anticolonialiste 
din munții Radfan (14 octombrie 
1963), care a marcat începutul fa
zei decisive a luptei de eliberare 
națională, încununată patru ani 
mai tirziu cu proclamarea indepen
denței țării.

Poporul yemenit se află angajat 
în prezent intr-un amplu efort de 
reconstrucție și dezvoltare a econo
miei naționale, de făurire a unei 
vieți noi. Sub conducerea Partidu
lui Socialist Yemenit, creat in oc
tombrie anul trecut pe baza Orga
nizației politice unificate a Fron
tului Național. în țară se desfășoa
ră o intensă activitate pentru re
alizarea planului de cinci ani 1978— 
1933. Au fost construite noi fabrici 
și uzine, s-au extins suprafețe a- 
gricole, s-au deschis zeci de școli și 
instituții sanitare. Potrivit datelor 
oficiale, peste trei sferturi din pro
ducția industrială este realizată as
tăzi de sectorul de stat, iar la sate, 
unde a fost înfăptuită reforma a-

i

grară. continuă cu succes a 
de constituire a cooperativ 
fermelor de stat.

Poporul român, care n 
sentimente de caldă prieten 
de popoarele arabe, față de 
turtle lor de dezvoltare ecoi 
și socială, urmărește cu viu i 
rezultatele obținute de p« 
R.D.P. Yemen oe cal^a fi 
unei vieți noi. între Republic 
cialistă România și Reputjjca 
mocrată Populară Yemen 
torhicit relații de colaborare? 'into 
meiate pe stimă și respect reciprA 
relații ce cunosc o continuă dezve. 
tare. O ilustrare a acestei evolv
pozitive o constituie documen 
și ințelegerile realizate cu prii'l 
recentei vizite la București a 
nistrului de externe al R. 
Yemen, care vor contribui, fără 
doială. la adincirea conlucrării

€

tre cele două țări și popoare, 
mai buna lor cunoaștere recipt 
corespunzător intereselor arat 
popoare, ale păcii, progresulu 
înțelegerii internaționale.

Azi, alegeri parțiale în Turci
ANKARA 13 (Agerpres). — Apro

ximativ 8 milioane de alegători din 
29 de departamente (din totalul de 
67) ale Turciei sint chemați să se 
prezinte duminică la urne, pentru 
desemnarea unei treimi din numărul 
membrilor senatului. Nouă forma
țiuni politice — intre care Partidul 
Republican al Poporului (de guver- 
nămint), Partidul Justiției. Partidul 
Salvării Naționale — prezintă candi
dați la acest scrutin, care este consi
derat ca fiind important pentru cu
noașterea orientărilor actuale ale 
electoratului turc.

Potrivit observatorilor politici. 
Partidul Republican al Poporului.

condus de premierul Biilent 
speră să obțină rezultate sat- 
toare în alegeri, beneficiind d<- 
jinul centralei sindicale „Disk‘- 
cum și de cel al populației d- 
giunile rurale, care a primit - 
tisfacție recentele măsuri privit - 
jorarea preturilor de bază la 1- 
sele agricole.

în cadrul campaniei electorale 
tătoril de cuvînt ai principalelp- 
mațiuni politice s-au referit cr- 
cădere la problemele interne 
Turciei, cu uh' accent deosebis ( 
pe escaladarea terorismului și - ■ 
tia economică.

Noi acțiuni agresive ale regimului rasis 
de la Salisbury

LUSAKA 13 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al guvernului zam- 
bian a declarat că. in noaptea de 
vineri spre simbătă. forțele armate 
ale regimului minoritar rhodesian au 
inițiat un nou atac impotriva Zambi- 
ei. în cursul atacului, a arătat purtă
torul de cuvint. forțele rhodesicne 
au dinamitat două poduri situate pe

calea ferată care leagă Zambia d< 
Tanzania, de importanță vitală pen 
tru economia, tării. Potrivit purtă • 
rului de cuvînt. obiectivul ace; 
noi acțiuni agresive il cor'"" 
prejudicierea economiei zamb 
încercarea regimului minerita 
Salisbury de a exercita presiu 
pra acestei țări pentru a 
sprijini forțele patriotice ziml
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in Rhodesia-Zimbabwe se petrec lucruri teribile. Scandaloase 

și revoltătoare — inainte și chiar in timpul conferinței la care s-au 
dus tratative pentru o transformare a regimului rasist. Tratative 
cit de serioase pe atit de sincere, și pe cit de altruiste pe atit 
echitabile, purtate sub deviza „să se schimbe, da — dar să nu 
modifice I"

...in apropiere de Salisbury, pe o lungime de kilometri, chior și 
mașinile cu geamurile inchise, pasagerii trebuie să țină batista 
nas. Pentru ca. de a lungul șoselei, se află in stare de putrefacție 
zeci și sule de cadavre. De animale — in special vaci, viței.

Războiul este război — chiar cind e vorba de războiul unui gu
vern impotriva propriului popor al țării. Se bombardează din avioane, 
se trage cu artileria, se mitraliază din elicoptere ; plouă cu gloanțe, 
cod mereu bombe.

Cod mereu și victime, lor cum zootehnia este, după cultura tu
tunului. principala ramură a economiei Rhodesiei, cad și victime pa
trupede, rumegătoare. Șeptelul se împuținează cu circa 2 000 de ca
pete pe săptămină, guvernul a trebuit să reducă cu 10 la sută consu
mul intern de carne, pentru a nu se afecta exporturile.

Situația gravă și. scandalizantă face obiectul unor statistici amă
nunțite. Președintele „Uniunii fermierilor comerciali" a anunțat că din 
șase milioane de capete de animale ar fi pierit sau dispărut aproape 
un milion și un sfert — cifră considerată ca fiind sub realități de 
președintele Comisiei de control a exporturilor.

Presa rhodesiană este și ea scandalizată. Nu numai datorită soar- 
tei tragice a răposatelor văcuțe, ci și a faptului că bietele animale 
sint supuse unor condiții de viață absolut inumane: vitele nu mai 
pot fi duse la dușuri sau scăldători, aprovizionarea cu furaje schioa- 
pătă mai rău decît guvernul d-lui pastor-păstor, grajdurile sînt 
înconjurate cu sîrmă ghimpată, grăjdarii stau în miradouri cu carabi
nele încărcate. Viață de lagăr, ca a deținuților politici.

S-au indignat și un șir de S.P.A. — Societăți pentru Protecția 
Animalelor — din diferite țări occidentale : ce viriă au vițeii, vacile 
și purceii, care, după cum se știe, nu au luat pină acum poziție po
litică în sprijinul apartheidului ? Nemaivorbind de faptul că, in fer
me sau pe pajiști, specimenele raselor bovină, cabalină sau porcină 
pasc alături, conviețuind într-o ambianță fără discriminări rasiale ? !

Și atunci, n-au cu atît mai mult dreptate Societățile pentru Pro
tecția Animalelor să se revolte ? Mai ales că in 
pentru rezolvarea serioasă, sinceră și echitabilă 
siene, avioanele, tancurile și tunurile continuă să 
lor, napalmul curge mai departe peste colibe, cad

Și victime.
...E drept, nu numai din rîndul animalelor. Dar 

Indiferente față de victimele din rîndul populației 
desia mai persistă confuzii biologice despre specia de om.

Poate, însă, că în urma protestelor S.P.A.-urilor tratativele se vor 
relua — pe altă bază decît replica din Caragiale.

Măcar astfel, respectivele proteste ale S.P.A. și-ar dovedi utilita
tea. Mai ales că nu există S.P.O. — Societăți pentru Protecția 
Oamenilor.

pe 
de 
se

in 
la

pofida tratativelor 
a problemei rhode- 
tragă asupra sate- 
mereu bombe.

statisticile sint mai 
umane — în Rho-
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