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adresat țărănimii cooperatiste, lucrătorilor din întreprinderile
agricole de stat, mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, CU PRILEJUL „ZILEI RECOLTEI**

Dragi tovarăși,

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei" doresc 
c-a in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și al 

//■uvernului, precum și in numele meu personal, 
|/ă adresez harnicei noastre țărănlmi, lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de stat, mecanizato
rilor și specialiștilor agricoli, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură cele mai calde felicitări, 
împreună cu urarea de noi și tot mai mari 
succese in activitatea viitoare.

„Ziua recoltei" — pe care in acest an o 
sărbătorim prin muncă, prin intensificarea 
eforturilor pentru incheierea cit mai grabnică a 
tuturor lucrărilor campaniei,agricole de toamnă 
— prilejuiește trecerea în revistă a activității 
desfășurate în acest an in agricultură, a rezul
tatelor obținute de oamenii muncii de la sate. 
Se poate aprecia că, deși condițiile climatice 
nu au fost din cele mai favorabile, recoltele 
obținute în acest an sint bune. După datele pe 
care le avem, se estimează ca recolta de ce
reale să însumeze 19 500 000 — 20 000 000 tone 
— superioară celei obținute anul trecut. în
deosebi, avem rezultate bune la porumb — unde 
s-a obținut cea mai mare , producție din 
istoria țării — la plante tehnice, legume, fructe 
și struguri. De asemenea, in zootehnie s-au 
obținut sporuri însemnate la producția de 
carne și alte produse. Producția agricolă reali
zată în acest an ne dă posibilitatea să asigu
răm aprovizionarea in bune condiții a popu
lației cu produse agroalimentare, satisfacerea 
necesităților de materii 
economiei naționale, 
bilități pentru export.

Doresc să remarc 
obținute de județele 
care se situează pe 
cerea pentru recolte bogate din acest an, și să 
le felicit călduros pentru realizările lor.

Folosesc, de asemenea, acest prilej pentru a 
felicita din toată inima clasa noastră munci
toare — clasa conducătoare a societății — 
pe muncitorii, tehnicienii și specialiștii din in
dustrie, care au asigurat și asigură mijloacele 

jnecesare dezvoltării și modernizării continue a 
bazei tehnico-materiale a agriculturii, aducind 
astfel o contribuție importantă la creșterea 
producției agricole vegetale și animale.

Rezultatele obținute in acest an constituie o 
nouă și puternică dovadă a justeței politicii 
agrare a partidului nostru, a preocupărilor pen
tru făurirea unei agriculturi moderne, intensive, 
ae mare randament, dotată cu mi|loace tehnice 
avansate, organizată pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei, capabilă să asigure an de 
an producții sporite. Totodată, rezultatele obți-

'i prime agricole ale 
precum și unele disponi-

îndeosebi rezultatele bune 
Vrancea, Argeș, Prahova, 
locuri fruntașe in între-

CONGRESUL
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„Sîntem hotărîți
să înfăptuim neabătut

multilaterale a patriei,
• •

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu
_ ' « _ _ - —

să fie reales secretar general al partidului44
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de participanții la conferințele de partid

nute sint o ilustrare elocventă a marilor re
surse și posibilități de care dispune agricultura 
noastră socialistă — ramură de bază a eco
nomiei naționale, care aduce o contribuție de 
seamă la înfăptuirea politicii de dezvoltare 
economico-socială a țării, de ridicare continuă 
a nivelului de trai, material și 
tregului popor.

Trebuie să spunem însă că 
agricultură în acest an puteau

spiritual, al in-

rezultatele din 
fi și mai mari 

dacă nu s-ar fi manifestat și unele lipsuri 
activitatea consiliilor unice agroindustriale, 
unităților agricole de stat și cooperatiste, 
organelor agricole și consiliilor populare,

in 
a 
a 
a 

organelor și organizațiilor de partid, a Ministe
rului Agriculturii. Nu peste tot s-au asigurat 
desfășurarea la timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole, justa folosire a fondului 
iunciar, aplicarea tehnologiilor stabilite, îngri
jirea și furajarea rațională a animalelor.

Analiza activității agricole din acest an tre
buie să ofere învățăminte pentru stabilirea unor 
măsuri concrete și ferme de lichidare a neajun
surilor și îmbunătățire continuă a organizării 
muncii, in vederea obținerii, in anul viitor, a 
unor producții sporite în toate sectoarele agri
culturii. in mod deosebit va trebui să se acțio
neze pentru executarea la timpul optim, în con
formitate cu normele agrotehnicii, a tuturor lu
crărilor agricole, asigurindu-se utilizarea cu efi
ciență maximă a mijloacelor mecanizate și a 
forței de muncă de core dispunem. O atenție 
aeosebită va trebui acordată dezvoltării zooteh
niei, asigurării tuturor condițiilor pentru creș
terea efectivelor de animale și a producției in 
acest important sector agricol. Pe această bază 
se vor putea realiza și depăși prevederile în
scrise in plan și, totodată, creșterea venituri
lor oamenilor muncii din agricultură.

în cadrul programului general de dezvoltare 
economico-socială a României, partidul nostru 
acordă o importanță deosebită agriculturii, dez
voltării ei multilaterale. Așa cum se arată în 
Directivele Congresului al Xll-lea — puse in 
dezbaterea întregului partid și a întregului po
por — in perioada următoare se va asigura 
accelerarea procesului de dezvoltare intensivă 
și modernizare a agriculturii. Dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale, ca și măsurile luate în do
meniul organizării muncii, al asigurării specia
liștilor pentru toate ramurile agricole vor tre
bui să se materializeze, în viitorul cincinal, în 
creșterea considerabilă a producției vegetale și 
zootehnice, în ridicarea la un nivel superior a 
eficienței economice a întregii agriculturi.

Avem toate condițiile și dispunem de tot ceea 
ce este necesar pentru a asigura înfăptuirea 
cu succes în viață a mărețului program pe

care documentele apropiatului Congres al parti
dului îl prevăd , in domeniul agriculturii. Putem 
și trebuie să facem totul pentru ca agricultura 
noastră socialistă să-și sporească și mai pu
ternic contribuția la înfăptuirea cu succes a 
programului partidului de construcție socialistă 
și ridicare a nivelului de trai al intregului nos
tru popor I

în această zi a sărbătorii recoltei, vă adre
sez, dragi țărani cooperatori, lucrători din în
treprinderile de stat, mecanizatori, specialiști și 
oameni de știință din ogricultură, chemarea de 
a vă concentra toate forțele și a acționa cu 
tot elanul și puterea de muncă pentru termi
narea stringerii și depozitării producției agri
cole a acestui an și asigurarea în cele mai 
bune condiții a pregătirii recoltei anului viitor. 
Stringeți și insilozați toate resursele vegetale 
pentru a asigura baza furajeră a zootehniei, 
luați toate măsurile pentru creșterea produc
ției animaliere I Faceți totul pentru livrarea 
promptă a produselor la fondul de stat, 
rind buna aprovizionare a populației și 
ria primă pentru industrie I Intensificați 
rile de toamnă, pentru a încheia aceste 
pină la 15 noiembrie !

Adresez, de asemenea, organizațiilor de partid, 
comuniștilor de la sate chemarea de a fi per
manent în fruntea tuturor acțiunilor de strin- 
gere și depozitare a recoltei și de pregătire a 
producției agricole viitoare, unind și mobilizind 
activ în acest scop toate forțele umane și ma
teriale existente,in comune, in consiliile unice 
agroindustriale, in unitățile agricole de stat și 
cooperatiste. Comitetele județene de partid, 
consiliile populare, organele agricole să-și in
tensifice activitatea, să asigure organizarea 
exemplară a muncii pentru succesul deplin al 
campaniei agricole de toamnă.

Doresc să-mi exprim convingerea că oame
nii muncii de la sate nu vor precupeți nici un 
efort pentru a-și face cu cinste datoria fața 
de partid și față de popor, intimpinind cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului cu toate lucrările 
agricole executate in cele mai bune condiții, 
înfăptuind ferm politica partidului în domeniul 
agriculturii — parte componentă a transpune
rii cu succes în viață a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Cea mai bună sărbătorire a „Zilei recoltei" 
din acest an să fie sporirea eforturilor pen
tru a executa în cel mai scurt timp toate 
crările agricole de toajmnă I

Vă urez, dragi tovarăși, mult succes 
muncă, realizări și satisfacții tot mai mari 
activitatea viitoare I Vă doresc tuturor multă 
sănătate și fericire I

asigu- 
mate- 
arătu- 
lucrâri

lu-

in 
in

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor 
celor ce muncesc în agricultură însuflețitorul îndemn

Au Îndeplinit planul 
pe 4 ani

„Cea mai bună
sărbătorire a „Zilei
recoltei44 din acest an

să fie sporirea
eforturilor pentru

• > —---- ------------------------------------------------

a executa în cel mai
scurt timp toate
lucrările agricole

de toamnă!“
Răspunzînd acestei chemări, toți cooperatorii și mecani
zatorii, toți locuitorii satelor să fie astăzi prezenți pe cîmp, 
să lucreze cu toate forțele și mijloacele, cu tot elanul și 
puterea de muncă la culesul și transportul recoltei, la 

efectuarea arăturilor de toamnă

Dezbătînd cu înalt simț de răspun
dere documentele Congresului al 
Xll-lea al partidului, care prefigu
rează dimensiunile înaintării viitoare 
a patriei pe calea progresului și jalo
nează principalele direcții și obiecti
ve ale unei noi etape de muncă rod
nică, de ridicare materială și spiri
tuală a tării, participanții la confe
rința orășenească de partid din 
Balș, județul Olt, iși exprimă totala 
adeziune și unanima aprobare fată 
de prevederile acestora, elaborate 
cu contribuția esențială și sub per
manenta . îndrumare .a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de participanții 
la conferință se spune : Dind glas 
sentimentelor de încredere, prețui
re și respect de care vă bucurați in 
rindul maselor largi ale poporului, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele celor 
peste . 4 700 comuniști, al tuturor 
celor ce muncesc și trăiesc in Balș, 
ne exprimăm din inimă acordul ca 
dumneavoastră — prestigioasă per
sonalitate politică, promotor vajnic 
al cauzei libertății, independenței și 
suveranității, stimat și venerat erou 
al păcii — să fiți reales, la Congresul 
al Xll-lea, în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Participanții la conferința organi
zației orășenești de partid Cîmpu- 
lung își exprimă în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu adeziunea 
deplină la proiectele documentelor 
Congresului al Xll-lea al partidului.

documente care poartă . amprenta 
gindirii și preocupării secretarului 
general al partidului pentru prezen
tul și viitorul patriei noastre socia
liste. înflorirea continuă a orașelor, 
printre care și Cîmpulung, precum și 
a județelor tării este rodul grijii pe 
care dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, q acordați 
dezvoltării, armonioase a tuturor zo
nelor țârii, atenție de care s-a bucu
rat in permanentă și orașul nostru.

Cu sentimente de nețărmurită 
mindrie patriotică și deplină satis
facție, participanții la conferință iși 
alătură inimile și cugetele glasului 
întregii națiuni, susținînd cu căldu
ră propunerea ca dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. fiu 
credincios și devotat patriei, parti
dului și popdrului. să fiți reales la 
cel de-al Xll-lea Congres în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului. ca o garanție sigură a 
amplificării succeselor de pînă acum, 
a ridicării României socialiste pe noi 
culmi de progres si civilizație.

în telegrama conferinței organi
zației de partid a orașului Nădlac, 
județul Arad, se subliniază că oa
menii muncii de pe aceste melea
guri — români, slovaci, maghiari și 
de alte naționalități — iși exprimă 

■ profunda recunoștință față de poli
tica internă și externă a partidului 
nostru și deplina aprobare față 
mărețele idei 
de Directive 
Xll-lea. care 
strălucit chipul 
viitorul luminos al poporului nostru. 
Exprimind voința unanimă a comu-

de 
cuprinse in proiectul 
ale. Congresului al 
prefigurează in mod 
de mii ne al patriei,

niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din orașul Nădlac, participanții la 
conferință sprijină din toată inima 
propunerea ca dumneavoastră, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales la cel de-al Xll-lea Con
gres in funcția supremă de secretar 
general al partidului și se angajea
ză să-și aducă o contribuție și mai 
mare la ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Raportînd realizarea producției 
globale pe trei ani și nouă luni 
din actualul cincinal, cu 104 Ia sută, 
a veniturilor bănești cu 105 la sută, 
lucrătorii ogoarelor comunei Șiria, 
din județul Arad — români, germani, 
maghiari — iși exprimă, in telegra
ma conferinței comunale de partid, 
deplina adeziune la proiectele docu
mentelor celui de-al Xll-lea Con
gres al partidului, ferm convinși că 
obiectivele cuprinse în ele vor asi
gura ridicarea României pe noi culmi 
de civilizație și progres. In numele 
comuniștilor, al celorlalți oameni ai 
muncii de pe aceste istorice melea
guri, participanții la conferin
ță se alătură glasului unanim al 
intregului nostru popor, sprijinind 
din toată inima propunerea reale
gerii dumneavoastră, scumpe tova- 

. rășe Nicolae Ceaușescu. în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului-la Congresul al Xll-lea, 

. aceasta constituind garanția sigură 
a realizării cu deplin succes a gran
diosului program de edificare a so- 

■ pietății socialiste multilateral dezvol
tate și de creare a premiselor pentru
(Continuare în pag. a II-a)

Noi construcții de locuințe în Piața Unirii din Craiova

inima mulțimii

Colectivele unităților indus
triale din orașul Sebeș au înde
plinit planul pe patru ani ai 
actualului cincinal. Calculele pre
liminare arată că avansul de 
timp ciștigat permite realizarea 
unei producții suplimentare, pină 
la finele lunii decembrie. în va
loare de peste ,410 milioane lei.

De mă întrebi ,,Partidul, ce-f răspund
Tovarăș dîndu-i inimii cuvîntul:
E dreptul celor multi de a ști, proiund 
Dreptatea scrtsă-n fapt, cu de-amănuntul.
E soarele «dus dintre zăbrele 
Să lumineze tării noul drum, 
E visul zăvorit în zile grele 
Trăindu-și ceasul libertății-ctcum...
E dimineața sufletelor noastră ~ 
Scăldată-n rouă calmă și curată, 
Mersul ne-nvins de-ademeniri sihastre 
Zarea ce-n zarea inimii se-arată.
Partidul este inima mulțimii 
Bătînd eterna vrere de mai bine 
E gîndul ce se dăruie nălțimii 
Ca peste vremi trecutul să-l lumine...
E dreptul meu și dreptul tău de-a ști 
Că munca e statuie-n noul timp. 
Că drumul de la clipă către zi 
Nu e parcurs prin călăreți de schimb.
E sabie ce nemilos despică 
Deșarta vanitate egoistă.
Gîndirea echivocă și peltică, 
in spațiu-i pur apune, nu rezistă...
Nimic nu-i e străin, de-i omenesc. 
Iar omenescul aie-n chip dreptatea. 
Pe adevărul pur, cel mai firesc. 
Se sprijină în temelii cetatea.
E scut Partidul, al perfecțiunii, 
Fireștei vreri de-a fi egali cu tofi. 
De-a ne-nrola în marșul rafiunii 
Adevărați constructori patrioți.
E arhitectul tării înțelept. 
Busola ce arată viitorul, 
Credința-flacără ce-o porți în piept. 
Partidul e cîrmaci I Stăpîn — poporul !

Nicolae DRAGOȘ

ALBA: Constructorii* 
de locuințe

Constructorii de lo
cuințe din județul 
Alba au terminat și au 
dat în folosință, de Ia 
începutul anului, a- 
proape 2 700 apar
tamente, depășind pre
vederile stabilite în 
plan pentru aceas
tă perioadă. Alte 700 
de apartamente se 
află în stadiu avansat 
de finisare, iar la 600 
de locuințe noi se 
montează structura de 
rezistentă.

în perioada care a 
trecut de la cel de-al 
XI-lea Congres al

in avans
partidului, in orașele' 
și centrele industriale 
ale județului 
construit și au 
puse la 
menilor 
mult de 
mente, 
creează, 
front de lucru pentru 
perioada Următoare. 
Ei au turnat pînă a- 
cum fundațiile la pes
te 600 de apartamente 
din planul pe 1980, 
cind urmează să se 
construiască locuințe 
noi, confortabile, pen
tru circa 4 600 de fa
milii.

s-au 
fost 

dispoziția oa- 
muncii mai 

12 000 aparta- 
Constructorii 

totodată, ți

S-au dat nesfirșite defi
niții culturii, n-am ambiția 
să mai născocesc una. 
Vreau să încerc, in cuvin
te simple, să spun la ce ar 
corespunde ea în viața de 
fiecare zi a fiecărui om.

Dar pentru asta trebuie 
să vedem întîi cum este 
această viață astăzi. Este 
activă, cam peste tot. Toa
tă lumea acționează. De ce 
acționează, in ce. scop ? In 
scopul, mai ales, al produ
cerii de bunuri : bunuri 
de subzistență, bunuri de 
civilizație, bunuri de apă
rare. Bunuri, utilități, re
zerve — aceasta e marea 
luptă pe care oamenii o 
dau azi pe tot globul pă- 
mintesc, in condiții 
pace. Aceste bunuri 
acumulează, la unii se 
grămădesc, ■altora abia 
deschid apetitul : unii 
obțin prin mijloace onora
bile. alții prin furt și asu
prire ; unii prin mai mult 
efort, alții printr-o organi
zare superioară, inteligen
tă ; unii dau mai mult 
consumului, alții pun deo
parte pentru a-și spori pu
terea de producție ; — dar 
oricare ar fi stadiul res
pectivei societăți, ea nu 
poate abandona rivna, une- 
ori, chiar obligația de a 
acționa in vederea satis-

facerii nevoilor sale 
logice-materiale, tot 
numeroase.

Așa stind lucrurile, 
care individ se înscrie 
existența sa in acest

bio- 
mai
fie- 
prin 
curs

Cuvin- 
această 
a pro-

și așa mai departe, 
tul care exprimă 
facultate sporită de 
duce cu mijloace economi
site și în mod cit, mai 
avantajos ca efort și preț

o așezare mai bună a mij
loacelor de a produce. O 
prefacere necontenită a 
modului,, de a gindi pro
ducția, prin cercetări, ela
borări, studii. Ținta însă

Pentru a însenina
mai mult în istorie...

t

de
se 

in
ie 
le

și încearcă să fie cît mai 
productiv, adică să facă 
ceva pentru sporirea bu
nurilor și să ia de la so
cietate o răsplată cît mai 
mare, cu care să-și satis
facă nevoile. La rindul lor. 
aceste nevoi cresc, odată 
cu creșterea rangului său 
de civilizație și atunci cl 
trebuie să muncească și 
mai intens și mai calificat, 
să producă și mai mult, să 
ia o redevență (rentă, răs
plată, salariu, cotă-parte) 
și mai mare, cu care să se 
înstăpînească pe și mai 
multe bunuri și produce

Paul EVERAC

un număr cit mai amplu 
de bunuri se cheamă pro
ductivitate. Toată viața 
omului modern e domina- 

• tă de rîvna productivității.
. Și ce este, la urma ur

mei, pentru individ, aceas
tă productivitate ? Este o 
cit mai mare investiție de 
inteligență și inventivitate, 
la un efort muscular cit 
mai mic. Este un mai bun 
simț gospodăresc și tehnic,

rămîne aceeași : producere 
cit mai multă, mai, ieftină 
pentru cei ce produc, mai 
bine vindută la cei ce cum
pără și cu chivernisire și 
civilizare pentru fiecare 
individ.

Un ins total absorbit în 
această rîvnă, căreia îi dă 
integral inteligența și pu
terea sa de muncă, poate 
să devină foarte util și in 
același timp destul de 
înstărit. El a învățat teh
nică șl tehnologii, mijloace 
economice, s-a profilat și 
specializat într-o ramură

pină cind o mișcă bine, 
realizează productivități 
mari și tot spiritul său ser
vește această orientare. A- 
colo e „acasă". Scps de aco
lo, se simte mai puțin la 
îndemînă. Pus in relație cu 
alții, stă pe specialitatea 
sa. Pus să gindească in ge
neral sau în alt domeniu 
decît al său, iși simte niște 
rezistențe interioare. Che
mat spre abstracțiuni care 
nu au fundal concret, nu 
se vind, nu se „amelio
rează", n-au raport cu 
productivitatea, cu ciștigul 
— se simte derutat, deza
măgit, simte 
vremea". Din 
s-a elaborat — ____ .
reține puțin, cu titlu de 
informație sau de infla
mare sensibilă de moment. 
Din ceea ce se constituie 
în lucrări ale închipuirii 
artistice reține ceea ce e 
odihnitor, divertisant. Din 
ceea ce se întîmplă în alte 
părți reține cu precădere 
aspectul producției, cîștig, 
eveniment. Pentru dialec
tica sufletului îi lipsesc 
instrumentele, care s-au 
perfecționat exclusiv pe 
dialectica inteligenței pro
ductive.

că „pierde 
ceea ce 

în trecut.

(Continuare in pag. aV-a)
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Sub semnul unității de nezdruncinat in jurul partidului, al touarăsuiui Nicolae Ceausescu. 
lutr u atmosferă de puternică angajare revoluționară, cnmunistii, uamenii muncii pregătesc 
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A CONDUCE ÎNSEAMNĂ A PREVEDEA într-un climat de înaltă responsabilitate
adică a pregăti de astăzi cu grijă îndeplinirea sarcinilor superioare de mîine

Cluj-Napoca, centrul politic și ad
ministrativ al unui județ distins cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste, 
caracterizat printr-un puternic poten
țial economic și cultural, și-a îndepli- 

- nit prevederile de plan la producția 
industrială De primii 4 ani ai cinci
nalului cu 80 de zile mai devreme. 
La conferința organizației municipale 
de partid s-a arătat că a fost obți
nută astfel o pro
ducție suplimen
tară de 3.5 
arde lei.

Dat fiind 
și rolul De 
municipiul 
cupă în economia 
județului — el a- 
sigurind circa 60 
la sută din pro
ducția industrială 
— delegații la 
conferință, repre- 
zentîndu-i ne cei 
peste 48 000 de 
comuniști, au făcut 
cuprinzătoare mai ales 
calitative ale activității 
prin prisma muncii de 
insistat astfel asupra modului cum 
au acționat comuniștii într-un dome
niu esențial pentru progresul între
gii activități : înnoirea și moderniza
rea produselor, promovarea unor 
tehnologii avansate, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 

• valorificarea superioară a resurselor 
materiale și, mai cu seamă, a com
bustibilului și energiei. De reușitele 
pe acest tărîm se leagă și munca or
ganelor și organizațiilor de partid din 
institutele de cercetare-proiectare și 
inginerie tehnologică, a acelora din 
jnvățămîntul tehnic superior, care 
și-au unit eforturile cu cele ale or
ganizațiilor de partid din întreprin
deri. în stabilirea-obiectivelor și sar
cinilor prioritare, în repartizarea ju
dicioasă a cadrelor, ca și în nomina- 

yhzarea răspunderilor, ele au fost spri-

jinite consecvent de către comitetul 
municipal de partid, de biroul 
acestuia.

în mod firesc, darea de seamă, ca și 
mulți dintre participanții la dezba
teri au scos in evidență acele meto
de care și-au dovedit eficiența în a- 
ceastă activitate : analiza la fața lo
cului, de 
municipal

către biroul comitetului 
de partid, a modului cum

seamă pentru că sarcinile ce revin 
municipiului din proiectul planului 
de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial în cincinalul 1981— 
1985 silit mult superioare și mai com
plexe în comparație cu cincinalul 
actual. In ritmuri alerte vor crește 
ramurile purtătoare de progres tehnic 
și anume industria electrotehnică și 
electronică, cea de mecanică fină și

mili-
locul 
care 

îl o- • Realizările prezente - treaptă spre abordarea obiectivelor viitoru
lui plan de dezvoltare economică în profil teritorial @ Locul comu
niștilor - în fruntea bătăliei pentru progresul tehnic • O preocupare 
dominantă - creșterea eficienței activității politico-organizatorice de 

partid

o analiză 
a laturilor 
economice 
partid. S-a

se îndeplinesc programele privind 
progresul tehnic ; dezbaterile, sim
pozioanele, consultațiile și convorbi
rile ; schimburile de experiență între 
unitățile economice și cele de cerce- 
tare-proiectare și inginerie tehnolo
gică. Toate acestea, alăturîndu-se 
activității de creație tehnico-științi- 
fică de masă, care cuprinde peste 
41 000 de oameni ai muncii, au asi
gurat un climat favorabil introduce
rii progresului tehnic în unitățile in
dustriale. Ca urmare, în cei 3 ani și 9 
luni din acest cincinal au fost asi
milate și introduse în fabricație peste 
1 400 de produse noi, la care se 
adaugă mii de modele în unitățile de 
industrie ușoară.

Rezultatele bune obținute în asi
milarea de produse noi, cu perfor
manțe ridicate, unele de ținută mon
dială, ca și în promovarea unor teh
nologii moderne, mai productive și 
economice n-au determinat insă stări 
de automulțUmire. Aceasta mai cu

Din păcate, un subiect omis în dez
bateri a fost tocmai modul cum ar 
trebui să conlucreze practic, mai 
strîns, organizațiile de partid din în
treprinderi cu cele din institutele de 
cercetare-proiectare și inginerie teh
nologică și din învătămîntul tehnic 
superior, conducerile acestora, în ve
derea găsirii mijloacelor corespunză
toare pentru accelerarea progresului 

tehnic. Este un 
fapt pozitiv că în 
hotărîrea adopta
tă de conferință 
se fac referiri 
concrete la acest 
capitol, nominali
zarea sarcinilor 
fiind de natură 
a angaia mai di
rect organizațiile, 
de partid din cele' 
peste 20 institute 
de cercetare-pro
iectare si ingine
rie tehnologică, 

ca și din unitățile de învâtămînt 
tehnic superior în rezolvarea proble
melor tehnice ale întreprinderilor.

Ca o concluzie majoră a conferinței 
s-a subliniat că trebuie să se acționeze 
cu mai multă fermitate și perseve
rență, prin toate mijloacele muncii 
politico-organizatorice, pentru ridica
rea nivelului tehnic al întregii pro
ducții materiale, promovarea mai 
largă a mecanizării, automatizării și 
cibernetizării, lărgirea bazei de ma
terii prime și ridicarea nivelului de 
valorificare a acesteia, creșterea 
aportului cercetării științifice la so
luționarea diferitelor probleme ale 
producției, devansarea practicii pro
ductive de către cercetare cu cel pu
țin 5 ani și scurtarea ciclului cer- 
cetare-proiectare-producție, înnoirea 
mai accentuată a producției și îmbu-

*

optică, cele de mașini-unelte și uti
laje tehnologice. Tovarășii loan Cioca, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de cazane mici și 
arzătoare, Ștefan Orosz, muncitor la 
întreprinderea constructoare de ma
șini „Unirea", Teodor Marton, secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea mecanică de material 
rulant, Viorica Cristolțan, secretara 
comitetului de partid de la între
prinderea de confecții „Flacăra", și 
alții au arătat că, în spiritul pro
iectului de Directive ale Congresului 
al XII-Iea, progresul tehnic trebuie 
să contribuie și mai substanțial la 
înnoirea și modernizarea produselor, 
la valorificarea pe planuri superioare 
a resurselor materiale, utilizarea mai 
intensivă a fondurilor fixe, reduce
rea costurilor de producție și îndeo
sebi a celor materiale. în această
direcție, organele și organizațiile de nș fălirea calității acesteia, 
partid trebuie să găsească mijloace llIMti».T 
și metode organizatorice și politico- 
educative mai dinamice.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

să-și consacre întreaga capacitate de creație
progresului tehnic, dezvoltării economiei naționale

f

ELANUL COMUNIST, REVOLUȚIONAR
loc de muncă

Trt acest cincinal, municipiul Bo
toșani a înregistrat unul dintre cele 
mai accelerate ritmuri de dezvoltare 
a industriei pe țară, producția indus
trială crescind de la mai 
2 miliarde lei în anul 1976, 
5 miliarde lei în prezent, 
tent, au avut Ioc profunde 
de ordin social-cultural : s-au 
struit aproape 8 060 
a fost elaborată 
și aprobată o 
nouă schiță de 
sistematizare pen
tru centrul civic, 
în același timp, 
se află în stadiu 
de finalizare noul 
local al spitalului 
județean cu 700 
de paturi, al poli
clinicii si labora
toarelor aferente, 
iar recent a in-- 
ceput construcția 
unei moderne case de cultură.

Luînd în dezbatere rezultatele ob
ținute pină în prezent, conferința 
municipală de partid a stăruit cu 
responsabilitate comunistă mai ales 
asupra modului in care oamenii 
muncii botoșăneni pot să-si sporească 
contribuția la realizarea si depășirea 
sarcinilor reieșite din proiectul pla
nului de dezvoltare economico-socială 

- în profil teritorial In cincinalul ur
mător. S-a apreciat atît în mate
rialele supuse dezbaterii, cit și în 
cuvîntul participanților că organiza
ția municipală de partid are su
ficiente resurse pentru ca planul 
de dezvoltare economico-socială în 
cincinalul actual să fie realizat îna
inte de termen. Dealtfel, hotărîrea 

^conferinței precizează chiar direc-

puțin de 
la peste 
Concomi- 
schimbări 

con- 
de apartamente.

țiile principale de acțiune, posibili
tățile existente pentru a se realiza în 
acest cincinal o producție industrială 
suplimentară in valoare de peste 
1 miliard lei. Totodată, fiecare comi
tet de partid și birou de organizație 
de bază își va spori preocuparea — 
pe temeiul unor planuri de măsuri 
special întocmite — pentru introdu
cerea unui strict regim de economi-*

derea pentru articole tehnice din cau
ciuc — precum si de capacitățile de 
producție ce urmează a fi puse in 
funcțiune au fost îndrumați să răs
pundă activiști cu bogată experiență 
organizatorică și politică, astfel ca 
fiecare dintre acestea să atingă pa
rametrii proiectați cu cel puțin 60 
de zile înainte de termen.

Pentru concretizarea tuturor aces-

• Program de măsuri concrete, cu un obiectiv precis : producție in
dustrială suplimentară de peste un miliard Iei © Ridicarea calificării 
- o problemă importantă a muncii de partid © Pretutindeni să creas

că forța mobilizatoare a exemplului personal al comuniștilor !

sire a energiei electrice, combustibi
lilor, materiilor prime și materialelor.

O atenție deosebită va fi acordată 
de organizațiile de partid din unită
țile economice ale municipiului creș
terii productivității muncii, pe această 
cale realizîndu-se cel puțin 80 la sută 
din angajamentul asumat in între
cerea socialistă pe întregul cincinal. 
De asemenea, sub directa îndrumare 
a comitetului municipal de partid se 
vor organiza cursuri de policalificare 
a muncitorilor în fiecare unitate eco
nomică. fiecare muncitor fiind apt. 
după terminarea cursurilor, să lu
creze la cel puțin 3—4 mașini. De 
unitățile industriale nou înființate — 
întreprinderea „Integrata" de țe
sături subțiri tip in. întreprinderea de 
prelucrare a lemnului și intreprin-

tor prevederi se impune însă, așa 
cum s-a apreciat în timpul lucrărilor 
conferinței, ca membrii de partid să 
militeze pentru instaurarea spiritului 
revoluționar la fiecare loc de muncă, 
în activitatea fiecărui colectiv. Toc
mai în acest scop, oei mai -multi' din
tre participantii la discuții — Teo
dora Sandu. Eugen Grosu, Dumitru 
Prodan, Elena Popescu și alții — și-au 
axat cuvîntul pe deslușirea a ceea 
ce înseamnă introducerea unui stil 
dinamic în munca organizațiilor de 
partid. Și, așa cum spunea tovarășul 
Petru Mihalache, nu este suficient ca 
preocupările în 
vizeze doar pe 
ai comitetului 
spirit trebuie 
membru de partid, principala înda-

torire — prin care poate fi exemplu 
pentru cei din jur — fiind îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de pro
ducție, însușirea unei atitudini înalt 
responsabile in toate împrejurările. 
Reluînd aceeași idee, tovarășa Geor- 
geta Podaru accentuarea, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Congresul al XII-Iea al partidului 
este congresul întregului nostru popor. 

Iată de ce întrea
ga muncă politică 
trebuie subordo
nată în aceste 
zile, premergătoa
re înaltului forum 
comunist, ca si in 
viitor, statornici
rii spiritului revo
luționar la fiecare 
loc de muncă.

Imediat dună 
încheierea lucră
rilor conferinței, 
noul comitet mu- 

a trecut la lucru, 
ne informa to- 

Jalbă, 
de membri si mem- 

i ai comitetului

Sîmbătă, s-au desfășurat în Capi
tală lucrările Plenarei Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, în cadrul căreia au fost dezbă
tute proiectele documentelor Con
gresului al XII-Iea al Partidului 
Comunist Român.

In raportul prezentat de prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, precum și în cursul 
dezbaterilor, a fost evidențiată ade
ziunea deplină față de proiectele do
cumentelor Congresului al XII-Iea, 
ce creează. condiții pentru manifes
tarea multilaterală a revoluției teh- 
nico-științifice 
economice și 
tuarea științei 
tehnologiei în 
vangarda strate
giei naționale a 
dezvoltării impe
tuoase a societă
ții românești. S-a 
subliniat că la 
elaborarea și fun
damentarea aces
tor documente de 
excepțională în
semnătate, secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și-a adus o contribuție 
hotărîtoare, de inestimabilă valoare 
teoretică și practică.

Participanții la plenară au dat, 
totodată, o înaltă apreciere inițiati
vei "tovarășului Nicolae CeaușeROu 
de a se elabora, pentru prima dală 
in țara noastră, programe-directive 
care jalonează evoluția cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
pe o perioadă lungă de timp, solu
ție profund originală în politica 
științei și tehnologiei pe plan mon
dial, capabilă să favorizeze deplina 
inscriere a efortului de creație teh- 
nico-științifică în folosul dezvoltării 
economico-sociale. Plenara a relevat 
în același timp însemnătatea acțiu
nii initiate și conduse de tovarășa 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință si 
Tehnologie, pentru îmbunătățirea, în 
lumina proiectelor programelor-di- 
rectivă, a Programului de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică 
și de introducere a progresului teh
nic pe perioada 1981—Î985. desfășu
rată cu participarea largă a specia
liștilor din institutele centrale, aca
demice de profil, instituțiile de în- 
vățămîht superior, ministere și alte 
organe centrale, în vederea punerii 
în valoare a noi rezerve ale științei 
și tehnologiei pentru soluționarea 
problemelor actuale și de perspecti
vă ale dezvoltării economico-sociale

in toate sferele vieții 
sociale, pentru si- 
Și
a- ______________

a țării. Dezbaterile au evidențiat vo
ința colectivelor de cercetători de a 
înfăptui prevederile documentelor ce 
urmează a fi supuse aprobării Con
gresului al XII-Iea, al căror scop 
fundamental este ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al întregii pro
ducții materiale, crearea unei econo
mii moderne, de înaltă productivita
te și eficientă.

Raportul și dezbaterile au prile
juit efectuarea. într-un spirit de 
profundă exigență și responsabilita
te comunistă, a unei ample și te
meinice analize a activității desfă
șurate de colectivele unităților de 
cercetare în vederea înfăptuirii mo
bilizatoarelor sarcini ce le revin in

producție, afirmarea puternică a 
progresului tehnic în înnoirea pro
duselor și modernizarea proceselor 
de producție, utilizarea mai eficientă 
a tuturor resurselor de materii pri
me și energie, pentru sporirea con
tribuției științei și tehnologiei la 
dezvoltarea multilaterală, în ritm 
înalt, a patriei noastre.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
participantii au adresat Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă in
care se spune : în numele oamenilor 
de știință, al cercetătorilor, ingine
rilor, proiectanților, al tuturor spe
cialiștilor care își 
tatea în domeniul

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE

„Sîntem hotărîți să

această direcție să-i 
membrii biroului sau 
municipal. In același 
să acționeze fiecare

nicipal de partid 
Astfel, asa cum _  ___
varășa prim-secretar Elena 
toți cei 61 <
bri supleanți ai comitetului au 
fost repartizați pe organizații de bază 
și unități productive chiar în pri
ma plenară. Fiecare dintre ei va 
raporta lunar asupra modului în 
care se îndeplinesc sarcinile încre
dințate. Dealtfel, prevederile hotă- 
rîrii conferinței de partid au fost 
defalcate pe comitete de partid, ur- 
mînd ca, la rîndu-le, membrii comi
tetului să le repartizeze organiza
țiilor de bază, comuniștilor.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii"^

\

înfăptuim neabătut
programul înfloririi multilaterale a patriei11

(Urmare din pag. I)

făurirea comunismului pe pămîntul 
României.

în telegrama Conferinței organiza
ției de partid a municipiului Oradea 
se spune : Deplin încrezători in vii
tor. in politica încercatului nostru 
partid, in numele tuturor comuniști
lor din străvechiul oraș de ne Crișul 
Repede, asemeni, întregului nostru 
popor, cu profundă însuflețire și 
mindrie patriotică, ne exprimăm și 
cu acest prilej adeziunea deplină fată 
de proiectele documentelor celui de-a] 
XII-Iea Congres al Partidului Comu
nist Român de o excepțională va
loare teoretică și practică, ce prefi
gurează strălucit mersul înainte al 
patriei. într-o fază nouă a dezvoltă
rii sale. In același cuget cu întregul 
nostru popor, participantii la confe
rință. purtînd mandatul ferm al co- 

y ^muniștilor, al tuturor oamenilor

muncii din municipiul Oradea — ro
mâni. maghiari și de alte naționali-’ 
tăti — iși exprimă totala lor adeziu
ne fată de propunerea ca dumnea
voastră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să fiți reales in funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Vedem în aceasta înalta 
apreciere dată de către partid si po
por eminentei dumneavoastră perso
nalități, care înmănunchează fericit 
calitățile de strălucit conducător de 
partid si de stat, militant neobosit 
pentru binele si fericirea poporului 
român, pentru pace șl colaborare in
ternațională.

Făcindu-ne mesagerii celor mai 
sincere și calde sentimente ale co
muniștilor. ale tuturor oamenilor 
muncii din municipiul nostru, vă 
adresăm din toată inima urarea de a 
ne trăi multi ani în fruntea și 
slujba patriei dragi, asigurîndu-vă 
sub conducerea dumneavoastră.

in 
Că 
a

partidului nostru, vom fi Întotdeauna 
în primele rînduri ale luptei pentru 
înfăptuirea generoaselor idealuri ale 
socialismului și comunismului in pa
tria noastră.

Raportind conferinței că oamenii 
muncii'din Slatina și-au depășit an
gajamentele asumate in întrecerea 
socialistă pe întregul cincinal, dînd 
peste plan o producție industria
lă în valoare de 764 milioane 
lei, participanții la Conferința mu
nicipală de partid arată in telegrama 
adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : Delegații la con
ferință și-au exprimat satisfacția de- 

, plină fată de salturile calitative în
registrate în dezvoltarea economico- 
socială a municipiului Slatina, pen
tru minunatele condiții de muncă 
și de viață create cetățenilor noștri, 
îndeosebi după Congresul al IX-Iea 
al Partidului Comunist Român, de

cînd înflorirea patriei noastre are la 
bază, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, contribuția dumneavoas
tră originală la stabilirea strategiei 
comuniste a dezvoltării noastre.

Pentru tot ceea ce ati făcut, pen
tru mărețele realizări obținute 
dezvoltarea economiei, științei si cul
turii, în ridicarea nivelului de trai, 
participantii la conferința municipală, 
vă mulțumesc în numele comuniști
lor. al tuturor oamenilor muncii slă- 
tineni și iși manifestă din adîncul 
inimii dorința arzătoare ca dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să fiți reales in inaita 
funcție de secretar general, la Con
gresul al XII-Iea al Partidului Co
munist Român, ca zorile comunismu
lui să strălucească mai curînd tn 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România.

în

desfășoară activi- 
științei și ’ tehno
logiei din patria 
noastră, plenara 
vă roagă să pri
miți expresia ce
lei mai depline și 
entuziaste ade
ziuni la generoa
sele idei și mobi
lizatoarele sarcini 
cuprinse în docu
mentele, de o ex
cepțională impor

tanță, ale Congresului al XII-Iea, la 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, al cărei 
principal autor sînteți. Vă adresăm 
recunoștința noastră fierbinte pentru 

" irevo- 
. . . ... „ 1 dată,contribuiți direct la făurirea unui 

destin luminos, de demnitate și 
bunăstare al scumpei noastre patrii.

Plenara Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie exprimă 
deplina adeziune a oamenilor muncii 
din activitatea de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic la pro
punerea privind realegerea dumnea
voastră, cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului nostru, în funcția 
supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază în înche
ierea telegramei — ca, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă și 
cutezătoare, să facem totul spre a 
fi demni de marele sprijin și de 
înalta încredere ce ni se acordă, că 
vom munci mai mult și mai bine 
pentru afirmarea cu putere a revo
luției tehnico-științifice în munca și 
viața națiunii, pentru creșterea con
tribuției noastre la înfăptuirea mă-

acest cincinal al afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice ca fac
tor activ al progresului în toate do
meniile vieții economice și sociale.

într-o entuziastă unanimitate, rod
al convingerii ferme că înfăptuiesc înaltă înțelepciune și abnegația 
un act profund patriotic, participanții lu'ționară cu care, și de această 
la.lucrările plenarei au dat glas do- < ■"........
rinței tuturor oamenilor muncii din 
domeniul cercetării științifice de>a 
susține propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la 
Congresul al XII-Iea în funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, expresie a înaltei apre
cieri a calităților sale de eminent 
conducător comunist și om de stat, 
de militant revoluționar al mișcării 
comuniste internaționale, care și-a 
dedicat toată viața și întreaga sa ca
pacitate creatoare fericirii și pros
perității poporului nostru, înfloririi 
patriei, cauzei socialismului și co
munismului.

Rezoluția adoptată cuprinde o mo
bilizatoare chemare către toți 
menii muncii din sectorul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic, de 
a-și intensifica eforturile pentru 
aducerea la îndeplinire în mod 
exemplar a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român, 
a indicațiilor și orientărilor tovară- rețului Program de făurire a socie- 
șului Nicolae Ceaușescu, asigurind tății socialiste 
valorificarea eficientă a rezultatelor țațe și înaintare a României «pre 
cercetării și ingineriei tehnologice in comunism.

oa-

multilateral dezvol-

realizat integral. (Conferința orășenească de partid 
CISNADIE).Din hotărîrile conferințelor

de partid... • Comitetul municipal de partid va acorda o atenție 
deosebită programului privind forajul platformei con- 

noi surse
* vederea îndeplinirii planului de investiții și 

punerii in funcțiune, la termenele planificate, a tuturor 
comitetul municipal, prin activiștii de 

stat repartizați la fiecare din obiectivele 
va urmări permanent, pe șantiere, mersul 
va stabili operativ, împreună cu con- 
beneficiarii, măsurile ce se impun (Con-

capacităților, 
partid și de 
de investiții, 
lucrărilor și 
structorli și 
ferința municipală de partid SIBIU).

tinentale a Mării Negre, valorificării de noi surse 
neconvenționale de energie, cum ar fi cea eoliană, a 
valurilor mării etc. (Conferința municipală de partid 
CONSTANTA).

• Periodic, in adunări de partid, cadrele cu munci 
de răspundere din unitățile economico-sociale ale co- 

își 
de 
de

• Comitetul municipal de partid va îndruma orga
nizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii pentru 
acordarea unei atenții sporite valorificării materialelor 
secundare in scopul recirculării lor în procesul de pro
ducție și realizării în fiecare unitate economică a 
sectoarelor proprii de producere a unor bunuri de larg 
consum. (Conferința municipală de partid FOCȘANI).

• Pentru bună pregătire și desfășurare a plenarelor 
comitetului comunal de partid, a adunărilor generale 
și a ședințelor de birou, se va îmbunătăți munca de 
planificare și se vor selecționa cu mai multă grijă 
temele de dezbatere, extinzîndu-se metoda analizei la 
fata locului. (Conferința comunală de partid RODNA, 
județul Bistrița-Năsăud).

• Pe baza unui program unitar, comitetul municipal 
de partid va acționa pentru asigurarea cu cadre de 
conducere și personal muncitor necesar a noilor obiec
tive economice, în așa, fel incit, odată cu începerea in
vestiției, să fie constituit nucleul de conducere, iar la 
intrarea tin funcțiune a acestora să fie asigurat nece
sarul de maiștri și muncitori. (Conferința municipală 
de partid BISTRIȚA).
• Organizațiile de partid și conducerile unităților 

din construcții vor acționa cu fermitate pentru întări
rea ordinii și disciplinei pe șantiere, mai buna orga
nizare a producției, promovarea tehnologiilor noi ; 
concomitent, se vor lua măsuri de extindere a acordu
lui global pe șantiere in proporție de 95 la sută și de 
extindere in anii 1980—1981 a industrializării lucrărilor 
de Construcții, astfel incit 90 la -sută din i 
să fie executate din prefabricate. (Conferința 
nească de partid ADJUD).

locuințe 
i orășe-

biroul 
asigu-

• Biroul comitetului orășenesc de partid și 
executiv al consiliului popular se vor îngriji de 
rarea, prin detașare temporară de la unitățile din oraș, 
a necesarului de forță de muncă, în așa fel incit planul 

i^construcției de locuințe pe anii 1979 și 1980 să fie

munei vor raporta despre modul concret in care 
îndeplinesc sarcinile de partid în dubla lor calitate 
specialiști și oameni politici. (Conferința, comunală 
partid PORUMBACU DE JOS, județul Sibiu).

I

și din propunerile
participanților la dezbateri

• Organele locale de partid împreună
forurile de resort din Ministerul de Finanțe 
studieze posibilitatea acordării de materiale
fonduri bănești prin credite rambursabile pe termen 
lung pentru populație, în scopul rezolvării consumului 
casnic de energie prin utilizarea energiei apei, viatu
lui, soarelui, biomasei sau altor surse. (Organizația de 
partid de la Centrul de industrializare a lemnului 
CERNAVODA).

cu 
să 
Și

© Pentru folosirea judicioasă a parcului de vagoane 
necesare in transportul de mărfuri, organizația noastră 
de partid să facă un apel către organizațiile de partid 
din unitățile beneficiare pentru ca acestea să antreneze 
specialiștii la găsirea soluțiilor optime de pachetizare 
și conteinerizare. (Comitetul de partid C.F.R. CON- 
STANȚA).

• Comitetul Orășenesc nou ales să ia măsuri pentru 
elaborarea unui studiu privind amplasarea unor noi 
plantații de vii și pomi in terase pe terenurile impro
prii culturilor agricole. (Comitetul orășenesc de partid 
MEDGIDIA).

• Numai în acest an s-au transportat din Combina
tul de celuloză și hîrtie Suceava la crematoriu circa 
15 000 tone de gunoi și pământ, care au venit din 
pădure sub denumirea de... lemn. Pentru aceasta au 
fost folosite permanent trei basculante, cu un consum 
zilnic de peste 80 litri de benzină. Comitetele muni
cipal și județean de partid să urmărească prin orga
nismele de resort, eliminarea acestei risipe. (Comitetul 
municipal de partid SUCEAVA).
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„ZIUA RECOLTEI" - zi de muncă intensă
la strîngerea și depozitarea produselor

9

RELATĂRI PRIMITE ASEARĂ DE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

ilfov: Toate mijloacele disponibile concentrate 
la transport

ooLh Amplă mobilizare 
cu un obiectiv precis - astăzi 

tone de porumb 
vor fi transportate din cîmp

Vremea s-a înăsprit. în ultimele 
zile nu a plouat, dar dimineața si 
seara este frig. De aceea, lucrătorii 
ogoarelor doljene, cărora le-au întins 
o mină tovărășească multi oameni ai 
muncii din Craiova, muncesc fără 
preget pentru ca ultimul bob din 
recoltă să fie grabnic pus la adăpost. 
Pentru duminică, 28 octombrie, co
mandamentul județean a organizat si 
pregătit minuțios o zi record la 
transportul produselor, in special a 
porumbului (pe cîmp se mai găsesc 
peste 20 000 tone).

Care sint forțele si cum s-a orga
nizat munca ? „Duminică se va munci 
intens, cu toate forțele pe ogoarele 
doljene, ne spune inginerul Gheor- 
ghe Tudora, directorul direcției agri
cole. Problema nr. 1 este transportul 
porumbului. Pentru aceasta au fost 
/obilizate cel mai mare număr de 

jloace de transport din întreaga 
/ .mpanie. 20 de întreprinderi indus
triale craiovene au trimis la cîmp 176 
mașini, cu o capacitate de aproape 
1 000 tone, mijloace de transport de 
care răspunde un om din condu
cerea unității respective. La acestea 
se mai adaugă cele 450 de mașini ale

Din cimp — porumbul mai repede în magazii I latâ in acest sens imagini semnificative surprinse zilele acestea in unitâți agricole din județul Ilfov 
(fotografia din stingă) și din județul Teleorman (fotografia din dreapta) Foto : S. Cristian

botoșani: Unitățile vecine se intrajutorează-și e bine așa!
Recoltatul porumbului și însămîn- 

tările de toamnă s-au Încheiat în ju
dețul Botoșani incă acum 10 zile in 
urmă. Activitatea pe ogoare n-a în
cetat. Dimpotrivă, a cunoscut și con
tinuă să cunoască o tot mai masivă 
concentrare de forte umane si meca
nice. de atelaje. Și asta in pofida fap
tului că unele unități agricole au ra
portat livrarea in Întregime a canti- - 
tatilor de produse contractate la fon
dul centralizat al statului. Cum e ca
zul de pildă și al comunei Ștefă- 
nești.

— Si cu ce vă veți ocupa de acum 
înainte ? — l-am întrebat pe prima
rul comunei, Gheorghe Sandu.

— în nici un caz nu vom sta cu 
miinile în buzunar. Treburi s-or fi 
găsind ele multe si în comuna noas
tră, dar parcă mai mult ne îndeam
nă cele ale vecinilor. Așa că ne-am 
gindit să le venim in ajutor la încăr
catul porumbului și la transportul 
produselor in baza de recepție. Doar 

întreprinderii de transporturi auto și 
peste 1 000 de mijloace de transport 
proprii ale unităților agricole. La 
fiecare fermă și cooperativă agricolă 
s-au stabilit echipe de încărcători și 
descărcătorn care vor fi ajutați de 
660 de oameni ai muncii din între
prinderile orășenești, precum și de 
cei aproape 5 000 de elevi de la li
ceele de profil din Calafat, Băilești, 
Melinești, Dăbuleni, Malu Mare, Cir- 
cea, Birca și Craiova. Cei 40 de spe
cialiști de la direcția agricolă și uni
tățile subordonațe sint astăzi pre- 
zenți în cîmp. avînd răspunderi pre
cise".

Faptul că ieri 27 octombrie s-a în
registrat cel mai dinamic ritm de 
transport din actuala campanie con
stituie un argument la temelia an
gajamentului că astăzi, de „Ziua re
coltei", pe ogoarele doljene se va 
înregistra un adevărat record la 
transportul porumbului, preliminîn- 
du-se transportarea a peste 15 000 
tone.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scînteii"

nu i-om lăsa să-i prindă zăpada cu 
știuleții in arioaiele provizorii de la 
marginea șoselelor.

Discuție telefonică intre organiza
torii de partid din două consilii unice 
agroindustriale.

— Cit porumb mai ai de transportat 
de pe cîmp ? — era întrebat Nicolae 
Circu.

— Nici măcar un bob. Am lichidat 
totul în această seară.

— Atunci, a intervenit Teodor 
Strujan. împrumută-ne ceva mijloa
ce de transport ca să terminăm și 
noi în două zile.'

— Bine, a zis celălalt, numai să 
comunic dispeceratului județean pen
tru ca nu cumva să fie nevoie mai 
mare in altă parte.

S-a luat legătura si s-a hotărît : 
timp de două zile (sîmbătă și azi), 
coloana de autocamioane a consiliu
lui agroindustrial Săveni va fi su
plimentată cu încă 10 mijloace de 
transport.

în întreg județul Ilfov, acțiunile de 
finalizare a campaniei de toamană se 
desfășoară din plin. Au încheiat re
coltarea și livrarea porumbului la 
bazele de recepție unitățile agricole 
din consiliile Bolintin. Ghimpați, Pe- 
riș. Tărtășești și Vînătorii Mici. S-au 
luat, totodată, măsuri ferme de in
tensificare a lucrărilor în toate coope
rativele agricole rămase în urmă la 
recoltare, transport si livrarea produ
selor la fondul de stat.

Din cele 15 420 ha rămase de cules 
la 26 octombrie, cele mai mari su
prafețe sint localizate în consiliile 
agroindustriale Frățești (1 725 ha). 
Putineiu (1 326 ha), Izvoarele (1 185 
ha), Frumușani (930 ha) și altele. 
Iată ce ne-au declarat factori de 
răspundere din cîteva din aceste con
silii in legătură cu acțiunile ce se 
desfășoară pentru încheierea recoltă
rii în maximum trei zile. Gheorghe 
Uricaru, inginer șef al consiliului Fru- 
mușani : „Lucrează la strinsul po
rumbului 750 de cooperatori, peste 
200 lucrători de la industria locală, 
„Agrocoop", din comerț, din zootehnie 
și 10 combine. în ce privește trans
portul, duminică vor fi in comună 
consătenii noștri care lucfează la 
„Danubiana" și împreună cu ei am 
organizat o acțiune de încărcat' cami
oanele". Ștefan Ghelmegeanu. ingi
ner șef .la consiliul agroindustrial 
Putineiu: „Recoltăm cu 700 de coope

O altă discuție, tot telefonică, între 
direcția agricolă județeană și pre
ședintele cooperativei agricole din 
Costești, Petru Froicu :

— Ce forte suplimentare de trans
port vă mai trebuie ca Întreaga re
coltă de porumb să se afle ia adă
post ? — este întrebat președintele.

— Noi nu mai avem nevoie nici 
măcar de cele 25 de atelaje ale 
noastre.

— Cum asta 7
— Așa cum vă spun. Dar să nu 

credeți că dacă ne-am încheiat soco
telile și cu transportul porumbului in 
bază, de acum am vrea să ne vin
dem căruțele. Le vom transfera, pe 
două-trei zile, vecinilor noștri din 
Răchiți, care au nevoie de mijloace 
de transport in aceste zile. Că pentru 
ei 50—60 de tone de porumb trans
portate zilnic în plus în bază e ceva, 
nu-i așa 1

La dispeceratul județean pentru 
coordonarea activității de transport 

ratori. 100 de angajați din întreprin
deri și instituții, precum și cu 24 de 
combine concentrate la cooperativele 
agricole Izvoru și Drăghiceanu, care 
au suprafețe mai mari". Gheorghe 
Martinescu. președintele consiliului 
agroindustrial Frățești : „Desfășurăm 
o largă acțiune pentru ajutorarea uni
tăților rămase in urmă la recoltat și 
transport cu combine, brațe de muncă 
și remorci de la cooperativele Bra
niștea și Oinacu".

Datorită măsurilor stabilite de co
mitetul județean de partid. în ulti
mele două zile, cantitățile de porumb 
din cîmp au scăzut cu peste 50 000 de 
tone. Numeroase cooperative. între 
care Gîrbovi, Ciocîrlia, Fundulea, 
Vidra, Bucșani. Bolintin Vale, Gră
diștea, Gruiu ș.a., au livrat supli
mentar la fondul de stat importante 
cantități de porumb. Continuă însă să 
existe pe cîmp. în grămezi, mari 
cantități de porumb, mai ales în 
cooperativele din consiliile agroin
dustriale Budești, Condeești și Chise- 
let. „Am primit 200 de tractoare noi 
pe care le repartizăm la arături — 
ne-a spus tovarășul Victor Ghidar- 
cea, secretar al comitetului județean 
de părtid. în plus, stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din județul 
Dimbovița ne vor ara circa 5 000 de 
hectare la Tărtășești și in zona, limi
trofă. în aceste condiții, tractoarele 

se face de serviciu zi și noapte. Vi
neri seara s-a primit informația cum 
că. la una din unitățile I.A.S. Doro- 
hoi. IU autocamioane și-au încheiat 
misiunea. Se verifică de urgență care 
dintre cooperativele agricole din ca
drul aceluiași consiliu au cantități de 
porumb mai mari de transportat. Și 
cu aceeași operativitate se transmi
te : „5 autocamioane se vor deplasa 
pentru a fi încărcate cu porumb încă 
în cursul acestei seri la C.A.P. Vîrfu 
Cimpului. iar celelalte 5 — la C.A.P. 
Cindești".

...Dialoguri scurte, decizii de întra
jutorare luate cu cea mai mare ope
rativitate, măsuri aplicate intocmai. 
Sau. altfel spus, inițiative șî acțiuni 
care, dacă gindim bine, vin să schim
be profilul, fie și din mers, al acti
vității pe ogoare.

A. SILVESTRI 
corespondentul ■ „Scînteii" 

devenite disponibile vor fi dirijate la 
transport".

Numeroase alte inițiative contri
buie la creșterea capacității de 
transport existente. Ne rezumăm la 
două exemple. întreprinderea de uti
laj greu pentru construcții din Bucu
rești a pus la dispoziția agriculturii 
50 de camioane, care sint repartizate 
la cooperativele agricole din Vasilati. 
Știubei-Orăști și din consiliul Bă- 
neasa. De asemenea, 15 basculante 
de la balastieră cară porumb de la 
C.A.P. Mihăilești. Vasile Haiciu, pre
ședintele consiliului Horia, ne spunea 
că se recoltează ultimele 200 de hec
tare, dar că există pe cîmp 4 000 de 
tone de porumb. La 26 octombrie s-au 
transportat din cimp 800 de tone. 
Acum, pe lingă mobilizarea tuturor 
atelajelor din comună — peste 300 — 
cu cele 40 de remorci și 42 de cami
oane, urmează să se realizeze cite 3 
sau 4 drumuri pe zi. Sîmbătă, pină 
la amiază, mai mult de jumătate din 
parcul de mașini au făcut cite două 
drumuri. Creșteri substanțiale ale 
ritmului de transport s-au înregistrat 
și la consiliul Fundeni. prin partici
parea a 40 de camioane de Ia între
prinderi din București.

Cu un asemenea parc sporit de 
mijloace de transport, dar mai ales 
prin efectuarea de cit mai multe 
curse, este posibil ca astăzi, duminică, 
unitățile agricole din județul Ilfov să 
care la baze cel puțin 30 000 de tone 
de porumb și importante cantități de 
soia, orez și sfeclă de zahăr. In acest 
scop, comitetul județean de partid a 
luat măsuri ca activiștii de partid și 
de stat să fie astăzi prezenti în fie
care consiliu agroindustrial pentru a 
sprijini efectiv impulsionarea trans
portului produselor din cimp.

Lucian CIUBOTĂRU 
corespondentul „Scînteii"

oil Livrări substanțial sporite 
la fondul de stat

în consiliile unice agroindustriale 
Vișma, Corabia. Izbiceni și altele 
din județul Olt se recoltează ulti
mele suprafețe de porumb. Dar pe 
cimp mai sint, in grămezi, peste 
50 000 tone de știuleți. Ce se între
prinde pentru transportul operativ al 
recoltei în bazele de recepție 1 Pe 
lingă mijloacele de transport repar
tizate de I.T.A., la această acțiune 
sint mobilizate și mașinile cooperati
velor agricole, remorci și atelaje. 
Față de zilele precedente, transportul 
porumbului a fost mai bine organi
zat. Dovadă este faptul că media li
vrărilor de porumb la fondul de stat 
în ultimele 3 zile este superioară cu 
4 000 de tone perioadei anterioare. A 
crescut, de asemenea, numărul mediu 
de transporturi. în unitățile din con
siliul unic agroindustrial Radomirești 
s-au efectuat în medie 3,5 curse, la 
Caracal, Alunișul, Stoicănești, Movi- 
leni și altele — peste 3 curse. Deci 
se poate mai repede, printr-o bună 
organizare a muncii, prin organiza
rea de formații de cooperatori care 
să asigure Încărcarea operativă a 
producției din cimp. Ritmul tran
sportului a crescut și datorită folo
sirii la această acțiune a unui număr 
mard de remorci, precum și a celor 
peste 1 500 de atelaje ale cooperati
velor agricole. Toate acestea au fă- 
cut să sporească cantitatea de po
rumb livrat la fondul de stat, pro
centul de realizare incluzind și fon
dul F.N.C., ajungind de 60.2 la sută. 
Multe cooperative agricole au livrat 
cantitățile prevăzute in totalitate, iar 
altele — cum sint Scornicești, Balș, 
Mihăiești, Mandra, Călinești, Movi- 
leni — au transportat în bazele de 
recepție cantități suplimentare. Cu 
toate acestea, mai sint cooperative

Pprumb ca aurul. Oamenii il prețuiesc și de aceea îl depozitează cu grijă, 
în fotografie: aspect de la una din bazele de recepție din județul Arad

șațu mare: Ritm de lucru superior 
, zilelor precedente

Sîmbătă, 27 octombrie, pe ogoa
rele comunei Sanislău s-â lu
crat de zor la recoltat și mai ales la 
transportul produselor agricole din 

zcîmp în hambare și silozuri. Iată, 
de altfel, ce ne-a declarat aseară to
varășul Gheorghe Igaz, secretar ad
junct al comitetului comunal de 

agricole — Giuvărăști, Potelu. Oboga, 
Potlogeni; Vuipeni, Orlea etc; — care 
hu ău livrat' la fondul de stat decît 
jumătate din cantitățile prevăzute.

De la- comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor din a- 
gricultură am aflat că a fost reeva
luată producția de porumb, rezultind 
față de preliminările inițiale un plus 
circa 8 000—9 000 tone. Odată cu urgen
tarea transportului porumbului din 
cîmp se va definitiva această situa
ție. Dealtfel, biroul Comitetului ju
dețean Olt al' P.C.R. a stabilit mă
suri pentru ca. în 5 zile, întreaga can
titate de porumb destinată fondului 
de stat să fie transportată in bazele 
de recepție. Au fost Întocmite gra
fice prevăzind ritmul zilnic pe fie
care consiliu și unitate agricolă in 
parte. Mijloacele de transport au fost 
redistribuite și s-a suplimentat nu
mărul lor cu 115, s-au organizat co
loane de mașini pe consilii agroin
dustriale conduse de delegați ai or
ganelor agricole județene și ai între
prinderii de transporturi auto. De 
asemenea, pentru buna păstrare a 
recoltei, porumbul cu umiditate mai 
mare se batozează și se trece- prin 
uscătoriile întreprinderii de valorifi
care a cerealelor. Capacitatea de us
care, de 1 000 tone in 24 de ore', este 
suficientă pentru ca în 4—5 zile tot 
porumbul care se mai află pe plat
forme să fie batozat, uscat și înma
gazinat.

Așadar, au fost stabilite măsuri 
concrete, care, aplicate operativ, vor 
duce la inmagazinarea intregii recol
te de porumb pină la începutul lunii 
noiembrie.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

partid, membru în comandamentul 
agricol local :

— Astăzi a continuat în coopera
tivele Sanislău și Ciumești bătălia 
recoltării porumbului, pe care vrem 
să o încheiem pînă mîine seară. Po
rumbul se recoltează mecanizat — 
deci cu maximum de viteză și, în 
consecință, transportul se face cu 
mijloace auto. Pînă seara am trans
portat la baza de recepție 150 tone. 
Aici au lucrat în echipe la încărca
tul la , bandă și in pătule 200 de co
operatori de la cele două unități. A- 
celeași efective mecanice și umane 
vor lucra și duminică, 28 octombrie, 
dar sîntem hotărîți să le sporim ran
damentul. pentru ca, in această zi. 
să incheiem livrarea porumbului' la 

. -fondul < de stat adică de aproape 

. 2 700 tone.
Exemplul de la Sanislău nu e sin

gular. Ne-am convins la fața locu
lui că și în unitățile din consiliul 
alăturat — Tiream — s-a lucrat in
tens la recoltarea și transportul pro
duselor. Astfel, președintele C.A.P. 
Tiream, Geza Dalaczki, ne-a decla
rat că în cursul zilei de sîmbătă au 
fost transportate — cu 10 căruțe și 
7 tractoare cu cite două remorci fie
care — 100 tone de porumb. Pentru 
duminică, ne-a asigurat președintele, 
ritmul și cantitatea transportată vor 
fi și mai ridicate, acționîndu-se cu 
toată hotărirea in acest sens.

Că această imagine a hărniciei și 
răspunderii pentru depozitarea in- 
bune condiții a recoltei există pre
tutindeni pe teritoriul județului, ne-a 
confirmat-o și tovarășul ing. Nicolae 
Babici, directorul direcției agricole 
județene, care ne-a spus că totalul 
produselor agricole ce vor fi trans
portate simbătă și duminică se va 
ridica la circa 15 000 tone, din care : 
peste 5 000 tone porumb, peste 1 500 
tone mere, 1 000 tone legume, peste 
2 000 tone cartofi. 5 000 tone sfeclă, 
în acest scop, în afara parcului de 
mijloace proprii ale cooperativelor 
și din S.M.A., au mai fost destinate, 
numai pentru porumb, peste 40 de 
camioane, efectiv care duminică va 
fi sporit cu alte 70 de mijloace auto. 
Oamenii sint hotărîți să facă din 
ziua de duminică o zi plină, o zi e- 
xemplară de muncă la transportul și 
depozitarea roadelor toamnei.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*
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PE ȘANTIERUL NOILOR CAPACITĂȚI 

DE LA ÎNTREPRINDEREA „VICTORIA" - CĂLAN

în primul rlnd, furnizorii de utilaje 
să pună umărul la recuperarea restantelor

Pe șantierul noii platforme a între
prinderii „Victoria" din Călan, unde 
o serie de capacități trebuiau să în
ceapă producția încă în acest an, lu
crările de construcții și de montaj 
sint mult întirziate — așa cum arătam 
in „Scînteia" din 21 octombrie a. c. 
Ne-am propus să examinăm, in ordi
nea viitorului flux tehnologic, cau
zele răminerilor în urmă la diferitele 
obiective aflate în construcție si să 
desprindem măsurile care se impun 
pentru grăbirea finalizării investiții
lor restante.

GOSPODĂRIA DE MATERII PRI
ME, care imprimă ritmul producției, 
se află in stadiu avansat de construc
ție. Ce folos insă că nu poate incepe 
activitatea din lipsa a două culbu- 
toare (instalații de răsturnare auto
mată a vagoanelor) — ce se execută 
la întreprinderea „23 August" din 
București — care trebuiau să se afle 
de mult pe șantier. Măcar unul din 
culbutoare dacă ar sosi, cel puțin ar 
putea incepe activitatea... Eram gata 
să ne formăm convingerea că în rest 
totul ar fi în ordine, cînd un meca
nic aflat pe șantier ne-a atras atenția 
asupra ’faptului că subansamble ale 
mașinilor de stivuit livrate de între
prinderea mecanică din Timișoara nu 
se potrivesc între ele la montaj și 
nu corespund proiectului. A venit la 
Călan o echipă „service" de la Ti
mișoara, dar nu a reușit să rezolve 

toate problemele, așa că a lăsat ma
șinile baltă și s-a întors de unde a 
plecat. De atunci, nici o veste din 
Banat !

AGLOMERAREA MINEREURILOR, 
în iunie a.c„ aici trebuia să se pro
ducă aglomerat feros, dar întreprin
derea mecanică de mașini și utilaje 
miniere din Baia Mare a lăsat să 
treacă o vară și o toamnă fără a 
livra ciururile pentru aglomeratul'cald 
și rece, utilaje de la care se așteap
tă performante deosebite în exploa
tare. Deocamdată doboară recorduri 
doar la... amînări.

Constructorul — șantierul din Că
lan al întreprinderii de construcții 
siderurgice Hunedoara — in compe
tiție cu nepăsarea furnizorului, a 
părăsit literalmente construcția coșu
lui de fum — prima lucrare care a 
început pe platformă și, in doi ani, 
a ajuns la înălțimea de 6 metri. Pu
țin. extrem de puțin, dacă avem in 
vedere că înălțimea finala a coșului 
este de 70 de metri ! Și aceasta în 
timp ce tehnologia de glisare a co
șului prevedea numai cîteva luni.

LA FURNALE ni se prezintă o lis
tă cu o serie de furnituri restante : 
trolii, șubere, clape, racorduri — guri 
de vînt. mașini de astupat și destupat 
guri de vînt pe care întreprinderea 
„23 August" din București trebuia să 
le execute incă de anul trecut. „Mo- 
lipsindu-se“ parcă de maladia inco

rectitudinii contractuale, nici între
prinderea metalurgică din Aiud nu 
livrează piesele din cupru (răcitoa- 
rele) pentru gurile de vint și gurile 
de zgură. Iar constructorul, acuzind 
și lipsa unor materiale refractare, nu 
se grăbește să execute zidăriile la 
furnale și cauppre. In schimb, nu» 
are nici o scuză pentru intirzierea 
unor lucrări Ia obiective pentru 
care utilajele se află in stoc : estaca
dele de benzi, stația de alimentare — 
furnale, buncărele de alimentare pe 
furnale, decantoarele radiale de la 
epurarea apei și turnul de apă.

UTILITĂȚILE — adică fluxul ener
getic al întregii platforme — este un 
sector mult rămas în urmă. Se aș
teaptă ca pîinea caldă trei turbosu- 
flante și două turbogeneratoare 
ASL-12, restante de la întreprinderea 
de mașini grele din București, două 
compresoare L-100—408 de la între
prinderea de construcții de mașini 
din Reșița, precum și comoensatorii 
pe conducte termoenergetice de la 
întreprinderea metalurgică din Aiud.

Cit privește repartițiile date de Mi
nisterul -Industriei Construcțiilor de 
Mașini pentriț realizarea a 41 tone 
părți specifice in centrale (rezer
voare. filtre, recipienți) în trimes
trul IV 1980 și pentru fabricarea dia
fragmelor in trimestrul II 1980. aces
tea stîrnesc o totală nedumerire. 
Pentru că prin aceste repartiții, cu

Lucrârlle de construire a estacadei buncârelor și a castelului de apâ de la furnale sint mult intirziate (fotografia din stingă), deși pe șantier existâ 
utilaje care pot fi montate. în hala centralei termoelectrice (fotografia din dreapta), totul este pregătit pentru montarea turbosuflantelor. Dar întreprin
derea de mașini grele din București continuă să întîrzie livrarea acestor utilaje. Constructorii trec zilnic pe lingă aceste stive cu benzi transportoare 

pentru mașinile de scos și stivuit (fotografia din mijloc), însă nu se grăbesc să le monteze la locul cuvenit

termene așa de tardive, forurile de 
resort din ministerul respectiv nu fac 
altceva decît „își bat singure cuie-n 
talpă", întrucît tot anul viitor nu vor 
putea beneficia de fonta de la Călan. 
in nota sa obișnuită de „activitate", 
constructorul nu a asigurat front de 
lucru pentru montajul aparaturii și 
rețelei electrice, in special la pozarea 
cablului de 100 kV. Să-I vedem cum 
o să se descurce cu această lucrare 
pe timpul iernii !

COCSERIA este cel mai întîr- 
ziat obiectiv. Se lucrează ca melcul 
la inzidirea bateriei, ia turnul de 
cărbuni, la stația de concasare și la 
secțiile chimice. întreprinderea „1 
Mai" din Ploiești a livrat o serie de 
părți componente ale mașinii de șar
jat. Cum însă nu s-au descoperit încă 
procedee „antigravitaționale" de mon
taj, se mai așteaptă incă scheletul 

metalic. Din vina proiectantului — 
IPROMET București — care a întîr- 
ziat predarea documentației. con
structorii de mașini promit livrarea 
unor serii de utilaje (coloana de amo
niac. răcitor apă dedurizată. panouri 
de automatizare) abia în anul... 1981. 
Pe șantier sint însă și importante 
stocuri de alte utilaje, deoarece con
structorul nu a asigurat fronturi de 
montaj.

LA TURNATORIE, din nou restan- 
țieri — beneficiarii pieselor turnate, 
adică constructorii de mașini. No
tăm : lipsesc o serie de echipamente 
electrice ale cuptoarelor cu inducție 
de 12,5 tone — furnizor : „Indepen
dența" Sibiu, conveiorul de la linia 
automată de formare — de la „Unio" 
din Satu Mare ; unitatea sibiană re
fuză și contractarea instalației pneu

matice.. în consecință : nu pot fi 
atinși parametrii tehnici proiectați.

împreună cu ing. Doinei Frențoni, 
director tehnic al intreprinderii „Vic
toria" din Călan, și cu colaboratorii 
săi în problemele de investiții facem 
un scurt bilanț :

— restanțele în livrarea de utilaje 
de către întreprinderile constructoa
re de mașini totalizează 280 milioane 
lei :

— utilajele aflate în stoc în aștep
tarea montajului — 340 milioane lei ;

— proporția de realizare a planului 
de investiții in 9 luni din acest an 
— 64 la sută ;

— intirzierea medie a punerilor în 
funcțiune — circa un an.

Așadar, concluzia este limpede : 
pentru ca anul viitor economia și, 
în primul rlnd, constructorii de ma
șini să beneficieze de cantitățile pre

văzute de produse siderurgice de la 
întreprinderea din Călan este nece
sar ca acum, în acest moment hotă- 
ritor pentru realizarea investiției, 
furnizorii de utilaje să-și unească 
eforturile cu cele ale constructorului 
și beneficiarului, astfel incit lucră
rile de construcție și montaj să avan
seze rapid. La rîndul lor. Ministerul 
Industriei Metalurgice și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini au 
obligația să colaboreze strîns și să 
stabilească operativ soluții realiste 
tuturor problemelor aflate încă în 
suspensie.

Vom reveni pe acest șantier, urmă
rind modul în care unitățile și fac
torii la care ne-am referit își vor face 
datoria.

Comelîu CARLAN 
Sabin CERBU
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OMAGIU CONGRESUIUI PARTIDUIUI

Gabriela Manole Adoc:
Figura centrală a Monumentului Independenței

Monumentul 
Independenței

Monumentul Indepen
denței pe care l-am 
realizat în colaborare cu 
soțul meu, Gheorghe 
Adoc (autorul reliefuri
lor). constituie, din punc
tul nostru de vedere, al 
creatorilor, omagiul firesc 
pe care-l aducem celui 
mai mare forum al țării, 
Congresul al Xll-lea al 
P.C.R. Este un omagiu a- 
dresat deopotrivă istoriei 
și eroismului contem
poranilor noștri. Monu
mentul se află ridicat in 
piața cu același nume si
tuată in centrul orașului 
lași, la circa 200 de me
tri de cunoscuta Piață a 
Unirii.

Am reprezentat perso
najul central ca pe o 
Victorie și în același timp 
ca pe o eroină a noas
tră, ca pe o femeie care 
întruchipează țara și 
care poartă mai depar
te. peste secole, steagul 
victoriilor trecute și ac
tuale. Am materializat a- 
cest aspect al înaintării 
spre noi idealuri în stea
gul profilat pe cer, dar 
care, în același timp, se 
contopește cu drapajul 
personajului central, al
cătuind cu el, în mod 
simbolic, un întreg. Privi

torii vor sesiza, sperăm, 
legătura acestui steag 
cu acela pe care se pro
filează scenele evocate 
pe basoreliefuri (procla
marea independenței de 
la 9 mai 1877, trecerea 
Dunării, asaltul, cucerirea 
redutei etc.). Monumen
tul este un omagiu nu 
numai al nostru, ca au
tori, ci al nostru, al ce
lor de azi față de jertfa 
înaintașilor. Dealtfel, cele 
aproximativ 100 m de re
liefuri au fost lucrate de 
Gheorghe Adoc cu toate 
detaliile, cu toată admira
ția pentru ostașul român 
și pentru popor.

Pentru a sublinia mal 
mult această idee a con
tinuității, în basoreliefuri, 
cei ce vor privi monu
mentul vor regăsi în 
chipurile soidațiior' por
trete ale nepoților șl 
strănepoților celor ce au 
luptat acum un secol 
pentru libertate — azi 
muncitori și tehnicieni ai 
Uzinelor mecanice Nico
tină șl ai atelierului Fa
cultății de mecanică a 
Politehnicii din lași (unde 
au fost turnate aceste 
reliefuri).

Gabriela MANOLE 
ADOC

Laudă drumului drept
I

Laudă miinilor,

laudă minții
Cu care înalță părinții 
Palatele zilei de mîine

Laudă pentru pîine.

Laudă morților,
Laudă viilor — ,
De-au murit sau trăiesc
Pentru Țară.

Laudă Tării I

Mereu lăudată
Să-i fie bucata de pîine curată

Pe care ne-o-țnparte
De cînd ne-a născut
Din taina ciudată-a aceluiași lut
Cu care și-a scris și hotare și qrîne
Și case și rîuri și tot ce rămîne 
Să-nfrunte vremelnice vremi trecătoare 
Cu gîndul mai faptă
$i viața mai soare
Laudă drumului drept
Chiar dacă-i drumul cel greu,
Laudă drumului drept al Partidului meu. 
Dreptății și muncii și cinstei mereu — 
Laudă.

II
Un Partid s-a născut în acest miez de lume 
Să dea omeniei și cinstei renume.
Să dea României un steag mai înalt 
Și mamelor noastre un zîmbet mai cald.

Un Om s-a născut să ne-arate cinstit 
Si drumul trecut și cel nou.

De-mplinit,
Și cu omul acesta.
Din miezul de țară.
Cărările noastre suișu-nvățară 
Spre ziua de mîine
A plinii curate 
în care să-și vadă părinții mutate 
Sudoarea și dragostea pentru copii 
Și visuri mai vechi ce se pot împlini.
Un Om șl-un Partid pentru oameni și faptă 
Prin,care și țara și lumea, mai dreaptă 
Să intre în ziua de mîine. curată, 
tn care copiii crezînd, ne așteaptă.

Un Om și-un Partid pentru noi, fiecare. 
Prin ei să ne lie viața mai soare
Și pruncii mai cîntec și munca mai treaptă 
Spre tot ce-am visat să suim laolaltă.

Un Om și-un Partid să ne spună mereu 
Că drumul cel drept, chiar dacă-i greu 
Singuru-i bun pentru binele vrut 
De cînd tot vrem bine, de la-nceput.

Și Omul acesta, aici lingă noi 
Asemenea nouă muncește și crede; 
Ferice de țara în care eroi 
Se nasc cînd istoria-i cere.

• III
Prispa casei părintești.
Tara Românească,
Soarele l-a dăruit
Vîrstă tinerească

Peste vremi se va-nălța
Cîntul bucuriei.
Laudă Partidului, 
Slavă României!

Teotil BALAJ

Ieri a depus jurămîntul un nou contingent 

de militari cu termen redus

Patriei - credință nestrămutată
înaintează bătind cu solemnitate 

pasul. Arma strinsă puternic la 
piept. Se opresc in fața drapelului 
tricolor. Miihi tinere ii ating fal
durile. Și din această clipă se fac 
auzite cuvintele solemne : „Pentru 
îndeplinirea datoriei sacre de apă
rare a patriei înscrisă in Constitu
ție (...), intrlnd in rindurile forțelor 
armate, jur credință nestrămutată 
poporului român și patriei mele 
socialiste".

Iar patria, pentru acești cel mai 
tineri ostași, se ■ confundă cu senti
mentul de mindrie față de înfăp
tuirile prezentului, db angajare 
fierbinte in slujba viitorului : „Pa
tria e locul care m-a adus pe lume, 
e pâmintul din Bărăganul Brăilei 
pe care o șă mă întorc cindva ca 
să-1 slujesc ca specialist, patria e 
tot ce năzuiesc pentru mine și pen
tru neamul meu'1. (Argentin Ciu- 
rea, viitor inginer de mecanică a- 
gricolă). „Patria înseamnă pentru 
generația noastră -viitorul de aur» 
pe care îl prefigurează Congresul 
al Xll-lea al partidului. Jur să-mi 
slujesc din toată ființa patria, să 
execut întocmai ordinele comandan
tului suprem". (Victor Gârbo).

Patria i-a chemat sub drapel, iar 
aceasta constituie pentru ei toți un 
moment de o importanță cardinală. 
Iată cum trăiește, în sufletul lor 
tinăr și înflăcărat, momentul aces
ta : „Voință, dirzenie, conștiința 
înaltă a datoriei — iată ce simt ca 
dobindesc aici. La 9 ani m-am aflat 
in primul meu spectacol ca pionier, 
într-o unitate militară. Mă strădu
iam atunci să înțeleg de unde acea 
ținută demnă a militarilor. Acuma 
știu. Este demnitatea pe care ți-o

dă răspunderea și forța morală de 
apărător al muncii, înfăptuirilor și 
idealurilor României socialiste". 
(Adrian Păduraru). „A depune ju
rămîntul militar, ceea ce am făcut 
acum cîteva minute, înseamnă cu 
adevărat o intrare în maturitate, a- 
sumarea răspunderilor cetățenești 
ale maturității". (Lucian Ursinschi).

Ca în toate unitățile militare în 
care în toamna aceasta a pășit un 
nou contingent de militari cu ter
men redus, șî în această unitate, 
unde stăm de vorbă, cu ofițerii Va- 
sile Ivan și Constantin Burlacu, 
jurămintul reprezintă un act de 
profundă semnificație patriotică, de 
adîncă emoție pentru mii și mii de 
tineri. „Constatăm cu o mare sa
tisfacție faptul că tinerii care vin 
să-și slujească patria ca ostași, de 
la un an la altul, au o tot mai so
lidă pregătire politică și cetățe
nească. O tot mai limpede conști
ință a datoriei. Este urmarea fi
rească a tot ce face partidul nostru 
pentru educarea în spirit comunist 
a tinerei generații — subliniază co
mandantul de subunitate, locotenent 
major Constantin Burlacu. Avem 
asti’el toate temeiurile să credem Că 
vom obține rezultate superioare în 
pregătirea de luptă și politică a mi
litarilor noștri".

„Jur să nu-mi precupețesc stngele 
și viața pentru a apăra pământul 
strămoșesc, independența și suvera
nitatea patriei, cauza socialismului". 
O exprimă nu numai cuvintele 
rostite, ci întreaga ființă a acestor 
tineri care țin arma strîns la piept, 
lingă faldurile tricolorului.

Mihai CARANFIL

tv I

DUMINICA 28 OCTOMBRIE
Frogramnl t

8,45 Gimnastica la domiciliu.
9,00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei.
9,05 Film serial pentru copil : Peripe

țiile iul David Ballour.
10,00 Viata satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei,
13.00 Telex.
13,15 Cintece de viață nouă.
13.30 Desene animate.
16,00 Turcia văzută de Claude Lelouche
16.20 Fotbai-magazln.
17.55 Film aerial : Calvarul, episodul U
18.40 Micul ecran pentru eel mid. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Permanenta redescoperire a Româ

niei. București.
20,10 Film artistic : FAIRBANKS, pro

ducție a studiourilor franceze.
21,35 Telejurnal • Sport,

Programul 3
8,45 Muzică populară.
9,15 Teleșcoală.

10,00 Concert educativ.
11.40 închiderea programului.
19.00 Telejurnal.ța ‘î's Tplproma
19.55 Viața culturală (fragmente).
20.20 Pagini muzicale.
20.55 Clubul tineretului (reluare)
21,35 Telejurnal • sport.

LUNI 29 OCTOMBRIE
• Programul 1

16,00 Emisiune In limba maghiară.
18.50 10OI de set!.
19.00 Telejurnal. ,
19.20 Țara întreagă întlmplnă Congresul 

partidului.
20.20 Cadran mondial.
20.40 Roman foileton. Cel din Mogador.
21,35 Telejurnal.

Programul 2
18,00 Cenaclul.
16.30 îndeplinim Programul partidului.
16.50 Varietăți muzical-dlstractive.
17.25 Teleenciclopedla (reluare).
17.55 Tara mea cu ochi frumoși.
18.20 Drumuri europene.
18.50 1001 de seri.
.19,00 Telejurnal.
19.20 De la A la...lnflnlt.
20,10 Reportaje TV.
20.30 Seară de operă și balet.
21,35 Telejurnal.
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GEORGE CĂLINESCU, AZI
getat de forța spiritului său polemic) 
din motive extraestetice ne care n-au 
avut curajul să.le mărturisească : nu 
puțini au țipat la umbra lui. din 
invidie profesională sau ranchiună. 
Vrind-nevrind. toți au ținut insă 
atenția publicului concentrată asupra 
operei călinesciene și asupra origina
lului ei autor. Multi au adus contri
buții substanțiale la cunoașterea și 
înțelegerea personalității lui G. Că
linescu. unii chiar prin studii și mo
nografii critice de o reală valoare. 
Dumitru Micu nu le-a ignorat, desi
gur. in cartea sa. le-a utilizat, le-a 
citat, a beneficiat de pe urma lor. Și 
totuși, cartea lui nu e o sinteză didac

însemnări despre volumul 

„G. Câlinescu 

intre Apollo și Dionysos" 
de Dumitru MICU 

---------------------- ;-------  Ion Dodu BĂLAN -

„Interesul nostru — scria G. Căli- 
nescu în articolul-program al jurna
lului literar, dezvoltînd o idee a lui 
Vasile Pârvan — este de a da linii 
monumentale culturii..." Respectin- 
du-i, parcă, această ambitie-testa- 
ment. Dumitru Micu înalță persona
lității complexe a geniului călines- 
cian un monument masiv și gran
dios. Un asemenea monument am
bițios, oricît ne-ar transmite senzația 
perfecțiunii, nu e niciodată terminat 
definitiv și de aceea se cade să păs
treze in continuate in Jurul său 
schelele constructorului, precum gi
ganticele catedrale ale Evului mediu. 
Aceasta, pentru că se poate ivi. ca și 
la edificiile arhi
tecturale medie
vale. necesitatea 
de a mai interve
ni. ici și colo, la 
un lentoliu. vitra
liu sau o arcadă 
sau la o coloană 
de. susținere. Dar. 
orice s-ar fi în- 
tirtplat. un ase
menea edificiu nu 
se mai reclădea 
niciodată din te
melii, geniul pri
mului arhitect și 
constructor răm i - 
nea mereu pre
zent in zidire. 
Schelele făceau
parte din construcția propriu-zisă, 
ele indicau faptul că opera era vie, 
funcțională, necontenit deschisă în
noirilor și perfectibilității, in raport 
cu evoluția gusturilor și exigențelor 
publicului, tn timpul lecturii temei
nicei și frumoasei cărți a lui Dumi
tru Micu („G. Câlinescu între Apo
llo și Dionysos" — editura „Miner
va"), mi s-a părut, nu o dată, că 
văd asemenea schele și ne tomul 
monumental pe care el i-1 dedică lui 
G. Călinescu. V

Desigur, s-a scrii mult despre G. 
Călinescu. S-a scris în fel și chip, 
hirtia fiind răbdătoare, iar criticii... așa 
cum sini. Dar unii au scris nil Pen
tru a-1 înălța pe Călinescu în gloria-', 
nepieritoare, ci pentru a se lustrui pe- 
ei. S-a propus astfel un straniu nar
cisism critic cu așa-zișii călinescieni ; 
s-au făcut liste întregi de nume care 
n-aveau nici în clin, nici in minecă 
cu personalitatea uriașă a marelui 
cărturar șl creator. S-au întețit une
ori polemicile absurde ; s-au împăr
țit și calificative veleitare încercîn- 
du-se a se aciui sub aripa de vultur, 
pentru a se înălța acolo unde pro
priile aripi nu puteau să-i ducă nici
odată. Unii l-au adulat sincer, alții 
l-au blamat perfid și tactic pentru 
a-și lega cumva, fie și ca o pată 
neagră, de strălucirea geniului căli- 
nescian. Alții s-au răîuit cu el (fi
rește, nu tn timp ce trăia, fiindcă 
le-ar fi căzut condeiul din mină, să

I

FAPTUL i
DIVERS I
Băiețelul salvat

La Herculane, de pe un po- 
virniș, au început, deodată, să 
se rostogolească la vale bolovani 
după bolovani. Afllndu-se in 
apropiere, George Pop din Nă- 
săud a zărit, printre bolovani, 
un copil agățat de crengile unui 
copac. Omul s-a cățărat pe 
stinci pină la copil, care era 
grav lovit, l-a luat in. brațe, a 
c.oborit și, cu ajutorul unui 
șofer de inimă, l-a dat repede 
in grija medicilor.

Copilul salvat se numește Da
niel Pirvu, in virstă de 11 ani, 
din Craiova. Venise in excursie 

„Grota 
de sub 
didac-

I
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Icu alți colegi, iar la 

haiducilor" fusese scăpat 
supravegherea cadrelor 
tice...

„N-am bilet. 
Poftiți buletinul"

Conductorul trenului trece din 
compartiment în compartiment, 
solicitind biletele la control, iar 
cleștele său, țaca-țaca, nu cu
noaște odihna, li vine rindul și 
lui Alexandru Marica, in fața 
căruia insă orice clește amuțește.

— N-am bilet — spune el. Pof
tiți buletinul de identitate și fa- 
ceți-mi proces de contravenție.

Zis și făcut. Procesul-verbal se 
încheie și se trimite in comuna 
Albeștii de Argeș, adică la do
miciliul lui Marica, așa cum scrie 
in buletin. Dar Marica nu mai 
locuiește de mult in comuna res
pectivă, fapt pentru care pro
cesul-verbal ajunge la Judecăto
ria din Curtea de Argeș. In ul
timul timp s-au adunat, trimise 
din toate colțurile țării, nu mai 
puțin de 52 de astfel de procese- 
verbale. De aici, un semnal pe 
adresa conductorilor de tren, și 
nu numai a lor : cind Marica vă 
dă buletinul, luați-l frumușel și 
dați-l cui trebuie.
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IIinterioară ieșită din comun, impe

tuozitate vulcanică, febrilitate, im
paciență. posomorală și aer suficient, 
căutătură malițioasă". Pe fundalul 
acestui profil moral la care mai tir- 
ziu se adaugă pasiunea civică, spiri
tul militant, sentimentul cetății, ac
țiunea politică și patriotică, dăruirea 
pentru construcția socialistă, urmea
ză analiza diverselor domenii lite
rare in care s-a manifestat G. Că
linescu. La capătul unei cercetări 
atente, serioase, temeinic documen
tată și inspirată. D. Micu se întreabă 
și conchide „Este Călinescu un mare 
poet ? (...) Mare nu. dar autentic
fără îndoială". în privința criticului 

G. Călinescu. D. 
Micu ajunge lâ 
concluzia de ne
contestat că „fără 
Călinescu, critica 
literară din dece
niul al patrulea ar 
arăta ca un edifi
ciu căruia îi lip
sește un perete. 
Conștiința litera
ră. atit de fră- 
mintată. a perioa
dei interbelice si-a 
avut in cronica
rul „Adevărului 
literar si artistic" 
unul dintre cel 
mai tipici repre
zentanți. Nefiind 

..critic'’ tn înțelesul rigid al no
țiunii, G. Călinescu este, in felul 
său, Inimitabil, cel mai mare 
critic român". Ce efort inutil si ri
dicol fac cei ce vor cu orice preț 
să-1 imite ! In capitolul închinat pu
blicistului care a cuprins in preocu
pările sale toate ipostazele existen
ței de la economie politică, viată 
socială la morală și cultură. D. Micu 
subliniază convingător „mobilitatea 
spirituală, vocația pedagogică, senti
mentul cetății" la marele om de 
cultură. Un spațiu larg acordă criti
cul activității de teoretician si isto
ric al artei și literaturii, necontenit 
obsedat de ideea monumentalului, 
de realizarea unei istorii literare, ca 
Sinteză epică. Analiza prozei călines
ciene se impune prin acuitatea obser
vațiilor. forța sintezei, capacitatea de 
asociere, ca și pfintr-un stil origi
nal. plin de culoare și adine suges
tiv. Monumentala lucrare a lui Du
mitru Micu. greu de comentat în 
citeva pagini, conduce spre concluzii 
dintre cele măi exacte și mai reve
latoare pentru cunoașterea lui G. Că
linescu realizate cu un remarcabil 
talent de portretist și cu o deosebită 
forță de caracterizare. Cartea lui 
Dumitru Micu este o lucrare monu
mentală (de care nu trebuie Să des
prindem însă schelele), iar autorul 
ei unul din cei mai harnici si mai 
înzestrați cercetători literari actuali.

tică a ceea ce s-a scris. Bazat pe 
recitirea atentă, cu mijloace moder
ne. a întregit opere călinesciene edi
tate pină acum, neambiționind insă 
si o cercetare a manuscriselor „încă 
nevalorificate editorial". Dumitru 
Micu realizează nu numai o descriere 
a „etapeior creației", ci un strălucit 
„eseu asupra personalității lui G. 
CâlinMțu", „un portret interior ai 
scriitorului", asediind toate teritoriile 
scrierilor sile (poezie, critica, istorie 
literară, eseistică, dramaturgie, proză, 
publicistică la zi. estetică și teorie a 
artei). Plin de admirație pentru mo
numentalitatea subiectului cercetat, 
criticul nu rămîne însă în extaz la 
picioarele sale. Temerar alpinist al 
gindului. el urcă stis, pe creste, pen
tru a domina cu privirea maiestuoasa 
panoramă. De aici, caracterul sobru, 
obiectiv, științific al cercetării sală.

Prin cartea lui Dumitru Micu 
î) cunoaștem acum mai bine ne 
Călinescu. iar prin el cultura 
noastră și pe noi insine. căci talen
tatul exeget călinescian are darul da 
a însufleți întregi epoci de literatură, 
refăcind cu har viata, devenirea spi
rituală și creația „eroului** său. 
Călinescu e. pe drept cuvînt. înfăți
șat ca o ..natură heliadescă si has- 
deică". chinuit de o ..înfrigurată 
căutare de sine" pentru care caută 
„solitudine [...] recluziune și închi
dere în sine", manifestă o devorantă 
„pasiune pentru studiu, efervescentă

Cinste 
„garantată"

Liceului agroindustrial din comuna Nucet, 
județul Dîmbovița, i se repartizaseră fon
durile necesare pentru 4 obiective de in
vestiție : grajd pentru vaci. îngrăsătorie 
taurine, finar și sistem de irigare. Condu
cerii liceului nu-i rămăsese decit să se 
ocupe de aprovizionarea cu materiale si să 
contracteze lucrarea. Firește cu o unitate 
specializată în construcții. Directorul. Con
stantin Ene, și contabilul-șef. Gh. Stoenescu, 
au preferat insă să „tocmească" un parti
cular care să-și asume si răspunderea apro
vizionării. și a transportului materialelor, si 
a calității lucrărilor, și a termenelor de 
execuție. Cu alte cuvinte, să-i’scutească de 
orice bătaie de cap. Lor nu le mai ră- 
minea decit tăiatul panglicilor. La inau

Nucet urmînd ca la intrarea lor tn operă 
să se întocmească bonuri de materiale...". 
Ce folos ! Obligația a rămas obligație nu
mai pe hirtie. în schimb, lui Ilie Petre i 
s-au dat C.E.C.-uri în alb in valoare de 
zeci de mii de lei, bonuri de benzină la 
discreție și mină liberă.

Pină cind ? Pină cind revizia de fond 
asupra construcțiilor realizate a stabilit că nu 
se justifică materiale in valoare de 119 494.86 
lei. Instanța de judecată avea să stabilească 
apoi și modul exact in care a operat inventivul 
infractor și cit a delapidat și ce anume a 
făcut posibilă o atit de îndelungată activi
tate infracțională. Anume : inexistenta con
trolului preventiv pe care trebuia să-1 facă 
resortul financiar ; lipsa de supraveghere a 
lucrărilor in tot timpul execuției : omisiu
nea de a face recepțiile parțiale ale investi
ției. în acest sens stă mărturie un volumi
nos dosar din arhiva Judecătoriei din Tir- 
goviște.

Că lupul a ajuns paznic la «tină s-a vă
zut. Mai rămîne de deslușit de ce â fost 
„uns" paznic...
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gurare.
Și uite așa, de unde, de neunde. au găsit 

și au pus paznic la stina potrivită... lupul 
potrivit: Ilie Petre, tehnician in construcții 
din comuna Ulmi. Un individ ale cărui 
singure „garanții" indiscutabile — mai exact 
antecedente — erau cele penale. în ordine 
cronologică : o luare de mită, două delapi
dări, un abuz de încredere și un abuz in 
serviciu. Să-i credem pe cuvint că nu 
le-au cunoscut ? Fie. Dar necunoașterea nu 
scuză în nici un fel ușurința cu care au 
încredințat importante valori materiale' pe 
mina primului venit Dimpotrivă. Chiar 
dacă au semnat un contract — intitulat sa
vant «acord global- — prin care I. P. era 
obligat printre altele, „să' economisească, 
pe cit posibil, materialele de construcție, 
inlăturind risipa de orice fel".

Secretul 
harnicului 
căutător 

de fier vechi

Prea preocupați de risipă, au scăpat din 
vedere... hoția. Este adevărat in același 
contract s-a stipulat că „întreaga cantitate 
de materiale de construcții, indiferent de 
ce fel sint, vor trece prin magazia liceului

într-o bună zi, miliția este sesizată că 
de la secția din Moreni a fabricii chimice 
„Victoria" Tirgoviște s-a furat un... strung; 
că respectivul mijloc fix, in perfectă stare 
de funcționare, se găsește într-o baracă din 
curtea unui gospodar din satul Iedera ; că 
fiul acelui gospodar, pe nume Gh. Șelaru, 
de profesie strungar, execută, la domiciliu, 
diferite piese pentru cooperativa de consum

Gura Ocniței ș.a.m.d. O poveste de ne
crezut.

Cum a fost posibil ? Simplu. îngrijorător 
de simplu.

Gheorghe Rizoiu, șeful atelierului pro
ducție de la sus-numita unitate, avea în ges
tiune, printre alte utilaje, și un strungi Un 
strung casat cu doi, trei ani in urmă. „Ui
tase" insă să-1 predea la I.C.M. Așa cum ar 
fi fost normal. Și mai ales legal. în toam
na anului trecut, un iminent control finan
ciar intern risca să spulbere „uitarea", de 
altfel generală, ce se ’ așternuse asupra 
strungului cu pricina. Motiv pentru care s-a 
decis să „scape" de el. Adică să-1 vindă. 
Nici mai mult, nici mai puțin. Dar cui 
Cumpărătorul avea să-1 găsească maistrul 
Ion Nuță în persoana lui Gheorghe Șelaru, 
fostul lui coleg. Odată tirgul încheiat, Șe
laru ii pune lui Rizoiu pe birou „70 de 
sute". 7 000 de lei din care Nuță primește 
2 000, cu condiția să asigure transportul din 
fabrică pină la Iedera. Nimic mai simplu. 
Pe 5 septembrie maistrul întocmește avizul 
de expediție — nr. 51 252 — pentru I.C.M., 
încarcă strungul in autocamionul l-DB-1197, 
și iese cu el pe poarta unității. Fără pro
bleme. Șoferului îi spune însă că strungul 
a fost vindut cooperativei de consum din 
Gura Ocniței. La întoarcere, anulează avi
zul de expediție. în acest fel, strungul nu 
mai ieșise din întreprindere !

Pe urmă, timp de o lună de zile, adună 
de prin curtea secției două tone și jumă
tate de fier vechi — cit cintărea strun
gul — și, exact pe 5 octombrie, întocmește 
un alt aviz de expediție — nr. 51 253 — 
pentru „fier vechi din casări". Fier vechi 
pe care il transportă și îl predă intr-ade
văr la I.C.M., in aceeași zi, La întoarcere, 
pe avizul de expediție la „fier vechi din 
casări" adaugă „mijloace fixe" si modifică 
data. Adică mai trage o linie Înaintea sem
nului „x“ cu care se notase octombrie in 
cifre romane și iri loc de 5 X ajunge să fie 
5 IX. Deci ziua in care strungul fusese in
tr-adevăr scos ne Doarta unității, dată ne 
care vreunul din muncitorii care ajutaseră 
la încărcare ar fi putut s-o țină minte...

în următoarele două luni. Șelaru lucrează 
la acel strung „bun de casat" produse în 
valoare de 42 330 lei. Fără ca nimeni din 
conducerea cooperativei să se întrebe : de 
unde a apărut strungul ?

Oare nu știau că asemenea utilaje nu se 
găsesc nici măcar la „1001 articole" ! ?

Cine i-a deschis 
„portițele"?

N-am putea băga mina in foc că Iulian 
Arghiroiu din Alexandria, str. 30 Decem
brie nr. 67 B (mai cunoscut în lumea lui 
sub numele de Barbane), a citit „Mizerabi
lii" lui Victor Hugo. Oricum, in fața in
stanței de judecată a vrut să pară un fel 
de Jean Valjean '■

— Am fost nevoit să procedez astfel pen
tru că în activitatea de gestionar la O.J.T. 
realizam un venit mediu lunar de numai 
1 975 lei.

într-adevăr, mult prea puțin pentru a 
tine o „amărită" de casă proprietate perso
nală, cu 4 camere și două holuri, un 
„amărit" de I.M.S. (l-TR-8142) care con
sumă cit trei automobile „Dacia" și două 
„amărite" de grădini închiriate de la vecini. 
Așa că, n-a avut ce face, a strîns cureaua 
și, din toată „sărăcia" lui, a încropit cit tre
buia de-a cumpărat o... presă pentru fabri
cat cornete de înghețată. La sfirșlt de lună, 
modesta întreprindere, pusă pe picioare la 
o mătușă, nu i-a adus decit vreo 5 000 cîștig. 
O sumă care nu justifica bătaia de cap cu 
aprovizionarea și cu atit mai puțin riscul 
de a fi descoperit de miliție. Așa că Bar- 
bane renunță la monopolul cornetelor de în
ghețată — noțiune mult prea apropiată de 
ideea de... „răcoare" — și se dedică orga
nizării producției de uși. ferestre și. mai 
apoi, dormeze — in colaborare cu trei tim- 
plari din comuna Cervenia : Gh. Bîrcă. Gh. 
Susai și Dumitru Brinceanu. „Sărmanul"

strtnge din nou cureaua și... investește alțl 
15 000 lei. Dacă ar ft fost să fie crezut pe 
cuvint, ăfaCerea cu uși și ferestre l-a adus 
în sapă de lemn. Atunci, de unde încă 
20 000 lei investiți in cherestea ?

Firește, instanța de judecată nu I-a cre
zut. A apreciat exact ciștigul și paguba, dar 
mai ales încadrarea juridică a faptelor : 
speculă. Și i-a dat o pedeapsă pe măsură — 
1 an și 6 luni închisoare.

Odată soluțtonat, dosarul cauzei (nr. 1875/ 
1979) s-ar cuveni să stea totuși In atenția 
Organelor locale. Cel puțin pentru o ana
liză a acelor probe și mărturii care atestă 
ușurința cu care se poate vinde și cum
păra o... presă, cu care se pot obține repar
tiții pentru zeci de metri cubi de cherestea, 
cu care se eliberează autorizații pentru 
exercitarea unor meserii la domiciliu, cu 
care se pot „angaja" oameni pentru micile 
„firme" particulare ș.a.m.d. O analiză din 
care să rezulte cum trebuie mai bine pă
zite toate acele «portițe legale» pe care in
divizi de tipul ingeniosului Barbane le gă
sesc atit de larg deschise infracțiunii.

Din caietul 
grefierului

.„..răminînd însărcinată am dat naștere 
minorei, a cărei paternitate o solicit..."

(Dosarul nr. 7018/1979 al Judecătoriei 
sectorului 3 din Capitală)

„Tn fapt, de$i nu a avut serviciu decit o 
lună și jumătate din tot timpul căsătoriei 
noastre, lună in care a fost amendată la 
întreprindere pentru abateri, totuși nu se 
ocupa de gospodărie și lipsea permanent de 
acasă".

(Dosarul nr. 6665/1979. Judecătoria sec
torului 3 București)

Florin CIOBANESCU
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Paznici nepăziți
Control inopinat, la miez de 

noapte, pe la posturile de pază 
ale întreprinderii „23 August" 
din Satu Mare. La punctul unde 
trebuia să se afle paznicul Du
mitru Domuță — nici țipenie 
de om. „S-o fi dus pe la colegul 
său de la poarta nr. 1“, și-a spus 
cineva din echipa de control. 
Dar la poarta nr. 1 ia-l pe paz
nicul Alexandru Codrea de unde 
nu-i. „Te pomenești că s-o fi 
dus cu colegul său Domuță pe 
la ofițerul de serviciu" — și-a 
dat un altul cu părerea. Dar nici 
ofițerul de serviciu nu era la 
postul său...

De prisos să mai spunem că 
toți trei au fost sancționați. Vor
ba e : cine păzește asemenea... 

■ paznici ?

L-a apucat 
amețeala

Restaurantul „Central" din 
Buftea. Ospătarul Aurel Dumi- 
trache nu mai prididea cu vin- 
zarea berii. !i vine și rindul unui 
client cu... chef de vorbă :

— Bună vinzarea 1
— Foarte bună. Cite 

vrei '!
— Cite mai aveți ?
— Destule.
— Dar de ce le vinzi cu su- 

prapreț ?
Ospătarul a făcut ochii mari. 

Apoi, cind i s-a făcut inventa
rul, l-a apucat amețeala. Din 
cauza plusurilor din încasări, 
„Centralul" din Buftea are acum 
un ospătar in minus.

sticle

De necrezut
Intre piesele din dosarul 

penal întocmit de miliția ju
dețului Dolj împotriva lui C. 
Șarpe atrage cu deosebire 
atenția aceea care se referă la 
alocația de stat pentru copilul 
său, lliuță. Era dreptul lui C. 
Șarpe — veți zice, potrivit le
gii — să primească alocația de 
stai. Da, cu condiția s-o fi pri
mit in mod legal. Dar el a pri
mit această alocație, timp de 
aproape un an de zile, după ce 
Copilul său, lliuță, nu mai era 
de mult in viață. Ce fel de tată 
o mai fi ăsta 2

Cine-I ajută?
In acest an, Mircea Manoliu 

tși „rotunjește" virstă la o ju
mătate de veac. O virstă respec
tabilă, pe care însă nu și-o... 
respectă cum trebuie.

In fond, cine este acest Mir
cea Manoliu ? Mircea Manoliu a 
lucrat o vreme la întreprinderea 
Laminorul de tablă din Galați. 
Tot de acolo, de la casa de aju
tor reciproc, a împrumutat niște 
bani, dar de cum și i-a văzut 
in buzunar, s-a făcut nevăzut. 
La adresa unde a locuit in Ga
lați (strada Craiului nr. 5) nu 
mai răspunde.

Acum cind. împlinește fru
moasa și respectabila virstă de 
o jumătate de veac, foștii colegi 
vor să-i adreseze tradiționala 
urare „La mulți ani", la care 
cei de la casa de ajutor reciproc 
ar dori să adauge ■: „La mulți 
ani, dar să nu ne uiți de... bani". 

Chiar așa ?
De vreo trei săptămîni de 

zile n-au mai fost ridicate res
turile menajere din curțile loca
tarilor de pe strada Briului din 
Capitală, lată că, în.sfirșit, ieri, 
27 octombrie, a apărut mașina 
salubrității. Bucuroși, oamenii 
au ieșit pe la porți. Mașina s-a 
oprit în..............................
nr. 4 de, 
După ce 
resturile 
curățenie 
pe accelerator, a țișnit ca din 
pușcă, a făcut un viraj, și dus 
a fost. Oamenii au petrecut ma
șina, nedumeriți, eu privirea, 
întrebindu-se : „Chiar așa

Cititorul nostru C. Florea a 
avut ideea să noteze numărul 
mașinii: 32-B-568. Ca să sa
știe !

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

dreptul imobilului cu 
pe strada respectivă, 
s-au ridicat de acolo 
menajere și s-a făcut 
lung, șoferul a apăsat
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Excelenței Sale SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

La reînvestirea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Repu
blicii Botswana, vă adresez calde felicitări și urări de succes deplin în înde
plinirea înaltelor responsabilități ce vă revin.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Libanez, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm felicitări cordiale și cele 
mai bune drări de succes în activitatea consacrată promovării intereselor 
naționale fundamentale ale poporului libanez prieten, idealurilor acestuia de 
independență, progres, prosperitate și pace.

Avem convingerea că, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor dintre con
ducătorii partidelor noastre, raporturile de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Libanez vor cu
noaște o dezvoltare continuă, în interesul amplificării și diversificării rela
țiilor, pe multiple planuri, dintre cele două țări și popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„NICI NU MI-AM DAI SEAMA ClND AM TRECUT DIN COPILĂRIE
u

— Dorina, am multe întrebări să-ti 
pun, dar mai tatii și-ntii să lămurim 
chestiunea numelui : dacă înțeleg 
cum de la Teodora s-a ajuns să ti se 
spună Dora, nu prea înțeleg de ce ți 
se spune si Așchiută.

— Așa m-au poreclit fetele si an
trenorii în anii de început, la Onești. 
De ce? Probabil fiindcă eram cam 
pirpirie, dar și iute, mă mișcăm ca 
o sfirlează. Vă dati însă seama că 
acum mi se potrivește porecla de 
Așchiută tot atît cit i se potrivește 
Nadiei cea de Grigore.

— Observ că nu mai .arăți deloc a 
Aș " -r. Anii au trecut si. iată, nu
ma, . fată o fetită cu fundită. ci 
o dc s.isoară in puterea cuvintului.

— z>acă ati sti că nici nu mi-am 
dat seama cind am trecut din copilă
rie in adolescentă! La lumina de 
neon a sălii de gimnastică si in fata 
cărților de scoală nu ai cum să simți 
trecerea timpului,

— Fiindcă veni vorba, care date 
din biografia de 19 ani a Teodorei 
Ungureanu ti s-au părut mai impor
tante si interesante ?
— 13 noiembrie 1960, 1 martie
1967, 31 august 1975, 18 iulie 1976, 
22 iulie 1976, 27 iulie 1976, 19 august 
1976. 7 septembrie 1977, 3 septembrie 
1979 și 5 noiembrie 1979. Ajung ?

— Cititorii noștri vor fi. desigur, 
uimiți, ca și mine, de o asemenea 
memorie a datelor. Dar să le luăm 
pe rind...

— în 13 noiembrie I960 m-am 
născut. La Reșița. într-o familie 
muncitorească. Stat singură la pă
rinți — de fapt, la mama, că tata, a 
decedat din pricina unei boli încă 
înainte de Olimpiada de la Montreal.

— Ce-a fost la 1 martie 1967 ?
— A fost ziua'cind m-am prezentat 

la profesorul Kerekes Andrei, de la 
Școala sportivă din Reșița-, snunîn- 
du-i că doresc să mă fac gimnastă. 
M-am dus singură, fără să fiu selec
ționată de cineva. Televizorul mă 
convinsese să fac ori balet, ori pa
tinaj. ori gimnastică. M-am tot gîn- 
dit eu care din ele. pînă cind dintr-o 
dată am pornit-o spre sala de gim
nastică. fără să pot explica (nici 
măcar acum) mobilul opțiunii. Cinci 
ani am lucrat aici, timp in care am 
cistigat o serie de concursuri națio
nale de categoria a IV-a. în 1972 am 
fost chemată să lucrez la Onești, sub

(Ur din pag. I)
De acest lucru nu e vinovat omul, 

și poate nici societatea. El nici nu 
constituie măcar o vină. Dar s-ar 
putea, la un moment dat, să consti
tuie o jenă, un sentiment că în loc 
să domine lumea și viața, insul e, 
dimpotrivă, strimtorat în propria sa 
eficiență de o anume lipsă de ori
zont.

întîlnesc acest sentiment la unii 
contemporani. Am avut recent vizita 
unor cetățeni dintr-o altă țară, care, 
acolo la ei, sînt foarte muncitori și 
destul de organizați și eficienți. Cit 
și-au povestit activitatea, veniturile, 
standing-ul, discuția a fost activă. 
Peste asta nu puteau însă păși. își 
dădeau seama. Regretau. Se întrebau 
de noima vieții lor. Dar nu puteau 
„trece". N-aveau unde. Erau cu to
tul și cu totul absorbiți în util. Sau, 
ca să spun mai exact, n-aveau cul
tură.

Din cind în cînd aflăm din cite o 
anchetă că elevi de școală puși să 
răspundă cine e Napoleon, cînd a 
trăit Balzac, ce a făcut Beethoven, 
dau răspunsuri catastrofale. Și nu 
unul sau doi, ci majoritatea clasei, 
așa cum reiese din presă. Ce s-a în- 
timplat ? Școala le-a propus să ia 
act de existența, faptele, eventual 
valoarea lui Napoleon, Balzac, 
Beethoven. Elevii însă au băgat de 
seamă că nu e util. Că pentru ce au 
.ei de făcut, ce sînt ei chemați să 
presteze, și modul cum se întîmplă 
să fie selecționați ta posturi, spe
cialitatea lor are importanță, iar 
aceste amănunte colaterale nu. Și 
atunci de ce să se ostenească ? Nu 
este economia de efort cu maximum 
de randament o lege modernă, fun" 
damentală ? Este. Nu este ergonomia 
o știință modernă, fundamentală ? 
Este. Nu sînt productivitatea, efi
ciența. organizarea in vederea pro
ducerii de bunuri și a ciștigului ce
lui mai favorabil o tendință funda
mentată a epocii noastre, pretutin
deni în lume ? Este. Și atunci, dacă 
Balzac și Beethoven nu se înscriu 
în acest curs, dacă ei sînt un balast 
de simplă aparență mondenă, fără 
captare de emotivitate, de ce și-ar 
încărca mintea ? 

îndrumarea tovarășilor profesori 
Marta și Bela Karoly. Se cunosc 
succesele acestei echipe. Deci...

— Să ajungem la 31 august 1975.
— Da, tin minte această dată 

fiindcă ea a marcat o foarte mare 
bucurie: am cîștigat ..Cupa Japoniei", 
atît la individual compus, cit si la 
două aparate : sărituri și paralele. 
Era pentru prima dată cind imnul 
românesc era cintat pentru mine.

— Și. astfel, ajungem la anul de 
gratie 1976. din care ai retinut cele 
mai multe momente, patru.

CONVORBIRI CU CAMPIONII 
' MUNCII DIN ARENA

— Normal, doar a fost anul Olim
piadei de la Montreal. în 18 iulie 
mi-a produs o deosebită satisfacție 
un răspuns dat de Nadia la confe
rința de presă dinaintea concursului 
olimpic. Un ziarist străin o întrebase 
de cine se teme mai mult — pentru 
întrecerile ce începeau a doua zi : 
de Turisceva sau de Kim? Știți ce-a 
răspuns Nadia? De... Teodora Ungu
reanu! Colega mea de-atunci și 
prietena mea dintotdeauna. si pentru 
totdeauna, dovedea astfel că nu mă 
consideră un simplu ..locotenent" al 
său. cum scriau multe ziare, cl o 
concurentă demnă de ea. Este adevă
rat că ta clasamentul olimpic la 
individual compus am venit, apoi, 
după aceste trei mari stele, dar se 
știe că nu numai din vina mea.

— Da. n-am putut uita nici noi 
acele regretabile cusături cu ată 
neagră ale unor arbitre. care te-au 
privat de un binemeritat loc ne po
diumul olimpic la individual compus. 
Și nu numai aici, chiar și in finale
le pe aparate, din 22 iulie.

— în acea zi *am plîns poate cel 
mai mult din viața mea. .Mai intii de 
durere ■— fiindcă în timpul încălzirii 
la paralele m-am accidentat : mi-a 
crăpat palma ca tăiată cu cutitul. în 
locul dintre linia vieții și linia viito
rului, dac-ar fi să vorbim in limba
jul chiromantiei. Dar am plîns si de 
ciudă, și asta m-a durut infinit mai 
mult, fiindcă la sol mi s-a refuzat

Să zicem că Balzac dă o descrip
ție foarte adecvată a societății fran
ceze de la jumătatea secolului tre
cut. „Dar, zice tinărul ergonom 
Ionică, ce mă interesează pe mine 
acea societate ? Eu trăiesc astăzi, am 
altă viață, alte probleme, eu mun
cesc, produc, ciștig, iubesc fetele din 
vremea noastră, mă însor cu una, 
fac copii, le las casă, mașină etc. 
Balzac nu știa despre tehnică ce 
știu eu. El era bun pentru vremea 
aceea, pentru țara ’aceea. Eu vor
besc cu colegii mei Costică și Pe- 
trică o altă limbă. Noi ne perfecțio

PENTRU A ÎNSEMNA 
MAI MULT IN ISTORIE...

năm tot mai mult măiestria, sîntem 
tot mai «pe fază», ciștigăm tot mai 
bine".

Eu cred că tînărul Ionică are drep
tate pînă tatr-un punct. Dacă ni
meni nu-1 „cheamă" spre o altă 
limbă decît aceea a muncii lui, n-are 
de ce să învețe o alta. Fiind util, 
avind și o purtare decentă, e deplin 
acoperit. Cu Costică și cu Petrică el 
se poate înțelege „direct". Tot așa 
cu Dorica și cu Rodica. De ce ar 
mai fi nevoie în relația cu obiectul 
muncii sale sau cu lumea sa să mai 
ocolească pe la Balzac ? Ce-i dă 
Balzac în plus ?

Dar eu cred, în același timp, că 
relația dintre Ionică și Costică în
temeiată numai pe interesul imediat, 
fie el și productiv, social, recreativ- 
sportiv, sau relația dintre Ionică și’ 
Dorica întemeiată numai ne inte
resul imediat, fie el și matrimonialo- 
demografic, e mai săracă decît dacă 
ar trece și prin Balzac, BeethoVen 
și ceilalți, care nu stat Angajați în 
utilitate, care nu stat imediați, care 
aparent sînt cu totul inutili și para
zitari, nu produc bunuri consuma
bile, nu angajează venitul.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

țru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, simbătă, pe 
general-locotenent O Gîk Riăl, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Coreene, care, împreună 
cu o delegație militară, face o vizită 
în țara noastră.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, din partea tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene, un călduros salut, iar po
porului român. urări de noi succese 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Ilie Verdeț 
a rugat să se transmită, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășului Kim Ir Sen un călduros 
salut, iar oamenilor muncii din 
R.P.D. Coreeană urări de noi suc
cese in edificarea orînduirii socia
liste.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu deosebită satisfacție relațiile 

pur și simplu un ..aur" la care toată 
lumea spunea că aveam dreptul.

— Să nu uităm că. totuși, ai urcat 
pe podiumul olimpic la paralele 
(argint), la bîrnă (bronz) si cu echipa 
(argint). Ceea ce nu e de colea !

— Am simtit aceasta ta 27 iulie 
— cind. la întoarcerea noastră pe 
aeroportul Otopeni. am fost tatim- 
pinate toate cu aceeași dragoste si 
cinstire. Și am simțit mai cu seamă 
în 19 august 1976 : atunci. Ia sala 
polivalentă din Capitală, am fost 
decorată cu „Ordinul Muncii" clasa I, 
iar la tribuna oficială tovarășul

AZI : Teodora UNGUREANU

Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu ne-au îmbrățișat cu 
căldură părintească pe amîudouă — 
și pe Nadia, si pe mine. A fost si va 
rămîne cea mai frumoasă zi din 
viata mea.

— Urmează 7 septembrie 1977...
— Cînd am fost internată in spi

talul Colentina. suferind de hepatită. 
De la aeroport (veneam din Japonia) 
am mers direct la spital, unde am 
stat pînă la 11 octombrie. Abia din 
ianuarie 1978 am reintrat în sala de 
gimnastică și din martie am început 
antrenamentele.

— Și la 3 septembrie 1979 ?
— Urcam pe cea mai Înaltă treaptă 

a podiumului Universiadei. Si la in
dividual compus, si la paralele, si la 
birnă. Din nou se cînta imnul 
românesc numai pentru mine.

— Iar Ziarele scriau că la Univer
siadă ai dobindit „aurul" ce-ti fusese

- ......■ ... .

IERI, LA
în etapa a XII-a a diviziei A la 

fotbal, disputată simbătă. s-au înre
gistrat următoarele rezultate : F.C. 
Argeș — Steaua 1—0 ; F.C.M. Galați
— Politehnica Iași 3—2 ; S.C. Bacău
— Politehnica Timișoara 0—0 ; Spor
tul studențesc — Chimia Rîmnicu 
Vilcea 1—0 ; A.S.A. — F.C. Baia 
Mare 1—0 ; C.S. Tîrgoviste — Dinamo

Această mare inutilitate progra
matică, acest mare antidot al efi
cienței care este meditația dezinte
resată despre lume și viață, cu pilde 
din toate locurile și timpurile, și cu 
incitația de a trăi mai intens sen
timente inactuale, indirecte, asta mi 
se pare că s-ar putea numi cultură. 
Sigur că nu este foarte util să știi, 
din punct de vedere al unei activi
tăți practice, al unei prietenii sau 
iubiri practice, comode, ce făceau 
francezii acum 150 de ani sau grecii 
acum două milenii. Pentru un atlet 
sau tenisman modern poți să te pa

sionezi direct, * pentru Ajax Telamon 
sau Tidid Diomede în fața Troiei, 
mai puțin. Insă prin raportare, de la 
imediat la mediat, de la actual la 
inactual, prezentul capătă alte valori, 
semnificația lui se colorează. „— Ce 
am eu cu Hecuba ? se întreba 
Hamlet — și după el Sadoveanu — 
„eu am cu ale mele". Dar amîndoi 
„mințeau" : avuseseră pentru Hecu
ba un interes major, gratuit, pe care 
acum îl revărsau asupra propriei lor 
epoci. Erau doi oameni culți.

E știut că inteligența eficientă ne 
împinge spre scheme din ce in ce 
mai economice, care ar putea intr-o 
bună zi, prin absurd (sau prin per
fecționare), să ne economisească 
efortul oricărei comunicări periferi
ce, a oricărei redundanțe omenești. 
Albinele, iată, închipuie o organi
zare perfectă, de-aceea e greu de 
crezut că ele ar avea ceva deosebit 
să-și comunice în goana lor teribilă 
după mincare și reproducție. Din 
fericire, omul se ridică la o poziție 
meditativă, își colorează sentimen
tele cu idei și, invers, face rapor
tări, îmbrățișează inactualul, se am
balează în gratuit, crede și-n lu

de strînsă șl rodnică colaborare care 
s-au statornicit trainic și se extind 
continuu intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, în spiritul înțele
gerilor realizate și acțiunilor conve
nite cu prilejul întîlnirilor bilaterale 
la cel mai înalt nivel și în confor
mitate cu prevederile Tratatului de 
prietenie și colaborare încheiat în
tre cele două țări.

Au fost relevate, totodată, bunele 
relații dintre armata română și ar
mata R.P.D. Coreene, relații care se 
dezvoltă pe baza stimei și respectu
lui reciproc, în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei socialis
mului, păcii și democrației.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat general-colonel Ion 
Coman. ministrul apărării naționale, 
și general-locotenent Ion Hortopan, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major..

Au luat parte, de asemenea. Sin 
In Ha, ambasadorul R.D.P. Coreene 
la București, și membri ai amba
sadei.

refuzat la Olimpiadă. Nu prea În
țeleg însă semnificația datei de 5 
noiembrie 1979 — care nici n-a fost 
tacă.

— Va ft Si sper să fie bine. 
Atunci voi susține concursul de ad
mitere la I.E.F.S. (Ministerul a pro
gramat o sesiune specială pentru cei 
care în vară nu s-au putut prezenta, 
fiind in pregătire pentru Universiada 
din Mexic).

— Pe plan sportiv ce gînduri ai ?
—' Succesul din Mexic — în compa

nia tare a Filatovei și Davîdovei — 
mi-a arătat că nu stat terminată pen
tru gimnastică, așa cum credeau unii, 
și că sînt din nou capabilă de mari 
performante. Și mi-a mai arătat că 
școala românească de gimnastică are 
multi antrenori care pot pregăti 
sportivii la nivel inalt. Tovarășii 
Gheorghe Gorgoi și Emilia Liță, cu 
care mă antrenez acum ca membră 
a clubului Dinamo București, consti
tuie un exemplu. Cu ei, sînt hotărîtă 
să muncesc pînă la epuizare pentru 
a confirma succesul din vară. 
Proximul prilej va fi între 1 si 4 no
iembrie la „Cupa federației" — ce 
se va desfășura la Cluj-Napoca.

— Apropo, ce greutate ai ?
— La Montreal aveam 42 de kilo

grame la o înălțime de 1.50 m. 
Acum, am o greutate de concurs de 
46 kg la o înălțime de 1,54 m. Pro
porția se păstrează.

— într-adevăr. Dorina, cred că sînt 
în asentimentul deplin al celor ce 
citesc aceste rînduri, urîndu-ti mult 
succes la „Cupa federației" si la 
examenul de admitere, urîndu-ti „La 
multi. ani" cu prilejul zilei tale de 
naștere din 13 noiembrie.

— Vă mulțumesc din inimă !
Gheorqhe MITRO1

FOTBAL
3—1 : Olimpia Satu Mare — Univer
sitatea Craiova 2—0 ; Jiul — F.C. 
Scornjcești 0—0 ; „U“ Cluj-Napoca — 
Gloria Buzău 3—1.

Steaua. Universitatea Craiova si 
Dinamo ocupă, în continuare, pri
mele trei locuri în clasament. Olim
pia a predat „lanterna" Gloriei 
Buzău.

cruri care nu se văd, cercetează și 
mentalități ce nu-i aparțin, e in
trospectiv, sondează fără bani lumea 
morală, își însușește calități și mo
dele din alte epoci, compară, se en
tuziasmează, uneori luptă și moare 
pentru idealuri generale. Intre oa
meni, culturale un mediator care le 
dă și alți termeni decît cei ai rela
ției directe, eficiente : le dă termenii 
mediați. Construind omul în ampli
tudine și complexitate, cultura îi 
schimbă și eficiența, îi înnobilează 
munca și, de multe ori, îi ridică 
chiar și productivitatea — pe o cale 
ocolită. Acest mare ocol al vieții 
omului prin viața lumii care este 
cultura are darul de a unifica și so
lidariza pe cei ce vorbesc aceeași 
„limbă", cu aceiași termeni media
tori. Dacă eu spun Beethoven unuia 
care a aflat și mai ales a simțit cine 
e Beethoven, legătura noastră se în
temeiază mai strîns, fiind moral- 
spirituală, decît dacă acela nu știe 
sau nu simte cine e Beethoven, șl 
dacă numai circumstanțele sau inte
resele ne pun de față, legătura ră- 
minînd strict materială.

în lumea de azi, așadar, oamenii 
își vorbesc tot mai puțin și mai pu
țin interesant, in vreme ce eficiența 
și organizarea lor cresc. Omul însă 
nu se poate absorbi total în util, 
destinul lui nu coincide total cu 
productivitatea lui. De-aceea în so
cietatea noastră s-a simtit nevoia a 
se programa o dezvoltare multilate
rală, care să constituie afirmarea 
destinului plenar al omului socialist, 
întemeierea lui pe toate resursele cu 
care a fost înzestrat, pentru ca dru
mul lui în viață să fie amplu, 
complex.

Această amplificare a omului o dă 
cu deosebire trăirea mediată a ma
rilor valori ale lumii. Acest drum al 
omului nu poate evita, în realizarea 
sa plenară, marele „ocol" al culturii. 
Societatea noastră socialistă a dat 
impulsul și bazele drumului spre 
cultură ; rămîne ca toți cetățenii ei 
să-l urmeze cu cit mai mare sîrgu- 
ință. Dacă vrem să fim un stat cu 
greutate, să însemnăm, în istorie, 
mai mult.

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
sîmbătă dimineața, delegația eco
nomică malayeziană condusă de 
Dato’Seri Syed Nalțar Shahabuddin, 
ministrul șef al statului Kedah, aflat 
în vizită în țara noastră,

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost eviden
țiate modalități și mijloace concrete 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale, a colaborării și coope
rării economice bilaterale, pe baza 
avantajului reciproc, în domenii care 
reprezintă interes pentru ambele 
țări.

în aceeași zi, la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale a fost semnat 
un aide-memoire privind posibilită
țile de dezvoltare și diversificare a

SIBIU O Cu prilejul împlini
rii a 10 ani de la înființarea In
stitutului de invâțămint superior 
din Sibiu s-a organizat o sesiune 
jubiliară de comunicări științi
fice cu tema „învâțămintul su
perior și exigențele unei noi ca
lități". în deschiderea «sesiunii
— desfășurată in,cadrul a 14 
secțiuni — au fost prezentate co
municările „înființarea Univer
sității românești din Cluj și 
rolul ei în dezvoltarea știin
ței și culturii în România" — 
acad. Ștefan Pascu ; „Din trecu
tul învățămîntului universitar 
sibian" — conf. dr. Teodor 
Pavel și „învățămîntul superior 
sibian la a 10-a aniversare" — 
conf. dr. Marin Panait. • Sub 
egida Comitetului de cultură și 
educafie socialistă al județului 
Sibiu — Asociația folcloriștilor 
și etnografilor — a fost editat 
manualul practic „Portul popu
lar din județul Sibiu" — autori 
Ilie Moise și Horst Klusch. 
Apărută bilingv, in condiții gra
fice deosebite, cu peste 130 ilus
trații, din care 25 color, lucra
rea bilingvă este pusă la dispo
ziția echipelor artistice de ama
tori și a instructorilor ansamblu
rilor folclorice. (Nicolae Brujan). 
VASLUI • La întreprinderea 
de confecții și întreprinderea de 
aparate de măsură și control 
Vaslui, întreprinderea de rul
menți Bîrlad ș.a. au avut loc 
dezbateri pe tema „Munca poli- 
tico-educativă desfășurată de 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești pen
tru formarea omului nou" • 
Simpozionul intitulat „Educația 
materialist-științifică a maselor
— cerință majoră a documente
lor Congresului al XII-lea al 
P.C.R.", la care au participat 
cadre didactice, activiști de 
partid și de stat etc., a fost or
ganizat sub egida secției de pro
pagandă a Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R. (Crăciun Lăluci). 
IAȘI • „Cartea față în față cu 
cititorii săi" a fost tema dezba
terii susținute de membrii ce
naclului literar ieșean „Juni
mea", care își desfășoară acti
vitatea în cadrul Muzeului de 
literatură a Moldovei de la 
Casa „Pogor". Cu acest prilej 
au Citit versuri Carmen Jgheban 
și Tudor Cristian Roșea, iar 
poetul Horia Zilieru a acordat 
autografe la volumul „Oglinda 
de ceață". • La Facultatea de 
horticultură a Institutului agro
nomic din Iași s-a inaugurat în 
holul principal mozaicul intitu
lat „Geneză", pe care studenții 
anului III de la Facultatea de 
arte plastice a conservatorului 
ieșean l-a realizat în cadrul 
practicii productive. Concomi
tent a fost vernisată și o expo
ziție de proiecte a mozaicului. 
• O altă expoziție este găzdui
tă de galeriile de artă „Cupola" 
din Iași, unde pictorul Val 
Gheorghiu expune cea de-a 4-a 
expoziție personală, pe care a 
intitulat-o „Expoziție curentă". 
(Manole Corcaci). TULCEA • 
în întîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului, comisiile- 
județene de creație științifică și 
tehnică și a inginerilor și tehni
cienilor au organizat în foaie
rul Casei de cultură a sindica
telor din Tulcea o expoziție de 
creație tehnico-științifică — 
„Expo ’79". Sint prezentate prin 
intermediul mostrelor, machete
lor, fotografiilor 9 invenții, 31 
inovații, 53 tehnologii noi. reali
zate de oamenii muncii tulceni 
de la începutul anului și pînă 
în prezent. (Neculai Amihulesei). 
CLUJ • în aula „Magna" a Uni
versității „Babeș-Bolyai" a avut 
loc o sesiune științifică a cadre
lor didactice, cercetătorilor șl 
studenților, organizată în întîm
pinarea Congresului al XII-lea 
al partidului. Lucrările s-au des
fășurat în 49 de secții și sutysec- 
ții ; s-au susținut peste 1 200 de 
comunicări, din care peste 260 
aparțin în exclusivitate studen
ților, iar la alte 135 studenții 
sint colaboratori. (Alex. Mure- 
șan). ALBA • La Casa de cul
tură a sindicatelor din munici
piul Alba Iulia a fost deschisă o 
expoziție de pictură, grafică si 
sculptură realizată de artiști 
din Arnsberg — R.F. Germania. 
(Ștefan Dinică).

zilei
relațiilor de colaborare economică 
dintre România și Malayezia.

Documentul a fost semnat de Du
mitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
nationale. și de Dato’Seri Syed Nahar 
Shahabuddin, ministrul șef al sta
tului Kedah.

★
Delegația parlamentară costaricană 

condusă de Leticia Chacon Jinesta, 
membru al ' Partidului Unității, 
vicepreședinte al Adunării Legisla
tive din Republica Costa Rica, aflată 
ta vizită în țara noastră la invi
tația Marii Adunări Naționale, 
a avut, in cursul zilei de sîm
bătă, întrevederi la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare cu 
Adrian Rogojan, adjunct al minis
trului, și la Ministerul Sănătății cu 
Mihail Aldea, adjunct al ministrului.

In cadrul întrevederilor au fost 
reliefate posibilitățile dezvoltării 
colaborării bilaterale in diferite do
menii de interes reciproc.

Au luat parte reprezentanți ai Am
basadei Republicii Costa Rica la 
București.

★
Sîmbătă, la Timișoara a avut loc o 

adunare festivă, consacrată aniver
sării a 35 de ani de la apariția zia
relor locale „Drapelul roșu", „Szabad 
Szo" și „Banatske novine".

Participanții la adunare au trimis 
o telegramă C C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prin care se 
angajează să militeze cu fermitate 
pentru infăptuirea sarcinilor de răs
pundere puse în fața presei de partid 
și de secretarul său general.

time SURSELE REGENERABILE
alternativa energetică cea mai

promițătoare
De la folosirea energiei Soarelui 

la extragerea gazului metan din 
deșeuri animale există o gamă 
largă de resurse energetice regene
rabile și care pot fi folosite cu suc
ces ca înlocuitori ai petrolului. In
teresante sînt. în acest sens, unele 
experiențe ale S.U.A.

Energia solară se află, în general, 
în centrul atenției. Președintele 
Carter a lansat chemarea pentru 
crearea unei „Bănci a energiei so
lare", cu un capital de 100 milioane 
dolari, ca factor care să contribuie 
la realizarea obiectivului ca pînă in 
anul 2000 20 la sută din energia de 
care S.U.A. au nevoie să fie aco
perită pe calea energiei solare și a 
altor surse energetice regenerabile, 
în prezent, toate aceste surse la un 
loc reprezintă aproape 5 la sută din 
energia consumată în S.U.A., cea 
mai mare parte sub forma hidro- 
energiei (energia apei).

Potrivit proiectelor existente, din 
această cantitate totală de 20 la sută 
o treime va fi reprezentată de ener
gia solară, restul- urmind a fi obți
nută din energia apei, din transfor
marea deșeurilor vegetale (biomasa) 
în energie, din folosirea vîntului 
pentru a produce energie electrică si 
din alte resurse de energie care pot 
fi reînnoite.

Există în total nouă noi și promi
țătoare surse de energie, dintre care 
șase pot fi reînnoite (celelalte trei, 
neregenerabile, fiind șisturile, nisi
puri bituminoase și transformarea 
cărbunelui). Cele șase surse regene
rabile sînt :
• ENERGIA SOLARA. în pre

zent, aceasta reprezintă mai puțin 
de 1 la sută din necesitățile de ener
gie ale S.U.A. Dispozitivele solare 
cele mai obișnuite, circa 20 000, sînt 
reprezentate de așa-numitele uni
tăți termice convenționale, sub forma 
unor recipiente instalate pe acope
rișuri. care folosesc razele Soarelui 
pentru încălzirea apei. Un nou ori
zont promițător îl reprezintă celu
lele fotovoltaice — transformarea 
directă a luminii Soarelui în elec
tricitate prin folosirea unor panouri 
cu cristale de siliciu. Costul unui 
Watt este însă prea mare în prezent 
pentru a fi competitiv, dar Ministerul 
Energiei a stabilit ca obiectiv redu
cerea costului cu aproape 800 la sută 
pînă în anul 1990.

Pe lingă amintita Bancă a ener
giei solare, președintele Carter a 
propus și un șir de stimulente fis
cale pentru a se da folosirii energiei 
solare impulsul de care are nevoie.
• BIOMASA. Proprietarii de imo

bile. întreprinderile publice, indus
triașii și autoritățile municipale ex
perimentează ca sursă alternativă 
de energie diferite forme de vege
tație naturală, sau" biomasa. inclu
siv frunzele de porumb, rumegușul, 
îngrășămintele animale și chiar gu
noiul menajer urban. Potrivit Mi
nisterului Energiei, biomasa asigură 
în prezent 1 la sută din necesitățile 
de energie ale Americii.

Lemnul, sub • forma, în primul 
rind, a deșeurilor care se găseșc în 
cantități atît de mari, este de depar
te cel mai promițător combustibil 
din ansamblu] resurselor biomasei. 
Aproape 150 de companii în dome
niul hîrtiei și pastei de hîrtie folo
sesc deșeuri de lemn spre a pro
duce energie electrică pentru indus
tria locală, economisind astfel în jur 
de 5 milioane barili petrol pe an.

Gunoiul menajer urban constituie 
un alt combustibil, tot mai folosit. 
Cel pulin 16 uzine ard gunoaie în 
orașe ca New York. Chicago si New 
Orleans, pentru a asigura aburul ne
cesar producerii energiei electrice : in 
plus, în timpul procesului respectiv

Decada cărții 
social-politice

Intre 1 și 10 noiembrie se va des
fășura în întreaga țară „Decada 
cărții social-politice, științifice și 
tehnice", manifestare complexă de
dicată Congresului al XII-lea al 
partidului. Decada își propune să 
contribuie la intensificarea activității 
de propagandă și difuzare a cărții 
social-politice, științifice și tehnice, 
la mai buna cunoaștere a activității 
editoriale în acest domeniu. Mani
festarea va constitui, totodată, un 
prilej de bilanț privind editarea 
cărții de gen, de prezentare a lucră
rilor propuse să apară în viitorul an.

Cu concursul editurilor de profil 
vor fi organizate în toată această 
perioadă intîlniri ale cititorilor cu 
autori și redactori din edituri, dezba
teri asupra unor lucrări social-poli
tice, științifice și tehnice, mese ro
tunde. simpozioane, expoziții și stan
duri de carte în întreprinderi, insti
tuții, așezăminte de cultură, librării 
s.a. în cadrul manifestărilor, o aten
ție deosebită se va acorda organi
zării. cu concursul Editurii politice, 
a unor acțiuni de popularizare, difu
zare și dezbatere a proiectelor de do
cumente ale Congresului al XII-lea, 
documente de importanță istorică în 
viața României socialiste. Vor avea 
loc, de asemenea, dezbateri pe mar
ginea unor colecții și serii de carte 
științifică și tehnică — „Știința pen
tru toți", „Știința și viata", „Elec
tronică aplicată", „Biblioteca de 
-automatică, informatică, electronică 
manacement". „Colecția de atelier", 
„Alfa", „ABC“, „Lucrări practice", 
„Ceres" ș.a.

în Capitală, deschiderea decadei 
va av.ea Ioc la librăria „Mihail Sa
doveanu". (Agerpres)

se recuperează resurse importante, 
cum ar fi sticla si metale neferoase.

Firma „Standard Oil Company" .
testează, în vederea comercializării, 
benzoholul (un amestec de 90 la 
sută benzină și 10 la sută alcool) in 
statul Iowa, iar firma „Eggcoop", 
din Dewey (Illinois), prelucrează 
gunoiul provenit de la 19 000 de pă
sări pentru obținerea de îngrășă
minte organice și gaz metan necesar 
producerii de energie electrică.
• ENERGIA GEOTERMICA. Spe

cialiștii apreciază că multe state 
occidentale ar putea urma exemplul 
Islandei pentru a obține o mare 
parte din energia de care au nevoie 
din adincurile Pămîntului. Energia 
geotermică poate fi captată prin să
parea de puțuri la o adîncime de 
700 m in rezervoarele de apă și 
aburi supraîncălziți care stat inter- |j 
calate între straturi de rocă, in apro
piere de pungile cu lavă topită. Abu
rul din puțuri poate'fi folosit pentru 
producerea de energie electrică. Un 
exemplu al folosirii energiei geoter- 
mice oferă „Union Oil Company",
din California, a cărei centrală elec
trică geotermică, din apropiere de 
San Francisco, furnizează 2 la sută 
din necesitățile de electricitate ale 
Californiei.
• ENERGIA HIDRAULICA. Cu 

50 de ani în urmă, S.U.A. obțineau 
o treime din energia electrică ne
cesară prin folosirea forței anelor. 
După ce, spre deosebire de alte țări, 
în S.U.A. multe baraje au fost aban
donate. în era. de acum apusă, a 
petrolului ieftin, energia hidraulică 
a redevenit astăzi din nou la preț. 
Deoarece in zonele cele mai propice, 
de-a lungul fluviilor mari, au fost 
construite baraje, accentul se pune 
acum pe realizarea de baraje cu o 
înălțime mai mică de 22 m. pentru 
a alimenta cu energie populația și 
industria locală.
• ENERGIA EOLIANA. Specia

liștii afirmă că morile de vînt moder
ne ar putea furniza în 1900 aproxima
tiv 2 la sută din energia electrică 
a Americii. Deși morile de vînt au 
inconvenientul că funcționează in
termitent. costul scăzut al electrici
tății pe care o produc ar putea să le 
facă o sursă de energie atractivă, în 
special în zonele rurale mai greu ac
cesibile. unde energia este costisi
toare.

Recent, la Boone, in statul Caro
lina de Nord, a fost construit în 
scopuri de cercetări cel mai mare 
generator din lume cu turbină eolia
nă, avînd paletele de lungimea ari
pilor unui avion „Boeing-747". La o 
viteză a vintului de minimum 40 
km h. el poate produce 2 000 kW.
• ENERGIA MARII. Patru forme, 

de energie a mării pot fi exploa
tate : curentii. valurile, mareea și 
energia ei termică. Dispozitivele de 
transformare a energiei termice a 
oceanelor datează din anii ’30. Sînt 
testate în prezent sisteme care pro
duc energie prin diferența de tem
peratură a apei calde de la supra
față și a apei reci din adincurile 
mărilor tropicale. S-a dovedit că 
ideea este bună, însă deocamdată nu 
este economică din punct de vedere 
comercial.

Desigur, paralel cu căutările în 
toate aceste domenii. în diferite țări 
ale lumii se depun eforturi în ve
derea obținerii de combustibili sin- . 
tetici pe bază de cărbune. Se are în 
vedere, totodată, marele potențial 
al energiei atomice. Totuși, speran
țele cele mai mari se pun în sursele 
de energie regenerabile (in ultimă 
instanță și uraniul este o materie 
primă care se găsește în cantităti 
finite), acestea reprezentînd, fără 
îndoială, forma de energie cea mai 
promițătoare a viitorului.

• TELEVIZOR DE BU-
' ZUNAR. Fotografia de mai jos

reprezintă primul televizor de 
buzunar din lume, ale cărui di
mensiuni nu întrec pe cele ale 
unei tabachere. Realizat de o 
firmă niponă, el se prezintă sub 
forma unei cutii, al cărei capac 
perfect plat constituie, cînd se 
deschide, ecranul (cu diagonala 
de 6 cm). Potrivit specialiștilor, 
asemenea ecrane plate — cu 
cristale lichide — vor înlocui în 
viitor ecranele clasice cu tub 
catodic și vor putea fi atîrnate 
de perete ca un simplu tablou.

• ERBICID ...VIU.
Profesorul G. Wilbur Sellek, de 
la Universitatea Cornell, a des
coperit la Long Island (statul 
New York). într.-un lan de po
rumb o insectă care se hrănește 
numai cu buruieni. Insecta, de

numită argus, are o adevărată 
predilecție de gurmand fată de 
un anumit soi de volbură, care 
amenință tot mai mult recoltele 
de cereale, fructe și cartofi. 
Răspîndită experimental în cul
turi de cartofi, secară, dovleac, 
viță de vie etc. insecta a devo
rat numai buruienile dăunătoa
re. neatingtadu-se de plantele 
cultivate.

• STATISTICI TRA
GICE. Cu prilejul Anului in
ternațional al copilului, statis
tici date publicității de O.N.U. 
indică drept un fenomen îngri
jorător existenta unui mare nu
măr de copii care sînt maltra
tați de i părinți sau “rude apro
piate. în R.F.G., de pildă, se în
registrează anual în medie un

milion de cazuri de maltratare a 
copiilor, iar in Anglia săptămi- 
nal mor doi copii în urma bătăi
lor primite ; în Franța, numă
rul copiilor brutalizați se ridică 
la 265 000. Cauzele sînt de ordin 
social, majoritatea copiilor mal
tratați făcînd parte din familii 
dezorganizate, din familii în 
care unul sau ambii părinți sînt 
șomeri etc.

• MUNȚI SUBACVA
TICI. Oceanul Pacific deține 
recordul în ce privește numărul 
de munți subacvatici. In timp 
ce pe fundul Oceanului Atlantic 
se află aproximativ 1-000 de 

munți și un număr aproape 
egal pe fundul Oceanului In
dian. în Oceanul Pacific există, 
potrivit constatărilor Academiei 
de știtate din U.R.S.S., aproxi
mativ 10 000 de catene muntoa
se. din care 4 000 au fost, stu
diate de oamenii de știință de 
la Institutul de oceanologie „P. 
Șirșov". După aprecierile aces
tora, în zona lanțurilor mun
toase ale oceanului, aflate la 
înălțimi relative fată de fundul 
mării, scoarța de piatră a glo
bului pămîntesc nu e groasă.

• RACHETĂ... SO
NORĂ. Pentru jucătorii de

butant! și chiar pentru cei cu 
vechi state de serviciu, o firmă 
americană de specialitate a pus 
la punct o rachetă de tenis care 
emite un > semnal atunci cînd 
mingea atinge centrul rachetei, 
în acest scop. în miner se află 
instalat un minuscul dispozitiv 
electronic (un microprelucrător) 
și o micro baterie racordată cu 
ajutorul unor fire de plasa ra
chetei. în timp ce în partea su
perioară a minerului se găsește 
un difuzor în miniatură. Este 
lesne de închipuit satisfacția ju
cătorului cînd semnalul sonor al 
rachetei îl înștiințează că a exe
cutat o lovitură perfectă !

0 RETROSPECTIVĂ 
FOTO CARTIER-BRES

SON. La centrul interna
țional al fotografiei din New 
York urmează să se des
chidă Ia Începutul lunii noiem
brie expoziția retrospectivă a 
operei francezului Henri Car
tier-Bresson. considerat de mulți 
drept cel mai mare artist fotograf 
al lumii. Cartier-Bresson, care 
de-a lungul unei cariere de pes
te cinci decenii a imortalizat pe 
peliculă chipurile unor persona
lități celebre, reușind să sur
prindă în special „portretele lor 
Interioare", refuză insă să fie 
fotografiat. „Un profesionist al 
camerei de luat vederi trebuie, 
să fotografieze pe alții, nu să 
fie subiect al unor lucrări foto
grafice". a afirmat el cu modes
tie.

0 OAMENI Al EPOCII 
DE PIATRĂ. Membri ai ex
pediției „Drake", formată din 
britanici, americani și un neo
zeelandez, au descoperit în Pa
pua — Noua Guinee un trib pri
mitiv. ai cărui membri nu mai 
văzuseră pînă acum alți oameni. 
Ei se află încă în stadiul epocii 
de piatră, dar s-au arătat prie
tenoși cu neașteptatii lor vizi
tatori, deși în regiunea respec
tivă a acestui stat din sud-vestUl 
Pacificului se practică și acum 
canibalismul. Apariția unui eli
copter al forțelor aeriene -austra
liene, venit ta căutarea explora
torilor, a stîrnit o spaimă dene- 
descris în rândul membrilor tri
bului, incapabili să priceapă 
cele ce se petrec sub ochii lor.

I
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EVENIMENTELE DE LA SEUL
.Veleitățile nucleare ale Africii de Sud 

o amenințare pentru pacea și securitatea 
internațională

5

Dezbaterile din Adunarea Generală privind știrile despre 
efectuarea unei experiențe atomice de către regimul de la Pretoria

Adunarea Generală a O.N.U, a 
examinat, la cererea Nigeriei si a 
altor state, informațiile potrivit cărora 
Republica Sud-Africană ar fi efectuat 
o experiență in atmosferă cu o armă 
nucleară de construcție proprie.

Președintele Adunării Generale, 
Salim A. Salim (Tanzania), a apre
ciat că, „în cazul în care aceste in
formații sint adevărate, situația poate 
constitui o amenințare serioasă pen
tru pacea și securitatea internațio
nală".

Președintele Comitetului special al 
O.N.U. împotriva apartheidului. Ak- 
porode Clark (Nigeria), a declarat la 
rindul său că aceste știri „trebuie să 
alerteze întreaga comunitate interna
țională, să mobilizeze la acțiune pe 
toți cei care sint devotați idealurilor 
de. pace, libertate și demnitate 
umană".

V J

® Șeful regimului antidemocratic sud-coreean a fost ucis 
în cursul unui schimb de focuri © în țară a fost instituită 

marțială
>

li

In aceeași problemă a fost dată 
publicității o declarație a președinte
lui Consiliului O.N.U. pentru Nami
bia, Paul Lusaka (Zambia), care a 
atras atenția asupra consecințelor ne
gative pe care noua acțiune a re
gimului minoritar rasist de la Preto
ria le poate avea asupra soluționării 
problemei namibiene. asupra situației 
din Africa australă 
securității mortdiale și 
să întreprindă măsuri 
diate pentru stoparea 
cleare ale autorităților de la Pretoria.

In încheierea dezbaterilor pe aceas
tă temă. Adunarea Generală a hotărît 
să ceară secretarului general al 
O.N.U. să întreprindă o anchetă ime
diată și să informeze Adunarea Ge
nerală la actuala sesiune asupra re
zultatelor acestor investigații.

și a păcii și 
a cerut O.N.U. 
ferme și. ime- 
ambițiilor nu-

legea
SEUL 27 (Agerpres). — Agențiile 

internaționale de presă au anunțat că 
șeful regimului antidemocratic de' la 
Seul. Pak Cijan Hi. a fost ucis, vineri 
noaptea, în împrejurări încă neeluci
date. Potrivit versiunii oficiale, dicta
torul sud-coreean a fost împușcat, 
„accidental" de Choi Jae Kyu, șeful 
Agenției Centrale fle Investigații din 
Coreea de Sud (K.C.I.A.). în timpul 
unui schimb de focuri izbucnit ca 
urmare a disputei ce s-a produs la 
un dineu. desfășurat la palatul prezi
dențial. Și-au pierdut viața, de ase
menea, șeful și alți patru membri ai 
gărzii personale a lui Pak Cijan Hi.

Circumstanțele în care a fost ucis 
dictatorul sud-coreean au fost rela
tate cu intîrziere și sint contradicto
rii. demonstrînd climatul de confuzie 
și încordare politică din Coreea de 
Sud. Se remarcă, totodată, că acest 
eveniment are loc pe fundalul poli
tic al marii demonstrații populare de

protest fată de politica de teroare 
impusă de regim. Manifestațiile au 
început imediat după expulzarea, din 
..parlamentul" de la Seul,'a liderului 
Partidului Nou Democratic, Kim Yong 
Sam. acțiune abuzivă, antidemocra
tică ce a dus și la demisia celor 66 
deputați ai opoziției.

După uciderea lui Pak Cijan Hi. In 
Coreea de Sud a fost impusă legea 
marțială. Funcția de șef al regimului 
a fost preluată temporar de primul 
ministru. Choi Kyu Hah. considerat 
„fidel urmaș" , al fostului dictator, 
pină la alegerea, de către un colegiu 
electoral, a noului șef al regimului 
sud-coreean.

După cum transmite agenția Kyodo, 
conducătorii militari și-au exprimat 
sprijinul față de succesorul lui Pak 
Cijan Hi. alte agenții de presă sub
liniind că, de fapt, in prezent, con
ducerea efectivă în Coreea de Sud o 
dețin forțele armate.

r~
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PRIMIRE LA BEIJING. Yao Yilin. vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a primit, delegația Băncii române de comerț exterior, 
condusă de Vasile Voloșeniuc, președintele băncii, care face o vizită de 
lucru în R.P. Chineză. S-a efectuat un schimb de păreri in legătură cu 
activitatea financiar-bancară din cele două țări, exprimîndu-se satisfac
ția pentru buna colaborare româno-chineză și subliniindu-se dorința părți
lor de a dezvolta continuu relațiile în acest domeniu.

ACORDATE UNGARIEI. . 
bancar organizat de
Genossenschaftsbank" • 

Ungariei un credit in . 
250 milioane de dolari.

măsuri eficiente 
pentru combaterea practicilor rasiste 

Un raport adoptat de Comitetul special al O.N.U.
împotriva apartheidului

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. im- 
potriva apartheidului a adoptat un raport ce urmează să fie prezentat Adu
nării Generale și in care se subliniază necesitatea unor acțiuni eiiciente 
pentru a se asigura respectarea deplină a rezoluțiilor Națiunilor Unite pri
vind lupta impotriva practicilor de discriminare rasială.

Comitetul salută.
pozitiv, 
diei de 
vestiții 
că alte 
tăririle
reze. inclusiv 
regimul minoritar de 
Comitetul recomandă Adunării 
nerale și Consiliului de Securitate să 
decidă prohibirea aprovizionării R.S.A. 
cu petrol, produse și tehnologie pe
troliere, să adopte măsuri efective 
pentru a asigura respectarea acestui 
embargo, să ceară tuturor statelor să 
pună capăt promovării relațiilor co
merciale cu R.S.A. 
narea Generală este

Sint necesare

Adunarea nord-atlantică se pronunță 
pentru ratificarea

OTTAWA 27 (Agerpres). — Adu
narea nord-atlantică, reunind dele
gați ai parlamentelor tuturor țărilor 
N.A.Ț.O., a adoptat o rezoluție in 
care cer® Statelor Unite ca, pentru 
menținerea procesului de destindere, 
să ratifice acordul SALT-II, con
venit între U.R.S.S. și S.U.A. în sco
pul limitării armamentelor nucleare 
strategice. Rezoluția cere, de aseme
nea, să fie continuate negocierile 
pentru reducerea armelor nucleare.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Kurt Waldheim, a anuntat 
oficial hotărirea de a convoca la 5 
noiembrie, la sediul Națiunilor 
Unite, o conferință internațională 
pentru stabilirea unui program ur
gent de asistentă umanitară către 
poporul kampuchian. Conferința va 
avea 16c cu o săptămînă înaintea 
dezbaterilor din Adunarea Genera
lă cu privire la „situația din Kam- 
puchia".

UNITĂȚI DE COMANDO ale 
organizației „Armata Revoluționa
ră a Poporului" (E.R.P.) au ocupai 
joi cinci stații de radio din capitală 
și din alte localități din Salvador 
și au difuzat mesaje' condamnînd 
noul regim.

CREDITE
Consorțiul 
,,Deutsche 
a acordat 
valoare de
iar „Long Termen Credit Bank of 
Japan" un credit .de 20 miliarde 
de yeni, anunță agenția M.T.I. Pri
mul credit este acordat pe o pe
rioadă de 10 ani, iar al doilea pe 
12—15 ani. Creditele vor fi folosite 
pentru dezvoltarea exportului R.P. 
Ungare.

GENERAL AL E.C. DIN SPANIA.

acordului SALT-II
revendicind ca Washingtonul să-și 
consulte aliații „in mod deplin și 
constant cu privire la toate aspec
tele negocierii (SALT-III), în spe
cial cele referitoare la armele nu
cleare amplasate in teatrul de ac
țiune".

Documentul a fost adoptat cu 
de voturi pentru, nici unul contra 
38 abțineri, printre care toți cei 
delegați americani.

AI’EL AL O.I.Z. Cu prilejul „Săp- 
tăminii Națiunilor Unite pentru 
dezarmare", secretariatul general 
al Organizației Internationale a 
Ziariștilor a dat publicității o de
clarație în care 
nucleare 
convorbiri 
totale a armei nucleare.

cheamă puterile 
să treacă neintîrziat la 
in vederea interzicerii

71
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ca un element 
hotărirea Norvegiei si Sue- 
a interzice efectuarea de in- 
in R.S.A., dar arată, totodată, 
state occidentale violează ho- 
O.N.U., continuind să coope- 

pe plan militar, cu 
la Pretoria.

Ge1

Totodată, Arlu- 
chematâ să con-

damne cu fermitate politica regimu
lui de la Pretoria de creare de 
tustane, cu referire specială la 
tustanul Venda.

Pentru sensibilizarea opiniei 
blice față de practicile apartheidului, 
pe care inseși documentele O.N.U. le 
califică drept crimă împotriva uma
nității. și, totodată, pentru intensifi
carea acțiunilor de combatere a dis
criminăm rasiale, comitetul cerc 
Adunării Generale să autorizeze con
vocarea. in 1980. in cooperare cu Or
ganizația Unității Africane, a unei 
conferințe internaționale pentru adop
tarea de sancțiuni împotriva regimu
lui sud-african.

ban
ban-

nu-

Ripostă vehementă neonaziștilor

.. in fața Tribunalului din Koln (R.F.G.), unde are loc.procesul a trei foști 
comandanți SS. acuzați de deportarea in lagărele de exterminare a mii de 
evrei din Franța, in anii celui de-al doilea război mondial ; printre acuzați 
se numără și fostul comandant adțunct al Gestapoului din Paris, Kurt 

Lischka

■ • •’ ww
■

Un pătrat din cărămizi înnegrite 
de vreme ; o statuie, ce pare un 
bibelou printre dealuri : o sirbă in 
bătătură la „Strugurele din Zago
rie". Trei impresii de semnificație, 
valoare și natură foarte diferite. 
Privite în ansamblu insă, privite re
trospectiv. ele se constituie pentru 
călător intr-una din pronunțatele di
mensiuni ale spiritualității iugo
slave.

Pătratul de cărămizi l-am întîlnit ' 
urcind după ploaie, intr-o seară, pe 
Gradeț. Fiind spre seară, platoul 
din fața catedralei „Sf. Marcu" era 
eliberat de mașinile îndeobște par
cate acolo. Fiind după ploaie, ochii 
mai căutau și in jos, scăpind de 
sub fascinația acoperișului catedra
lei. Oricine a privit vreun album 
fotografic despre Zagreb a fost fra
pat de acoperișul multicolor, lucrat 
din patru-cinci.feluri de țiglă smăl
țuită. al amintitului monument, cu 
atit mai neobișnuit cu cit împodo
bește o construcție gotică.

Dar la numai 13 pași spre mia-, 
ză-zi de strălucirea acestei alcătuiri 
de artă, incrustat in severitatea pa
vajului cenușiu, ochii întilnesc un 
pătrat de cărămizi care aproape 
și-au pierdut culoarea sub tălpile 
ploilor și secolelor.

Este locul pe care a fost amplasat 
cindva un tron. Nu de aur. ci de 
fier. Nu pentru regi și împărați, 
ci pentru un neînduplecat țăran 
croat. Nu pentru o. încoronare cu 
Te-Deum și temenele de curteni, 
ci conceput ca. moment de virf al 
unei terori sălbatice. 59 de ani după 
războiul țărănesc condus de Gheor- 
ghe Doja, o altă .mare răscoală in
cendia în Europa de sud-est cata
peteasma feudalismului. Conducă
torul ei, Matia Gubeț, avea să fie 
osindit la același supliciu ca eroul 
transilvan. Sadicul act a fost pus 
în executare pe pătratul de cără
mizi, devenite palide de vreme și 
de oroare, acolo, la numai 13 pași 
de intrarea intr-un templu in care 
se propovăduia iertarea păcatelor 
și iubirea aproapelui.

Menit să înfioare, martiriul n-a 
putut decit să sublinieze dimensiu-

î ’

ORIENTUL MIJLOCIU
/ •

încheierea negocierilor tripartite egipteano-israe- 
organizate alegeri libere in 
Lupte în sudul Libanului

și. exp.erții desemnați de către nego
ciatori.

S-a stabilit, totodată, ca grupurile 
de lucru să-și continue lucrările, o 
nouă reuniune plenară urmind să 
aibă Ioc înainte de sfirșitul aces
tui an.

liano-americane • Vor fi 
Cisiordania și Gaza •

LONDRA 27 (Agerpres). — La în
cheierea negocierilor tripartite egip- 
teano-israeliăno-aniericane asupra 
problemei autonomiei palestiniene în 
teritoriile Cisiordania și Gaza, care 
au avut loc f.imp de două zile la 
Londra și la care au participat 
Mustafa Khalil, primul-mini.stru și 
ministrul egiptean ăl afacerilor ex
terne, Robert Strauss, reprezentantul 
special al președintelui Carter, și mi
nistrul israelian de interne, Yossef 
Burg, a fost dat publicității un co
municat reflectind progresele făcute 
în mai multe domenii, relatează 
agenția M.E.N.

Conducătorii celor trei delegații — 
precizează documentul — au conve
nit să se procedeze la alegeri libere 
în Cisiordania și Gaza care „vor fi 
organizate, conduse și supervizate de 
către personalul civil israelian auto
rizat și arabii palestinieni locali 
acceptați de către negociatori, în
soțiți de alte persoane civile repte- 
zentind indivizi sau instituții, după 
cum vor hotărî negociatorii". La 
alegeri vor avea acces presa, precum

BEIRUT 27 (Agerpres). — Un duel 
de artilerie a avut loc in noaptea de 
vineri spre simbătă, în sudul Liba
nului. relatează, potrivit agenției 
France Presse, corespondenții de 
presă aflați in regiune. Schimbul de 
locuri a început la miezul nopții 
prin tiruri de arme ușoare între for
țele Conservatoare instalate la Kleia 
(sectorul occidental al sudului Liba
nului) și forțdle comune palestiniano- 
progresiste libaneze, staționate in 
localitățile Arnoun și Kfar Tabnin 
(sectorul central al sudului Libanu
lui). Luptele s-au intensificat apoi 
prin intervenția artileriei grele.

Potrivit corespondenților de presă, 
mai multe obuze au căzut în apro
pierea localității Nabatiyeh. Luptele 
au incetat in zorii zilei de simbătă.

LISABONA

DECLARAȚIE A SECRETARULUI <----------- ...........
într-un comunicat difuzat la Madrid, secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, Santiago Carrillo, a dat o apreciere pozitivă re
zultatului referendumului prin care populația din Țara Bascilor și Ca
talonia s-a pronunțat în favoarea autonomiei regionale. Estimind că re
zultatul referendumului reprezintă „un pas înainte făcut pe calea izo
lării terorismului", secretarul general al P.C.S. subliniază că in 
Bascilor autonomia regională „va reduce în mod sensibil influența 
pârilor separatiste și, in special, a aripii paramilitare a E.T.A.".pârilor separatiste și. în special, a

O DECLARAȚIE A PREȘEDIN
TELUI KAUNDA. Zambia s-a an
gajat să închidă toate bazele de 
guerilă existente pe teritoriul ei. 
in momentul in care, „dună alegeri 
libere, sub control international, in 
Zimbabwe va fi. instalat un guvern 
ai majorității africane", a afirmat 
un purtător de cuvint oficial, ci
tind o declarație a președintelui 
Kenneth Kaunda.

EXECUȚII. Șase persoane au fost 
executate la 25 octombrie la Ahwaz, 
in provincia iraniană Khuzistan. 
Cele șase persoane au fost condam
nate la moarte pentru că au parti
cipat la acțiuni de sabotai al unor 
linii ferate si instalații petroliere, a 
anunțat postul de radio Teheran. .

„DECENIU ÎMPOTRIVA BOMBEI __________________
al Indiei, Shyam Nandan MLshra, a propus ca următorul deceniu să fie 
declărat „Deceniu împotriva bombei nucleare", în vederea mobilizării opi
niei publice la lupta împotriva mijloacelor nucleare de distrugere.

CONVULSII ÎN SINUL PARTIDULUI DE GUVERNĂMÎNT DIN JA
PONIA. Trei din principalele fracțiuni ale Partidului Liberai Democrat 
Japonez — P.L.D. (de guvernămint), conduse de foștii prim-miniștri Takeo 
Mikj și Takeo Fukuda, și, respectiv, de fostul secretar general aț P.L.D., 
Yasuhiro- Nakasone, au cerut primului ministru Masayoshi Ohira să de
misioneze, in urma reculului înregistrat de P.L.D. in alegerile generale 
de la 7 octombrie. Premierul nipon a anunțat simbătă in mod oficial de
cizia sa de a rămine in funcție.

NUCLEARE". Ministrul de externe

Țara 
gru-

DECLARAȚIA DE LA LA
Adunării

PAZ.
Dezbaterile din cadrul _____ ,
General^ a O.S.A.. care se desfă
șoară în capitala Boliviei. la Paz. 
s-au axat in ultimele zile asupra 
proiectului unui document „Decla
rația de la La Paz“, care prevede 
sprijinirea din punct âe vedere 
economic a țărilor cu regim demo
cratic. „in care exercitarea puterii 
decurge din Oxprimarea legitimă si 
liberă a voinței populare".

SECETA. Vaste regiuni din no 
dul BraziLiei sint. din nou. afecta 
de o. secetă cumplită, care comun 
mite grav recoltele de cafea, cacao., 
bumbac, trestie de zahăr. Guvernul 
federal a elaborat un ..Plan de ur
gență". alocind fonduri speciale 
pentru combaterea secetei. Cele 
mai afectate zone sint Rio Grande 
del Norte. Ceara. Pernambuco. 
Piaui și Paraiba.

_J

Forumul opiniei publice 
europene pentru 

dezarmare și securitate
BRUXELLES 27 — Corespondență 

de la R. Bogdan: In pitoreasca loca
litate De Haan. situată pe litoralul 
belgian al Mării Nordului, au înce
put vineri după amiază lucrările fo
rumului european pentru dezarmare 
și securitate.

Participă 1 reprezentanți a nu
meroase organizații și partide poli
tice. sociale și obștești, precum și 
personalități ale vieții publice din 
majoritatea țărilor semnatare ale ac
tului final de la Helsinki, între care 
și România. Lucrările forumului 
coincid. in mod semnificativ cu 
săptămina mondială a dezarmării, 
acțiune hotărită de către sesiunea 
■specială, a Adunării Generale a O.N.U, 
de anul trecut.

Această realitate s-a reflectat încă 
din prima zi a lucrărilor forumului. 
Luînd cuvînțu.1 in ședința inaugu
rală, Jos Van Eynde, ministru 
de stat belgian, a arătat că. in 
fața pericolelor generate de intensifi
carea cursei înarmărilor, cele mai 
largi forțe sociale si politice sint che
mate să-si intensifice eforturile pen
tru realizarea unor măsuri reale de 
dezarmare, pentru a asigura adînci- 
rea cursului spre destindere, coope
rare si pace.

Un nou stat independent pe harta lumii - 
Saint Vincent-Grenadina

Clădirile și străzile din King
stown, ca și din alte localități 
ale arhipelagului Saint- Vincent, 
au îmbrăcat simbătă un aspect 
sărbătoresc, drapelele albastru- 
galben-verde arborate pentru 
prima oară marcind cel mai 
important eveniment din istoria 
acestui teritoriu — dobindirea 
independenței. La 26 decembrie 
urinează să aibă loc alegeri ge
nerale in noul stat denumit 
Saint Vincent-Grenadina.

Situat in Marea Caraibilor la 
vest de Barbados, arhipelagul 
Saint Vincent (100 000 locuitori), 
alcătuit din insula principală cu 
același nume (388 kmp) și ci- 
teva insule mai mici, face parte 
din grupul Windward Island 
din arhipelagul Antilelor Mici.

Dintre cele șase insule ale 
comunității, patru și-au ciști- 
gat pină acum independența — 
Grenada in 1974, Dominica in 
1978, Santa Lucia la începutul 
acestui an. iar acum Saint Vin
cent. Mai urmează a se stabili 
data accesului la independentă 
al insulelor Antigua și Saint 
Kitts-Nevis.
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rale ale țărilor în curs de dezvoltare, 
prin deteriorarea raporturilor 
schimb in relațiile comerciale 
defavoarea acestor țări.

In încheierea dezbaterilor a
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Artero principala din Belgrad
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va acoperi și depăși neqesi- 
interne),. pe nul Trebisnița a 
in probe tehnologice o hidro-

economice internaționale
LISABONA 27 (Agerpres). — La 

Lisabona au luat sfirșit lucrările 
mesei rotunde consacrate noii or-, 
dini economice internaționale, orga
nizată din inițiativa UNESCO și a 
Președinției Republicii Portugheze. 
In cadrul lucrărilor au luat cuvîntul 
numeroase personalități din. diferite 
țări, care au evidențiat necesitatea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale. relatează agenția 
A.N.O.P. Ei s-au pronunțat pentru 
încetarea spolierii resurselor natu

luat 
cuvîntul Ernesto Melp Antunes. pre
ședintele Comisiei constitutionale por
tugheze. care a arătat, intre altele, că 
noua ordine reclamă operarea unor 
transformări structurale în relațiile 
economice internaționale, și transpu
nerea in practică a unor soluții con
structive. )

Sărbătoare
la Kumroveț

nea eroică, a popoarelor iugoslave 
și capacitatea lor de a zămisli mari 
luptători pentru libertate.

Aceeași dimensiune este luminată 
din alt unghi prin „mtîlnirea" unei 
anume statui in drumul spre Kla
nieț și Kumroveț. E un monument 
delicat și redus ca dimensiuni, așe
zat pe o colină domoală. doar cu 
puțin deasupra făgetului și stejeri
șului. Parcă e un 
naturii. Cel care 
Augustincici. este 
unor numeroase 
monumente dedicate eroismului și 
eroilor, monumente de faimă in 
Iugoslavia și in alte țări, ansam
bluri sculpturale de mare anver
gură și cu o furtunoasă forță de 
sugestie. Pentru eroii satului său 
insă (Antun Augustincici este din 
Klanieț), sculptorul a conceput acea 
siluetă, aproape vie prin dimensiu
nile ei, avînd drept soclu pădurea 
— simbolul vieții de partizan — 
și tișnind parcă din ea. Efectul es
tetic pune in evidență o importantă 
idee : că dragostea de libertate si 
lupta pentru ea sint tot atit de fi
rești pe meleagurile iugoslave, ca și 
viata de neoprit a naturii.

Klanieț. satul cu monumentul din 
pădure, se află in inima Zagoriei, 
la jumătatea drumului dintre loca
litatea de origine a lui Matia Gubeț 
și Kumroveț, comuna natală a erou
lui și conducătorului Iugoslaviei 
contemporane, tovarășul losip Broz 
Tito. Astfel Zagoria se înscrie în 
spiritualitatea iugoslavă ca un spa
țiu in care s-au zămislit mari per
sonalități palorizatoare ale avîntu- 
lui revoluționar.

Dar Kumroveț .mi-a mai prilejuit 
lntilnirea și cu un alt simbol, cu aco
perire in realități. Peste drum de 
casa părintească a familiei Broz 
există un decent și pitoresc local 
rustic. I se spune „Strugurele din 
Zagorie". Tn bătătura lui am asistat 
la actul spontan al unei zile de săr
bătoare. Vizitatorii complexului mu
zeal din comuna natală a președin
telui Iugoslaviei, vizitatori din di
ferite grupuri. încinseseră, înainte 
de a se despărți de Kumroveț, o 
inflăcărată horă sirbească, sirbă

bibelou in vitrina 
l-a creat. Antun 
autorul celebru al 
și impresionante

REDACȚIA ȘX ADMINISTRAȚIA

Zoon fotbalistikon

cum i se spune pe la noi. Puteau fi 
vâzuți jucind fericiți și uniți, prin 
brațe și prin acordurile melodiei 
populare, vizitatori care, după vorbă 
și port, se vedeau că vin si din Sla
vonia, și din Slovenia, și din Ko
sovo, și din Istria, și din Munte
negru, și din Croația. La posibilită
țile de comunicare ale vremii. Ma
tia Gubeț reunise sub steagul său 
atit pe croați, cit și pe sloveni, cul- 
tivind spiritul de înfrățire specific 
popoarelor iugoslave. După patru 
sute de ani, vizitatorii locurilor isto
rice sugerau, prin actul spontan 
ai petrecerii împreună, realitatea

NOTE DE DRUM
DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

cotidiană și continuă a Iugoslaviei 
contemporane : unirea și frățietatea.

Desigur, hora din Kumroveț poate 
fi reținută ca un simbol întîlnit 
spontan, dar argumentele-forte ale 
înfrățirii, ale unității de luptă și 
muncă a popoarelor Iugoslaviei 
constau în realizările elocvente care 
completează filele de astăzi ale is
toriei patriei lor. Gazdele îți înfă
țișează probele eroismului actual, 
eroismul muncii creatoare, cu a- 
ceeași mîndrie cu care îți prezintă 
vestigiile trecutului glorios.

Mîndria care —■ pentru vizitatorul 
din România — se îmbină atunci 
cînd sint evpcate deopotrivă trecu
tul șj prezentul cu deosebita căl
dură și delicatețe a atitudinii de 
mare și sinceră prietenie fată de 
poporul român. Este o prietenie ci
mentată în secole de bună vecină
tate, răspunsul la prietenia, nicio
dată dezmințită de fapte, nțitrită de 
poporul nostru față de popoarele 
Iugoslaviei, Prietenie și,mai puter
nică astăzi, prin legăturile de strîn- 
să colaborare dintre P.C.R. și 
U.C.I., strălucit confirmată și de re
petatele întîlniri la nivel înalt ro- 
mâno-iugoslave. De altfel, în micul 
Muzeu din casa părintească a pre
ședintelui R.S.F.I. există un „gra
fic" al contactelor tovarășului Tito

cu alți șefi de state de-a lungul ani
lor. iar vizitatorul român are bucu
ria să constate că tara noastră se 
situează la ioc de frunte ca frec
ventă a dialogurilor la cel mai înalt 
nivel in ansamblul relațiilor Iu
goslaviei cu alte țări.

Construcția economică socialistă 
se desfășoară cu succes in tara ve
cină și prietenă. Cu toate că anul 
in curs' a debutat prin încercări 
grele din partea naturii, respectiv 
cutremurul din Muntenegru. la sfie
șitul veriî producția industrială 
globală marca un spor de 8,6 la 
Sută față de perioada corespunză
toare a arcului precedent. Vorbind 
de ritmuri, este de remarcat că 
ele .diferă de Ia o regiune la alta, 
de la o republică la alta din com
punerea Iugoslaviei, urmărindu-se 
reducerea decalajelor mari lăsate 
moștenire de vechea economie, ca
pitalistă. Astfel, față de sporul me
diu al producției industriale a țării, 
scontat pentru anul acesta la 7 la 
șută, pentru Macedonia, zona cea 
mai rămasă în urmă, se prevede un 
ritm de 11 la sută.

Succese dintre cele mai diferite 
s-au însumat pentru realizarea 
amintitei creșteri. Astfel, colectivul 

.cocseriei combinatului ’metalurgic 
„Sisak" din Rijeka se pregătește să 
atingă producția anuală record de 
850 000 tone de cocs, la combinatul 
chimic „Boris Kidrici" din Lukavaț 
a început să producă uzina de an
hidridă (capacitatea ei de 10 000 tone

anual 
tățile 
intrat _  __ . _ ...
centrală de tip așa-numit reversibil 
(capacitate 430 MW), in portul Split 
a fost dat în folosință un nou grup 
de dane, cu o suprafață de 7 000 mp, 
dotate cu cele mai moderne utilaje. 
Dintre premierele industriei con
structoare de mașini, am notat în
ceperea la Niș a producției de serie 
pentru locomotivele diesel-hidrau- 
lice de 200 CP, iar ia Kraguevaț a 
noului tip de automobile cu capa
citate de 1 300 centimetri cubi „Zas- 
tava 101-Mediteran". Vorbind de 
uzina „Cervena Zastava" din Kra- 
guevaț. este insă de menționat o 
nouă formă de organizare econo
mică și de colaborare muncitorească 
experimentată de acest colectiv. În
treprinderea a fuzionat cu... o mină 
de cărbuni, respectiv mina Rembas, 
din apropiere, alcătuind un tot eco
nomic.

Carnetul de reporter, si așa nein- 
căpâtor, este „concurat" permanent 
de telegramele de presă ce aduc 
continuu noi și noi vești privind 
realitățile Iugoslaviei socialiste, 
roadele ■ concrete ale muncii popoa
relor ei Înfrățite. Aparent dispa
rate, crimpeiele notate relevă ca 
un adevăr major paleta largă a iz- 
binzilor muncii în toate colțurile 
țării prietene dintre Dunăre si 
Adriatica.

Din zeci ae mii de cuști toracice, incinse ca un cazan de locomo
tivă, se prăvcle peste dreptunghiul dp iarbă circumscris în elipsoida 
de beton scandarea :

— Hai-de I Hai-de I Trage! Gol! Goool ! Uraaa !
Așa-i pe toate gradele de longitudine și latitudine terestră. Anticii 

eleni definiseră emul ca „zoon politikon", adied un animal... pardon, 
o „făptură politică". Astăzi omul devine „zoon fotbalistikon".

De fapt, noțiunile se Întrepătrund. Fiecare diriguitor sportiv aplică, 
sau măcar declară că aplică, o anumită politică in fotbal. Și in poli
tică și in fotbal se marchează puncte, se înregistrează goluri ori- se 
„dă în bară", se exercită dominații sau se practică defensive, se 
aplaudă ori se fluieră, se alcătuiesc „ziduri" și se caută breșe, se 
driblează și se fac fe'nte, se surprinde în offside sau se trage de timp, 
există vedete și există nerăbdători pe banca de rezerve, se dau aver
tismente și se dictează sancțiuni, se practică lovituri directe sau in
directe, se fac proteste sau contestații ș.a.m.d.

Să ne mai mire, deci, terminologia care începe să-și facă loc în 
viața politică ?

De pildă, cunoscutul lider al Partidului Democrat-Creștin din Italia, 
fostul premier Giulio Andreotti, după ce a aruncat o privire realistă 
peste diversele terenuri și a apreciat că sînt prea multe probleme 
nerezolvate, denivelări, și gropi în care unii riscă să-și luxeze glez
nele, a tăcut o declarație de răsunet: „nu se poate cere co P.C.I. să 
participe la campionat și, totodată, sfă i se bareze mereu accesul in 
prima divizie".

Declarație care a stirnit proteste ale unor coechipieri, așa cum 
se intimplă la autogoluri, cînd cineva trimite mingea in propria plasă. 
Astfel, dl. Bisoglio, virf de -atac pe aripa dreaptă și lider al unui 
curent din cadrul P.D.C., a ripostat tăios: „un jucător poate juca 
intr-o singură echipă și nu are voie să-și schimbe tricoul decit dacă 
este transferat". Insinuare transparentă — Andreotti să lase deoparte 
obiectivitatea și realismul, altfel îl amenință transferul. Se subințe- 
lege Ic care echipă...

Replica a fost apreciată însă ca prea din cale afară sau excesiv 
de dură, adică „joc periculos", îneît de pe tușă au intervenit, cu 
trusa medicală de prim ajutor, vicepreședintele P.D.C., Donat-Catin, 
și liderul grupului parlamentar, Bianco, declarînd: „comuniștii sint 
în prima divizie, dar nu sint campioni, incit să se mulțumească cu 
locul secund in campionat".

Așa-i în fotbal. Noroc că desfășurarea tuturor campionatelor este 
întotdeauna corectă, că toți arbitrii sint absolut imparțiali, că nu 
contează forța financiară a cluburilor, că nu există niciodată lovituri 
de pedeapsă ori sancțiuni nejustificate, nici simulări, trucaje sau me
ciuri aranjate.

Și că nimeni nu recurge la ingerințe, adică nu se amestecă în 
treburile interne ale campionatelor. S-a auzit, oare, vreodată ca vreo 
ambasadă să enunțe cine trebuie să iasă campion și cine nu — căci 
altfel vor fi probleme cu cotizațiile ? Sau ca alte foruri, cum ar fi 
Federația Internațională, să prescrie ce tactici trebuie să folosească 
afrofotbalul sau eurofotbalul pentru ca să nu fie considerate abateri 
de la regulament? Sau ca diplomați străini să-și facă drum la ca
bina de arbitri — in toiul campaniilor electorale ?

Așa-i în fotbal — și în politică.
Domnesc, intacte și depline, legile sportivității.
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