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în fiecare comună, în fiecare unitate agricolă
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STRINGEREA RECOLTEI!LA
TULCEA

Buna organizare — principala cerință

(Continuare in pag. a IlI-a)

CONSTANȚA

A PATRIEI CINSTIRE
Se înfăptuiește cu consecvență programul

de creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii

OF LA 1 OCTOMBRIE
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Utilaje de mare randament la recoltarea porumbului 
pe terenurile I.A.S. Corabia, județul Olt

Foto : N. Ciorei

autocamioane cu remorci de cite 
12 tone fiecare, cu numerele de în
matriculare 31—CT—5073 și 31— CT— 
1895, încărcate cu varză au aș
teptat trei ore pentru descărca-
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Strtngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei acestui an și pregătirea 
temeinici a celei viitoare solicită in 
aceste zile de toamnă un mare nu
măr d» oameni, cea mai mare 
parte s mijloacelor mecanice din 
agricultură. Sint zile de maximă 
mobilizare a forțelor, intrucît în 
decurs de o lună trebuie să se 
strîngă Întreaga recoltă, iar în 10—15 
zile să se încheie semănatul. De 
aceea, este necesar ca pretutindeni 
activitatea să se desfășoare in spi
ritul indicațiilor dar formulate de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
recentul Congres al consiliilor popu
lare : „Trebuie să Înțelegem că 
buna desfășurare a lucrărilor, strân
gerea Ia timp și in bune condiții a 
recoltei sint obligații pentru toți 
^jl care lucrează in agricultură, 
pentru toți cei care locuiesc la 
sate".

Pe baza acestor indicații, coman
damentul central pentru agricultură 
a cerut orcanelor județene de 
partid, consiliilor populare, direcții
lor agricole și consiliilor agroindus
triale să acționeze pentru mobili
zarea la lucrările de toamnă a tu
turor locuitorilor de la sate, să 
asigure o bună folosire a mijloace
lor mecanice și a forței umane, res
pectarea strictă a programelor și 
orarelor zilnice de muncă, organi
zarea judicioasă a întregii activități. 
Care sînt prioritățile acestor zile ?

Recoltarea florii-soarelul poate și 
trebuie să fie încheiată In 2—3 zile. 
Deși această valoroasă plantă teh
nică a fost strinsă de pe 87 la 
sută din suprafața cultivată, în ju
dețele Bihor, Satu Mare, Dîmbovi
ța, Argeș, Bacău, Iași, Botoșani 
mai mult de jumătate din recoltă 
este încă pe cîmp. Pentru a se 
evita pierderile este absolut ne
cesar ca această întîrzîere să fie 
lichidată cit mal repede.

Cît privește sfecla de zahăr, pen
tru a se preveni pierderea zahă
rului din rădădnl, în timpul de
pozitării lor pe cîmp sau la bazele 
de recepție, comandamentul cen
tral a indicat să fie respectate În
tocmai graficele zilnice la recolta
re șl transport.

Principalele forțe șl mijloace me
canice din agricultură trebuie con
centrate In aceste zile la recolta
rea porumbului, lucrare care s-a 
executat pină ieri, 29 septembrie, 

\ doar pe 10 la sută din suprafața

cultivată. Grăbirea culesului pre-^A 
supune ca specialiștii și cadrele de 
conducere din unitățile agricole să 
verifice permanent starea de ve
getație de pe fiecare tarla și să ia 
măsuri în vederea dirijării mijloa
celor mecanice și a forței de mun
că pe solele unde porumbul s-a 
copt. în aceeași zi, întreaga canti
tate recoltată să fie transportată 
din cîmp, urmărindu-se îndeaproa
pe livrarea cantităților contractate 
la fondul de stat de către fiecare 
unitate agricolă.

O mare atenție trebuie acordată, 
de asemenea, recoltării șl livrării 
legumelor, cartofilor, fructelor și 
strugurilor. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît, potrivit prevederilor 
Institutului de meteorologie și hi
drologie, in unele zone din țară 
este posibil să cadă brumă.

Paralel cu 6trîngerea recoltei, se 
impune să se intensifice însămin- 
țarea cerealelor de toamnă — lu
crare mult întîrziată. Comanda
mentul central a indicat ca în toate 
unitățile agricole, în toate județele, 
munca să fie astfel organizată incit 
să poată fi respectate termenele 
prevăzute la însămlnțarea fiecărei 
culturi, maximă atenție acordin- 
du-se calității lucrărilor.

în aoeste zile, cînd în agricultură 
este de executat un volum atît de 
mare de lucrări, este absolut nece
sară mobilizarea la muncă a tuturor 
cooperatorilor, a tuturor lucrătorilor 
din I.A.S. și S.M.A. De asemenea, 
potrivit Legii organizării producției 
și a muncii în agricultură, au obli
gația să participe efectiv, pe toată 
durata zilei, la strîngerea recoltei 
personalul administrativ din unită
țile agricole, angajați! consiliilor 
populare și ai instituțiilor din co
mune. Mari răspunderi pentru efec
tuarea la timp și în bune condiții a 
lucrărilor din agricultură revin or
ganelor de partid, consiliilor popu
lare,, direcțiilor agricole șl consilii
lor agroindustriale. Activiștii șl spe
cialiștii din cadrul acestora au obli
gația să ae afle permanent, ziua șl 
noaptea, pe teren, în unitățile agri
cole, pentru a contribui la buna or
ganizare și desfășurare a Întregii 
activități. Să facem totul pentru ca 
roadele acestei toamne să fie strln- 
se în timp scurt și fără pierderi, să 
punem o temelie solidă viitoarei 
recolte !
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300 000 de lucrători din construcții 
beneficiază de majorarea retribuțiilor

IN PAGINA A ll-A

a ogoarelor de-acasâ
Un miner de la Leșu Ursului îmi povestea că, in 

urmă cu cițiva ani, el și alți „călători în străfundul pă
mîntului" au fost trimiși, prin întreprinderea Geomin, 
In cadrul unui contract încheiat cu o instituție spe
cializată a O.NU, in Libia. Fină atunci cântaseră 
în măruntaiele munților filoanele de cupru, de pi
rită, de baritină. Adulmecaseră aceste minereuri, le 
urmăriseră șerpuirile capricioase in fibra pietroasă a 
Carpaților, urcind dealuri nevăzute sau coborind in 
văi neștiute, după cum dicta fuga flloanelor încreme
nite in stincă de milioane de ani. După consumarea 
șuturilor pășeau spre case prin păduri de pin și molift, 
printre grădini de flori și legume.

Ei, căutătorii de cupru, au început să sape, după 
regulile din Carpați, un puț larg. Se afundau in inima 
nisipurilor, invățindu-se cu ele, descoperind alte mij
loace de a susține tunelul vertical ai cărui pereți nu

ek I>fc AL. A

aveau tăria de bazalt a Carpaților. Se duceau spre 
adincuri, adulmecind filoane lichide, fluvii subterane 
veșnic in mișcare. La scurtă vreme, și-au dat seama • 
că le lipsea ceva, ceva care făcea parte organic din 
viafa lor, ceva pe care-l purtau in suflet pe cărările 
din Carpați și pe care-l regăseau la ieșirea din mină, 
cind se îndreptau spre casă: pădurile de pin și molift, 
grădinile cu flori și legume. $i atunci, la fiecare în
toarcere a lor de la muncă, s-au deprins să facă popas 
în fata unei infime suprafețe de deșert pe care o îmbi
bau cu apă dimineața și seara. Și așteptau, cu o încor
dare tăcută pe care numai oamenii munților o au, făp
tuirea unui miracol în care ei credeau de cind lumea. 
Credeau pentru că, din moși-strămoși, puseseră sămință 
In pămînt și sămința, bine îngrijită, elibera coltul de 
gria sau de porumb, tulpina de gorun.

La vremea cuvenită au aflat și fluviile subterane și 
au predat libienilor cheia apelor care forfoteau sub 
deșert. Și le-au predat, totodată, și ogorul in minia
tură, pe care crescuseră griul și porumbul și harbujii 
de o jumătate de metru lungime care concentraseră in 
miezul lor de foc dulceața soarelui și a deșertului ferti
lizat. Acest ogor depășea limitele contractului. Era o 
anticipație de o splendidă concretețe.

Mă întreb acum, pentru că nu am întrebat la timp : 
de unde or fi luat minerii șămința ? Cea de harbuji 
s-ar putea să o fi găsit la Benghazi, oraș la cîteva zeci 
de kilometri depărtare de ei ; dar cea de porumb și 
de griu ?

Dionlsie ȘINCAN
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menirea președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU CU PREȘEDINTELE 

CANAAN SODINDO BANANA

Cum este folosită forța de muncă 
de la sate în această campanie de 
toamnă, cind lucrările agricole sînt 
atit de aglomerate ? Pentru a răs
punde Ia această întrebare, am ur
mărit din zori și pînă seara cum se 
muncește la recoltarea porumbului 
în consiliul agroindustrial Mihail 
Kogălniceanu, județul Tulcea. (Viei au 
fost cultivate cu porumb în acest an 
6 589 ha. In cele 10 zile de cînd s-a 
declanșat culesul porumbului, recolta 
a fost strinsă de pe aproape 900 
ha. Deci cu o viteză zilnică foarte 
scăzută.

La ora 6 și 15 minute, ușa de la 
sediul cooperativei agricole Mihail 
Kogălniceanu era zăvorită. La consi
liul popular nu era nimeni. La 6 și 
20 de minute, la C.A.P. se aprinde o 
lumină. Ioana Fomirleanu începuse 
să facă curățenie prin birouri. „De 
ce ați venit cu noaptea-n cap ?“ t- 
ne spuse femeia. Credeam că sînt 
ultimul după liniștea care e in sat 
„Cum ultimul ? Președintele și fer
mierii nici nu s-au sculat. Și-apoi 
oamenii de la noi nu prea calcă pe 
la cîmp".

Ora 7. Apare ing. Stere Tușa, pre-

ședințele cooperativei, care ne asi
gură că va fi o zi plină la culesul 
porumbului. „Am adus 40 de oameni 
din județul Vîlcea, care, priviți (ne 
arată spre o baracă In curtea coope
rativei), au început să se scoale. Am 
anunțat și 60 de cooperatori să iasă 
la cules". Toate bune, numai că la 
ora 7,30 nimeni nu plecase la cîmp. 
Abia după o jumătate de oră, 26 de 
oameni au plecat spre lanurile cu 
porumb.

Și la consiliul popular se afla doar 
femeia de serviciu. Din cele spuse de 
ea, primarul și vicepreședintele con
siliului popular ar fi — motivarea 
binecunoscută cînd oamenii nu sint 
de găsit — la sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole Lăstuni. Prin 
centrul comunei, zeci de oameni 
alergau spre stația de autobuz. Unii 
plecau la Tulcca, alții la Constanța. 
La S.M.A. il găsim pe Nicolae Surdu, 
președintele consiliului agroindus-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a reîntîlnit, luni seara, cu to
varășul Canaan Sodindo Banana, 
președintele Republicii Zimbabwe, 
care efectuează o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Cel doi șefi de stat și-au expri
mat, încă o dată, satisfacția deplină 
față de rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor la nivel înalt, față de 
hotărîrile convenite cu acest prilej, 
subliniind că ele vor da un 
impuls dezvoltării relațiilor 
tenie, solidaritate militantă 
borare multilaterală dintre 
și Zimbabwe, în folosul

puternic 
de prie- 
și cola- 

România 
—______ ____ _______ ambelor

noastre popoare, al cauzei păcji, 
destinderii și cooperării internațio
nale.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Canaan Sodindo Banana 
au reafirmat hotărîrea de a acționa 
și In viitor pentru aprofundarea con
lucrării dintre România și Zimbabwe

Din cîmp, la fabrică și pe piețe 
pe drumul cel mai scurt

în unitățile agricole din județul 
Constanța mai sînt de recoltat și 
transportat din clmp aproximativ 
30 000 tone de legume : roșii, ardei, 
vinete, cartofi etc. Este, fără îndoială, 
un lucru bun. Piața va fi aprovizio
nată multe zile cu legume proaspete. 
Dar pentru a se preveni pier
derile, recolta trebuie să fie strln- 
să, depozitată ori livrată pe piețe 
sau către unitățile de industrializare, 
în acest scop au fost asigurate, zilnic, 
25 000 brațe de muncă și o capacitate 
de transport de aproape 2 500 tone. 
Ca urmare, cu toată întîrzierea de
terminată de condițiile climatice, așa 
cum reiese din evidența trustului 
județean pentru horticultură, pe an
samblul județului există in prezent 
un avans de 5 000 tone legume recol
tate și livrate din cîmp față de 
aceeași perioadă a anului trecut. Tot 
ca urmare a sprijinului primit din 
partea organelor județene, față de vi
teza zilnică planificată de 1 570 tone 
de legume livrate, se realizează în 
prezent o cantitate de 1 800 tone, an
gajamentul fiind de a se scoate zilnic 
din cîmp 2 500 tone. îndeplinirea 
acestui deziderat presupune organi
zarea cit mai bună a lucrărilor de re
coltat, încărcat și descărcat, astfel 
incit de la ferme și pînă la benefi
ciari, la depozit sau fabrică să existe 
un flux neîntrerupt.

Din păcate, acest flux are nu
meroase întreruperi. O radiografie a 
transporturilor efectuată la poarta 
I.J.L.F. Constanța scoate In evidență 
unele deficiențe. Iată cîteva. Două

pe multiple planuri, pentru folosirea 
cit mai deplină a largilor posibilități 
pe care Ie oferă economiile celor două 
țări în vederea promovării și extin
derii schimburilor comerciale și coo
perării in diferite domenii de interes 
comun.

Intîlnlrea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenie și Înțele
gere reciprocă.

La încheierea întîlniril dintre 
doi șefi de stat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au reținut la dineu pe to
varășul Canaan Sodindo Banana și pe 
tovarășa Janet Banana. Dineul s-a 
desfășurat tntr-o ambianță de caldă 
prietenie.

Astăzi, în jurul orei 8,45, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia plecării președintelui Republi
cii Zimbabwe, Canaan Sodindo Banana, care, impreună cu 
tovarășa Janet Banana, a făcut, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie 
in țara noastră.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Gaboneze

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.

Republicii Gaboneze la București, in 
vizită de rămas bun, în legătură cu 
încheierea misiunii acestuia în țara 
noastră.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după-amia- 
ză, pe Maurice Yocko. ambasadorul

George MIHAESCU 
corespondentul „Șcînteii*
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însemnări despre poezia

Ulciorul parazitului nu se poate umple 
la nesfirșit din izvorul muncii tuturor!

• Traiul de căpușă, pe spatele societății, înfierat de opinia 
publică • Deși e cucoană mare, lenea nu se poate lipsi de, 

mincare • Deșteptătoarele muncii să sune pentru toți I
spune, cu 
dobîndită 
munca ta, are gustul cel mai 
Iar pentru omul demn, munca

Se 
nea 
prin 
bun.
In societatea noastră — societate a 
muncii tuturor, pentru binele tuturor 
— înseamnă aripi de zbor în vreme 
ce condamnabila, rușinoasa existență 
de parazit s-a sprijinit dintotdeauna 
în cîrjele nemuncii, ale traiului 
nedemn. Stăruim din nou. In rîndu- 
rile de față. asupra mentalităților 
reprobabile profesate de unii, pu
țini, aflați la periferia efortului pen
tru mai bine, al întregii societăți, a- 
supra acelor indivizi care încă nu 
s-au dezbărat de înjositoarele cîrje 
amintite. Dăm astfel glas indignării 
firești a omului pentru care deștep
tătoarele munoii sună în fiecare di
mineață, acest statut social cîștigat 
cu sudoarea frunții îndrituindu-1 la 
refuzul de a-i purta In circă pe alde 
pierde-vară, de a împărți bucata sa 
de pîine cu musca la arat.

Iată o adunare cetățenească, ținu
tă de curînd în sectorul 2 al Capita
lei, față in față cu biografia unui ase
menea trișor Ia roata vieții. Cîteva 
date despre identitatea numitului : îl 
cheamă Stoian Vasile Aurelian. Do
miciliul ? Mereu 
se piardă urma, 
le vom dezvălui 
de ani. La 27 de 
în urmă decît doar 
muncă. La virsta asta, milioane de 
muncitori, cu brațele ori cu mintea. 
In uzină sau pe ogor, și-au făcut din 
muncă un cult, au la activul min- 
driei lor de oameni cu o existență 
demnă măcar un deceniu de activi
tate utilă. Pentru alde Stoian Va
sile Aurelian lenea e cucoană mare.

deplin temei, că pîi- 
prin muncă .cinstită.

în schimbare, să 1 
din 
mai
ani

motive pe care 
jos. Vîrsta ? 27 
ai săi n-a lăsat 
cîteva zile de

Care, însă, cere demîncare. Nu se 
poate lipsi de mincare 1 Și atunci ? 
Tîlhăria la drumul mare, pentru care 
sus-numitul a și suferit o condam
nare. „Te văd om în toată firea, cum 
de nu-ți crapă obrazul de rușine pen
tru traiul ăsta, de căpușă pe spatele 
societății ?", i-a azvîrlit in obraz, cu 
dreaptă mînie, C. Antoniu, unul din
tre cetățenii cartierului. Iar un alt 
participant la amintita adunare, Gh. 
Mihai, observind „fișa de activitate"

a parazitului (6 zile de muncă la 
„Suveica", o „tentativă" 
la I.A.P.L. Segarcea) s-a 
mai decis : „La oameni 
cesta este inutil să mai 
la sentimentele lor bune.
cată drastic legea și în cîmpul mun
cii, alături de ceilalți, se va dezme
tici negreșit, o să-i vină mintea la 
cap. Asta și pentru faptul că eu por
nesc de la convingerea că pofta de 
muncă vine muncind și nu lene
vind".

Instanța muncitorească-cetățeneas- 
că cere încadrarea în muncă a celui 
în cauză. Instanța judecătorească 
confirmă această decizie generată de 
spiritul civic, intransigent Trec cite- 
va luni și ne interesăm la „Electro- 
aparataj" unție Stoian Vasile Aure
lian s-a angajat că va merge. „Nu 
s-a prezentat la lucru", primim, scurt, 
răspunsul.

Iată individul fără căpătîi șl în 
postura de a sfida nu numai nor
mele morale Înrădăcinate In socie
tatea noastră — toate bucuriile de

de a lucra 
arătat mult 
de felul a- 
facem apel 
Să fie apîi-

azi le clădim pe temelia de granit 
a muncii ! — ci și legile țării. Cu 
speranța că „merge", că i se va to
lera. Ei bine, ulciorul parazitului nu 
se poate umple la nesfîrșit din izvo
rul muncii tuturor. Tocmai pen
tru că a închide ochii la acehsta 
echivalează cu a închide ochii la un 
furt. Tu, muncitor in fabrică ori pe 
șantier, care faci mașini ori înalți 
școli, construiești orașe ori linii de 
înaltă tensiune, scoți din adîncuri 
cărbune ori veghefi la creșterea pă
durii ; tu, om al pămîntului, care 
din zori și pînă-n noapte crești pîi- 
nea țării ; tu, om al catedrei, care 
II ajuți pe viitorul cetățean să de
prindă respectul muncii, lumina căr
ții, „arme" cu care să-și slujească 
mai bine patria ; tu, om al muncii, 
aflat zi de zi la datorie, în postul 
tău Încredințat de societate — nu 
poți să închizi ochii la acești pro
fesioniști ai nemuncii. Ești interesat 
ca organele de ordine publică și tu, 
forța publică însăși, să-i luați de gu
ler pe acești dezertori de la îndepli
nirea celei mai elementare îndato
riri sociale și să-i aduceți în fron
tul larg al muncii, astfel incit fie
care să-și merite pe deplin pîinea 
de toate zilele. în societatea noastră 
n-au loc asemenea privilegiați ai sor
ții, eu toții sîntem egali 
statornic pentru mai bine, 
florirea patriei.

Nu este pentru prima 
denunțăm mentalitățile 
individului de pe margine, care nu 
face nimic, care sfidează munca co
lectivității. Nu-i pentru prima dată 
cînd ne oprim asupra opticii defor
mate a acestor specimene pentru 
care orice muncă e... murdară, nu
mai lenea e „curată". în urmă cu un 
an de zile, de pildă, într-un articol

In efortul 
pentru în

dată cind 
nocive ale

Ilie TANASACHE
(Continuare in pag. a U-a)

Fiecare popor îsi are, 
prin rapsozii săi ori prin 
cintăretii neștiutori de carte 
si de mult uitati. poezia sa 
cu eroi în al căror glas ori 
ooarde răsună cintecul na
țional. si in esență patrio
tic. in afară de versul de 
dragoste, dor. jale, mituri. 
De ooicei, din aceste crea
ții primare — • din aluatul 
popular, pe bază de mituri, 
legende și fapte eroice sau 
istorice — se încheagă ma
rile epopei naționale, în 
sensul de operă ce expri
mă sufletul unui ponor. 1- 
dealurile sale statale, pa
tria pe care e stăpîn sau pe 
care și-o vrea liberă. Aici 
trebuie căutate la fiecare 
popor miezul patriotic si 
tendințele sale ideale.

Din acest punct de vede
re. nu există popor să nu-și 
aibă eposul care se ză
mislește de clntăreti ce nu 
mai rămîn anonimi, ce de
vin 
iar 
mă 
nii 
vorba de biblicii David ori 
Solomon, de Hamurabi. de 
Homer, de cîntecul lui Ka
levala. de cîntecul 
lui Igor. de Divina 
medie a lui Dante. 
Faust al lui Goethe. 
Miorița sau Luceafărul 
mines ci an.

în toate, simburele rodnic 
este poezia patriotică. Pa
triile. dorul de tară, legă
tura cu vatra, legendele, 
miturile si eroismul — iată 
esența poeziei majore.

începînd cu celebrul tes
tament aforistic de patru 

yversuri al lui Ienăchită

oastei
Co

de 
de 
e-

COSTEȘTI-ARGEȘ

Văcărescu. scris In același 
ritm și aceeași formă stro
fică pe care le găsim apoi 
în ..Penes Curcanul" al lui 
Alecsandri si în „Luceafă
rul" lui Eminescu, nu exis
tă poet de seamă al țării 
noastre să nu fi împletit, 
ca un fir de aur, în opera 
sa. poezia patriotică — poe
zia majoră, indiferent în 
ce gen artistic. în ce tona
litate afectivă sau de ce 
idei umane ar fi pătrunsă.

fie poetul din Moldova. 
Muntenia. Oltenia. Transil
vania. Dobrogea. Bucovi
na. ori din ținuturi 
peste hotarele statale 
cuite de români. E un 
imens, cu mii de vod. 
dirijat de același
ment: dragostea de pămînt 
si dorul de tară. Rar gă
sești în acest cor o voce să 
nu sune a doină, a cîntec 
bătrînesc. a strigătură sau 
..tipuritură". cum spun ma
ramureșenii. si să nu a- 
mintească de eroi si le
gende în lupta de cele mai 
multe ori cu dușmanii pă
mîntului si asupritorii po
porului. Sînt vitejii care se 
bat cu tătarii, cu turcii, cu 
zmeii si cu balaurii, cu 
domnitorii vicleni si boie
rii. ori porniți să-si expri
me ura contra împărățiilor 
străine. subîugatorii. A- 
cestia, Feți-Frumoșii. Nova
cii, Căpitanii de plai, hai- 
ducii, sînt eroii noștri, iubi
torii patriei' si apărătorii

poporului jecmănit si asu
prit. în faptele lor se gă
sește poezia patriotică. 
Acești poeți constituie 
mindria tării noastre.

Pornind de la Văcărești, 
și mai de dincolo de ei, 
constituie un lanț cu verigi 
de aur și pietre nestemate; 
ei îmbrățișează toată româ- 
nimea. începind cu strălu
cita generație de la 1848 și 
după aceea, pină in zilele 
noastre. Desigur, Eminescu, 
prin geniul său creator 
și chiar prin poemul 
său ..Epigonii", unde aduce 
cinstire tuturor Înaintași
lor săi. este cel mai de sea
mă. Dar 
uităm că 
dri a fost 
patriotice 
care a ___ _____
folclorică) si rămîne stejar. 
Si putem oare uita pe D. 
Bolintineanu si atîtia alții 
care au contribuit la edu
cația națională a români
lor de pretutindeni si înain
te, și după Unire, pînă in
clusiv la independenta su
verană a provinciilor uni
te? A venit apoi Cosbuc. în 
a cărui poezie patriotică, 
pe lingă dragostea de 
tară, clocotea si ura la 
adresa asupritorilor si jec
mănitorilor dinăuntru si 
din afară. Era altă epocă a 
istoriei, cum fusese alta a 
pașoptiștilor și aceea care 
a adus pe Cuza. odată cu 
Bălcescu. Bolliac apoi Ko- 
gălniceanu si toti ctitorii 
României ce avea să devină 
independentă. Țărănimea 
începea să se miște și-și
(Continuare in pag. a IlI-a)

0 importantă unitate industrială intrată în funcțiune
La Costești, oraș de cîmpie din județul 

Argeș, a avut loc un eveniment deosebit : 
întreprinderea de scule, dispozitive și ve
rificatoare a intrat parțial in producție. 
Freze, burghie, șevere, cuțite roată ori de 
reglaj sînt doar cîteva din zecile de repere 
ce se realizează aici șt care sînt solicitate 
de numeroase întreprinderi. Beneficiarii 
lor sînt in principal unitățile aparținind 
Centralei industriale de autoturisme din 
Pitești, precum și întreprinderile de trac
toare și de autocamioane din Brașov, 
combinatele petrochimic și de articole 
tehnice din cauciuc din Pitești ș.a. Sem
nificativ : dotarea tehnică a acestei unități 
alcătuită din utilaje complexe de înalt 
randament poartă în proporție de 95 la 
sută marca unor prestigioase întreprinderi 
din țară.

Cu doi ani In urmă, locul, „peste șine", 
unde se produc acum SDV-uri de Costești, 
era viran. Azi, noua Întreprindere Înălța
tă de constructorii de la T.C.L Pitești

inaugurează intrarea Costeștiului in cir
cuitul industriei construcțiilor de mașini 
dip țara noastră și, în același timp, debu
tul unor prefaceri economice și sociale de 
profunzime Referindu-se la aceste aspec
te, ing. Marin Dragomir, directorul uni
tății, preciza că toți cei ce poartă sa
lopete și șepci albastre cu emblemă albă 
prinsă pe piept — muncitori, cadre teh
nice și inginerești — sînt oameni cu înal
tă pregătire profesională, originari din 
partea locului. Pentru ei s-au înălțat și se 
înalță acum cîteva sute de apartamente. 
In localitate se pregătesc cadre In
tr-un liceu de specialitate, o școală pro
fesională și o alta de maiștri. Virgil Toma, 
de meserie frezor, ne spunea : „M-am în
tors acasă de la întreprinderea de autotu
risme. Sînt mîndru de orașul meu, care 
Începe să fie cunoscut In lume, să ne dea 
de lucru acasă și un ’ciștig bun". (Gheorghe 
Cîrstea).
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I Case unicat I
Cu răspundere și exigență pentru 

afirmarea în practică a autoconducerii
I
I
I
I
I
I
I

F.xisti in comuna Albești de 
Muscel, județul Argeș, o casă a 
familiei Pop, veche de vreo 200 
de ani și cu o arhitectură aparte. 
Are și o istorie a ei. Aici, in 
această casă, iși afla adăpost 
vestitul haiduc Radu lui Anghel, 
impreună cu oamenii lui. Tot in 
această casă, la începutul seco
lului nostru, a funcționat prima 
școală primară din comună.

Nu departe de ea se află o 
altă casă, aproape la fel de 
veche, a păstorului Costică Sima, 
casă construită, din temelie pină 
la horn, numai și numai din 
lemn, inclusiv cuiele.

Semnalindu-ne aceste două 
clădiri vechi, corespondentul vo
luntar loan Dobrescu propune 
forurilor in drept să le ia in evi
dență pentru a fi declarate mo
numente și ocrotite ca atare.

I
I
I
I
I
I
I

I Pionierească I
I
I
I
I
I
I
I

Continuind tradiția făurarilor 
primei mari hidrocentrale a 
țării, de pe riul Bistrița, pio
nierii din Bicaz au construit și 
ei o microcentrală hidroelec
trică. Tot pe vechea albie a 
Bistriței. Timp de un an de zile, 
ei au executat, in timpul liber, 
lucrările de amenajare nece
sare. Cu sprijinul părinților, 
care muncesc la fabrica de ci
ment și In alte întreprinderi din 
localitate, pionierii au construit 
și montat micul grup electrogen, 
care va furniza energia elec
trică necesară alimentării „Ca
sei pionierilor".

Așadar, lăcașul pionierilor din 
Bicaz va primi energie... pionie
rească.

I
I
I
I
I
I

I
r v „
Fara
„combinații"

I
I

I
I
I
I
I
I

Ieșeanul M. Ionescu se pripă
șise prin Suceava in căutare de 
frunză, să taie la dini. Se plimba 
hai-hui pe străzi, dar cu ochii 
in patru. Ce credeți că „ochea" 
el ? Mai Intii, laboratorul unei 
școli, din care a sustras obiecte 
in valoare de vreo 16 000 lei. 
Cum in cale i-a apărut și maga
zinul „Consignația", s-a furișat 
înăuntru și a ieșit cu o com
bină muzicală. Declarat — 
apropo de laboratorul școlii — 
repetent la școala cinstei, a 
fost trimis In judecată, care 
s-a lăsat cu... muzică (apropo 
de combina muzicală). $i astfel, 
a încasat trei ani și jumătate în
chisoare.

I

I
I
I
I

I
I

O ispravă 
absurdă

I

I
I
I

mină. Le-a făcut gră- 
curte și
și topor.

s-a făcut

I
I
I

I

le-a trecut 
Mai exact, 

scrum, iar 
și altele —

I

I
I

Aflat In stare avansată de 
ebrietate, acarul Vaier P. de la 
stația C.F.R. Odoreu (Satu 
Mare) a început să arunce din 
casă toate lucrurile care i-au 
căzut sub 
madă in 
prin... foc 
plapuma
televizorul, scaunele 
o grămadă de surcele.

Se zice că după ce și-a văzut 
isprava, acarul s-a jurat ci 
schimbă macazul și că o să-și 
treacă asemenea apucături pe... 
linie moartă.

Numai de s-ar ține de cuvint.

I
I
I

I Fluieră a pagubă I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ion D. din Săcele isi freea 
mîinile de bucurie. „A dat noro
cul peste mine. Auzi : să-mi 
pice 4 verighete frumoase cu 
numai 5 800 de lei! Curat chili
pir, cu care nu te intilnești 
toată ziua, bună ziua". Fălos ne
voie mare, s-a dus fi la „Biju
teria", să-i confirme specialistul 
de acolo cite carate au verighe
tele. $i i-a spus imediat : nici 
un carat. Sint tinichea curată. 
X rămas perplex. Parcă-i dăduse 
cineva patru palme. Tot ce-i 
mai răminea de făcut, era si re
clame cazul milifiei. La fel cum 
a făcut-o fi un alt chilipirgiu, 
Octavian C., care se considera și 
mai norocos, deoarece el dăduse 
tot unor turiști străini (poale 
aceiași) numai 3 000 de lei pe 
verighete. Dar și ele tot din 
tinichea. Cei doi chilipirgii flu
ieră acum a pagubă.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
Nici nu se uscase 
bine cerneala...

I
I

I
I
I
I multe 

sin-

I
I
I
I

I
I
I
I
I

13 august 1980 a fost conside
rată de Zaharia Sovea o zi no
rocoasă, pentru că — in sfirșit I 
— obținuse permisul de condu
cere auto. Dar nici n-a apucat 
să se usuce bine cerneala pe 
permis, că posesorul lui și-a... 
permis să plece la drum lung, 
cu autoturismul l-SV-8112. După 
un raliu forțat prin mai 
județe — efectuat într-o
gură zi ! — in drum spre Blaj, 
pe raza comunei Mihalț (Alba), 
s-a angajat In depășirea ris
cantă a unui autobuz. După o 
anevoioasă cursă făcută paralel 
cu autobuzul, Z.S. a virat pe 
neașteptate, apărind in fața 
acestuia. Pentru a nu-l face 
praf, șoferul de pe autobuz a 
frinat brusc. Dar din cauza 
șoselei umede, autobuzul a de
rapat și s-a răsturnat cu roțile 
in sus. 'Unul din cei 50 de pa
sageri din autobuz și-a pierdut 
viața.

I
I
I
I
I

I I
L

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii j

se Înfăptuiește cu consecventă programul de creștere^

A NIVELULUI DE TRAI AL OAMENILOR MUNCII

DE LA 1 OCTOMBRIE

muncitorești și autogestiunii• •

£00 000 de lucratori din construcții 
beneficiază de majorarea retribuțiilor

O analiză prospectivă, riguroasă, 
la obiect asupra activității de pro
ducție pe care urmează să o desfă
șoare pe o perioadă de un 
zile un colectiv de peste 
oameni ai muncii 
resc, să fie luate 
tudine de date și 
de factori diferiți 
nizați și aduși la 
al rezultatelor 
scontate.

în ce măsură a răspuns acestui de
ziderat adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii de la 
întreprinderea da confecții și trico
taje București 7

De la început se cuvine subliniat 
că Întreaga desfășurare a adunării 
generale a decurs sub semnul în
țelegerii clare, responsabile a fap
tului că activitatea din anul vii
tor a acestui puternic colectiv mun
citoresc, ce și-a făcut o adevărată 
tradiție din obținerea unor succese 
de prestigiu in întrecerea socialistă, 
trebuie să se Întemeieze pe apli
carea .riguroasă a principiilor noului 
mecanism economico-financiar, a au- 
toconducerii muncitorești și autoges
tiunii, pe mobilizarea hotărîtă a tu
turor oamenilor muncii in vederea 
creșterii mai accentuate a eficienței 
economice. O asemenea optică in 
abordarea problemelor privind pre
gătirea producției anului viitor se 
impunea cu atit mai mult cu cit pla
nul prevede creșteri substanțiale la 
toți indicatorii. Producția de confecții 
urmează să înregistreze față de 1980 
un spor de peste 100 milioane Iei ; 
exportul va crește cu peste 12 la sută. 
Aproape întregul spor de producție 
va fi obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

— Sarcinile de plan pe anul 1981 
sint deosebit de mobilizatoare, dar 
convingerea noastră, a celor ce lu
crăm în sectorul de tricotaje, este că 
ele pot fi indefinite — spunea mun
citoarea Georgeta Oprea. O garanție 
in acest sens este faptul că, în spi
ritul înaltelor exigențe ale autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare, avem posibili
tatea să stabilim din timp măsurile 
necesare pentru a ne încadra de la 
început in ritmurile și cerințele de or
din calitativ ale noului cincinal. Știm 
că in sinul viitor va trebui ca fiecare 
muncitoare să realizeze în medie zil
nic 6,5 rochii femei, 9 fuste, 2,7 com- 
pieuri femei, 2,3 costume bărbați, 21 
cămăși, 10 treninguri. Aceasta înseam
nă creșteri de productivitate tntra 
10—15 la sută. Pentru noi este lim
pede că numai printr-o bună orga
nizare a activității la fiecare loc de 
muncă, prin întărirea ordinii și dis-, 
ciplinel vom putea realiza aceste 
sarcini.-în secția noastră s-a contai 
rat deja pe baza propunerilor făcute

an de
18 000 de 

obligă. In mod fi- 
in calcul o multi- 
fapte, un complex 
care trebuie armo- 

numitorul comun 
economice optime

li

de muncitori un program de măsuri 
tehnico-organizatorice, dar cred că 
acum este foarte important ca, odată 
cu trecerea la aplicarea acestora, să 
acționăm tn așa fel incit fiecare 
muncitoare să înțeleagă că sub nici 
un motiv nu putem produce oricum, 
că nu se poate admite nici o pier
dere, că este in interesul nostru să 
realizăm o productivitate sporită, o 
eficientă tot mai mare. Numai așa 
vom realiza sarcinile de plan, ntrtnai 
așa vor crește șl cîștigurile noastre.

Făctnd dovada unui înalt spirit da

La întreprinderea 
de confecții și tricotaje 

București

răspundere față de buna desfășurare 
a activității viitoare în întreprin
dere, participanțil la dezbateri nu au 
ocolit punctele „nevralgice", neajun
surile existente tn organizarea pro
ducției și a muncii, au adus in dis
cuție abaterile de la disciplina mun
cii șl disciplina tehnologică, crlticile 
lor vizînd necesitatea Îmbunătățirii 
încă de pe acum a întregii activități 
productive. Aceasta cu atit mal mult 
cu cit — așa cum au subliniat in cu
vîntul lor Elvira Marian, muncitoare 
în secția IV, Ion Eftlmie, ajutor de 
maistru, și Ion Nlcolae, șeful secției 
I — în multe locuri, mașinile nu sînt 
folosite la întreaga capacitate, apro
vizionarea cu materiale nu este în
totdeauna ritmică, mai sint munci
toare care nu-și realizează normele 
zilnice. Pentru înlăturarea unor ase
menea deficiențe, în cadrul adunării 
generale au fost formulate propu
neri și sugestii valoroase, cu efi
ciență certă, care vor îmbogăți 
proiectul planului de măsuri tehnico- 
organizatorlce. Intre altele, a reieșit

că este 
nizarea 
cursuri . _____
fesionale, să se creeze linii speciale 
de producție pentru calificarea noi
lor muncitori, să se întărească asis
tența tehnică, in special în schimbul 
II, să se realizeze încărcarea cu sar
cini la fiecare loc de muncă, în spe
cial în compartimentele funcțio
nale, astfel Incit personalul nepro
ductiv să fie redus la strictul nece
sar.

Un loc Important l-au ocupat In 
dezbaterile adunării generale pro
blemele privind valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și ener
getice, gospodărirea rațională a aces
tora. Din Intervențiile mai multor 
participanți la 
muncitoarele 
Stana Lasou și 
s-a desprins că 
încă mult loc r____ __    __
trebuie să fie eliminate toate sursele 
de risipă, tntărindu-se spiritul de 
răspundere tn economisirea severă a 
materiilor prime, materialelor auxi
liare, a energiei electrice. Reali
zarea nivelului planificat al produc
ției nete pe anul viitor, au subliniat 
vorbitorii, impune măsuri hotărlte 
pentru perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, dotarea corespunză
toare cu S.D.V.-uri a tuturor locu-- 
rilor de muncă, eliminarea pierderi
lor datorate retușurilor șl remanie
rilor, ținerea unei evidențe stricte 
de către fiecare muncitor a consu
murilor și cheltuielilor înregistrate 
la fiecare produs.

Din dezbaterile fructuoase, dîn pro
punerile constructive concretizate In 
măsuri practice s-a desprins cu cla
ritate hotărlrea colectivului între
prinderii de a realiza exemplar sar
cinile de plan pe acest an, de a pune 
temelii trainice producției anului 
viitor, care va trebui să se desfă
șoare în condiții de eficiență sporită.

necesar să se treacă la orga- 
in fiecare secție a unor 
de ridicare a pregătirii pro-

mai 
discuții — intre care 
Zamfira Andreescu, 
Constanța Diaconu — 
în fiecare secție este 

pentru mai bine, că

DIN HOTARIRILE ADUNĂRII GENERALE
• Se va asigura obținerea unor economii In valoare de peste 8 mlîi* 

oane tei, prin realizarea de subproduse din materialele rezultate la croire 
fi de la capetele de baloți 1

• Tipizarea tehnologiei de prelucrare fl monta) a rochiilor pentru femei 
va duce la creșterea producției-marfâ eu 9,1 milioane lei fl la obținerea 
unor economii in valoare de 1,9 milioane lei;

• Prin extinderea mecanizârii unor operații tehnologice se va asigura 
realizarea unui spor de producție-marfâ in valoare de 3,6 milioane lei fl 
obținerea unor economii de 2 milioane lei ;

• Produeția-marfâ va spori cu 1,5 milioane lei fl vor fl obținute economii 
In valoare de aproape 2 milioane lei, prin creșterea gradului de concentrare 
și specializare a producției |

• Se va trece la organizarea ergonomied a tuturor locurilor de 
muneâ, In vederea reducerii «fortului fizic, Imbunâtățirii condițiilor de lucru.

Dumitra TtRCOB, Hie ȘTEFAN

Ulciorul parazitului
(Urmare din pag. I)
intitulat „Parazitismul in fața Instan
ței muncitorești", relatam despre un 
oarecare Atanasie Szlavyk, de 35 de 
ani, domiciliat in București, șoseaua 
Mihai Bravu nr. 42—62, bl. P 8, sc. 3, 
ap. 90, tată a doi copil care Iși „duce 
veacul" din retribuția... soției. „La 
vîrsta aceasta, cîți ani de muncă a- 
veți ?“, era întrebat, atunci, Atana
sie S. „Precis nu știu, pentru că 
n-am cartea de muncă la mine"... 
„Prin hotărîre judecătorească ați fost 
repartizat intr-o întreprindere, să . 
prestați o muncă utilă pentru un a- 
nume termen. Cum a expirat acest 
termen, ați părăsit locul de muncă. 
De ce 7". „Păi, să explic...".

...8 iunie 1980. Același Atanasie S. 
tn fața instanței de judecată. Culpa 7 
Parazitismul. Cum nu la „explicații" 
l-a invitat adunarea cetățenească, 
apoi instanța, cel in cauză și-a ex
primat dorința să se califice. „De 
acord. Unde vreți să munciți 7": „La 
«Electroaparataj»". Au trecut luni de 
zile. Pe 17 septembrie 1980 ne inte
resăm la „Electroaparataj" : „Atana- 

Szlavyk s-a prezentat la dv. 7“ 
nou un răspuns scurt : „Nu. nu 
prezentat. Și ne crapă măseaua 
oameni dornici să facă treabă", 
s-a prezentat la „Cinescoape" 
Gherasim Costel Dan care, la

sie 
Din 
s-a 
de 
Nu 
nici 
aproape treizeci de ani ai săi, nu și-a 
făcut o profesie pentru că tot „vrea 
să dea la facultate". Cu alte cuvinte 
a tmbătrînit in nemuncă „vrînd să 
dea la facultate". Pină una, alta, a 
intrat de cîteva ori sub incidența de
cretului 153.

După cum se vede, nărăvitul la 
traiul pe spinarea altora se crede 
Imbatabil la' capitolul „explicații". 
„Tocmai tmi fac formele să intru la 
treabă", auzi pe cite unul. Cind îl 
iei însă la bani mărunți, vezi că efor
tul acesta se Întinde pe cite 10—15 
ani...... încă nu m-am decis spre ce
activitate să mă Îndrept", justifică 
alții. Șl iar, luați la bani mărunți, 
vezi că indecizia asta durează de ani 
și ani.. Perioadă în care asemenea 
indivizi consumă, trăiesc bine mersi. 
De unde, dacă nu muncesc ? Zac 
prin cafe-barurl la orele clnd tn fa
brică, ori in mină, ori în lanuri, mii 
și milioane de oameni au in urma

lor ore bune de muncă. Cu ce plă
tesc dacă nu muncesc 7 Dacă-i scor
monești prin buzunare dai de pa
chete cu țigări străine. Cu ce bani 
le procură dacă nu muncesc 7 La a- 
semenea întrebări, de regulă, parazi
tul îți răspunde că el este un „om 
cumpătat", se mulțumește cu puțin. 
Ajuns însă în fața instanței de ju
decată se vede că traiul „econom" 
Înseamnă traiul din expediente, afa
cerea pe sub mină cu țigări ori case- 
tofoane. acroșul fără pic de .demni
tate al străinilor pentru traficul de 
valută, furtul din avutul obștesc, din 
buzunarele cetățenilor, din „biletul 
in plus", din diverse alte escroche
rii. în concluzie, virusul purtător al 
tuturor acestor mentalități de exploa
tator este nemunca. Fie că este vor
ba despre unii tineri care trăiesc din 
munca și pe spinarea părinților, 
încurajați și menajați de către aceș
tia. Fie că este vorba despre oameni 
în toată firea, dar care sînt preocu
pați să la cit mal mult de la socie
tate și să nu dea nimic în schimb, 
care s-au obișnuit cu 
fi duși de societate în 
nu se „înjosi" pipă la 
cîștigate prin sudoarea

Cit de deformată și 
cu realitățile noastre este această op
tică egoistă, o știe fiecare. Cit de ne
cesare sînt acțiunile combative, in
transigente ale organelor ordinii pu
blice, opiniei publice și colectivelor 
de muncă pentru respectarea întoc
mai a legilor țării, pentru a pune 
hotărît capăt atitudinilor de sfidare 
de factura celor Înfățișate mai sus, 
de asemenea, nu mai stăruim.

„Comunismul nu se poate construi 
fără muncă, a afirmat răspicat secre
tarul general al partidului. El nu 
este societatea trîntorilor, ci societa
tea oamenilor muncii".

O societate care a proclamat 
solemn, pentru toți, cultul muncii.

O societate care promovează in 
ochii stimei colective pe eroii muncii.

O societate in care, să fie limpe
de, nu este loc pentru cei puțini la 
număr care mal soootesc Încă munca 
cinstită drept un semn de înjosire. 
Aceștia nu au de ales decît drumul 
drept șl demn al muncii, drumul mi
lioanelor de oameni care zidesc 
România nouă, socialistă, de azi și 
de mîine.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui 
mobilist să contracteze 
rarea facultativă 
conducătorilor de 
a altor persoane 
turisme".

Primele 
sint între 
raport de 
gurate pentru fiecare persoană, 
putîndu-se plăti și in rate.

Pentru informații suplimen
tare și pentru contractarea de 
asigurări vă puteți adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților și 
Inspectorilor de asigurare, filia
lelor A.C.R. sau, direct, orică
rei unități ADAS.

auto- 
„asigu- 

dc accidente a 
autoturisme șl 
aflate in auto-

anuale
80 lei 
nivelul

de asigurare 
și 240 lei, în 

sumeior asi-

„greul" de a 
spate șl de a 
postura plinii 
frunții.

in contratimp

Discutînd despre noile majorări cu constructori 
pe un șantier bucureștean

CREȘTEREA VENITURILOR DULGHERULUI CONSTANTIN 
MURĂRESCU :

de
Acum trei zile, sîmbătă, mă 

aflam pe șantierul fabricii de fire 
și țesături din fire de sticlă, con
struită de grupul vest al Trustului 
de construcții industriale și agrozoo
tehnice București. Cite nu constată 
reporterul pe un șantier 7 De data 
aceasta, observațiile erau dominate 
de o impresie aparte. Nu se simțea 
prin nimic relaxarea sfîrșitului de 
săptămînă. O forfotă, un zor, un 
zumzet al activității de parcă lu
crările abia ar fi început.

— La noi nu contează ziua săptă- 
minii, ci anotimpul în care ne 
aflăm, starea vremii. E timp fru
mos, tl folosim la maximum. 
Mîine-poimîine bate lama la ușă !

Șeful șantierului, inginerul Ni
colae Dimitriu, făcu o pauză și 
adăugă :

— Apoi mal e un motiv.
Surise cu subînțeles.
— E zi de plata retribuției !
Deschis vorbind, prin unele locuri 

ziua de „leafă" e, pentru unii, pre
text de calcule in timpul progra
mului șl numărări de bani, de vîn- 
zoleală înspre casierie, de învoiri 
și plecări mal devreme. Animația 
zilei de semnare a ștatelor se sim
țea și pe șantier, dar se simțea 
tntr-un fel aparte. Mărind, parcă, 
zorul spornic al tuturor. Inginerul 
Dimitriu tmi ghici întrebarea și 
preciză :

— într-un fel, e o zi aparte. Oa
menii știu că de munca lor depinde, 
în mod direct, și ciștigul. Astăzi au 
un motiv in plus să se gîndească 
la relația directă dintre hărnicie și 
bunăstare. Se plătește avansul ul
timei retribuții In vechiul cuantum, 
începind de la 1 octombrie, bene
ficiem și da etapa a doua de ma
jorare.

Prilej pentru reporter de a con
semna citeva aspecte legate de 
eveniment. Nu fără a rememora 
dimensiunile generale ale acestui 
moment din înfăptuirea programu
lui de creștere a nivelului de trai.

Cei aproape 800 000 de construc
tori, prezenți pretutindeni, tn toate 
colțurile țării, se bucură de o grijă 
deosebită din partea partidului și 
statului nostru. O dovadă in acest 
sens o constituie și faptul că, in 
acest cincinal, el beneficiază de 
una dintre cele mal însemnate ma
jorări a retribuțiilor — 35,8 la sută, 
adică peste media pe țară. La 1 iu
lie 1977, adică printre primii, cel 
ce muncesc in construcții-montaj 
au beneficiat de majorarea prevă
zută pentru prima etapă, cu 18.7 la 
sută. Acum, Începind cu data de 
1 octombrie, se aplică majorările 
din a doua etapă, ceea ce înseamnă 
o nouă creștere, cu 14,4.1a sută, a 
veniturilor pe care constructorii și 
montorii le realizează prin munca 
lor.

Unul din miile de șantiere e șl 
cel la care ne-am început repor
tajul de față. Unul din miile lui 
de muncitori e Constantin Mură- 
rescu, tînăr dulgher. îndrăgostit de 
meserie : „îmi place să lucrez la 
Înălțime. Să văd Bucureștiul de sus. 
Și am avut adesea acest prilej. 
Unora li se pare grea meseria asta. 
Mie nu. Iar în echipa noastră sîn- 
tem 48 de oameni, tot unul și unul. 
Lucrăm în acord global și dacă unul 
nu ține pasul -tragem- de el pină-1 
dăm pe brazdă. Altminteri ne 
«trage» el Înapoi șl na diminuează 
rezultatele și ciștigul".

Iată cum va arăta acest cîștig 
după 1 octombrie. Precizăm că 
C. Murărescu este încadrat la cate- 

^gorla 3, nivel de bază.

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

O metodă modernă de control

vechime. Aplicarea acestei noi ma-

înainte 
de majorare

După 
majorare

Diferența 
in plus

Retribuția
tarifară 1 754 tel 1060 lei 306 lei

Spor de vechime
(3 la sută) 53 lei 62 lei 0 lei

Acord global
(adaos 15 la sută) 263 lei 309 Iei 46 lei

Total : 2 070 lei 2 431 lei 361 lei

La același grup de șantiere iu- jorărt de retribuție tl aduce sub-
crează și Stere Turcu. Este fierar- stanțiale sporuri. Avlnd o încadrare
beton 1st. Un fruntaș in muncă cu la categoria 5, treapta a III-a. el va

realiza un plus de 432 lei.

CREȘTEREA VENITURILOR FIERARULUI-BETONIST 
STERE TURCU:

înainte 
de majorare e

După 
majorare

Diferența 
In plus

Retribuția
tarifară 2 356 lei 2 683 lei 127 Iei

Spor de vechime b. *

(7 la sută) 165 lei 188 lei 23 lei
Acord global

(adaos 25 la sută, 589 lei 671 lei «2 !«•-............. ‘ *5»
Total : 3 110 lei 3 542 lei 432 lei

în mod corespunzător răspunde- ale specialiștilor de pe șantiere.
rilor pe care le au tn coordonarea Iată un exemplu : tehnicianul prin-
și conducerea lucrărilor. cresc șl cipal Stănică Flueraru, constructor
veniturile cadrelor de conducere. cu vastă experiență.

CREȘTEREA VENITURILOR 
STANICA

TEHNICIANULUI PRINCIPAL 
FLUERARU :

Înainte de 
majorare

După 
majorare

Diferența 
In plus

Retribuția /
tarifară 2 640 lei 2 MO lei 270 lei

Spor de vechime
(10 la sută) 264 lei 291 tel «7 lei

Adaosul pentru regim de lacra
de 10 ore (25 la sută) 660 lei 727 tel 07 lei

Total : 3 564,101 3 928 lei 364 tel

L-am Întrebat șl P« lnsoțlto- va primi ca șef de șantier gra-
rul nostru, gazda directă, cit du! IL

CREȘTEREA VENITURILOR INGINERULUI NICOLAE DIMITRIU,
ȘEFUL DE ȘANTIER:

3*1’-%'?-’. 1:' < •’ înainte de Dup* Diferența
majorare majorare In plus

Retribuția •
tarifară 4 020 lei 4 450 M <30 M

Indemnizație
de conducere 400 lei «70 lei 20 let

Spor de vechime
(10 la sulă) 402 let 445 lei 43 tel

Total : 4 822 lei 5 365 lei 543 lei

— Noi am lucrat la fel de bine șl 
pentru mult și pentru 'puțin, spunea 
unul dintre interlocutori. Dar, e 
adevărat, muncești cu și mai mare 
tragere de inimă clnd vezi că intre 
ceea ce realizezi și ceea ce cîștigi 
există o strînsă legătură. Că. așa 
cum se arată în hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al partidului și cum 
nu o dată a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ridicarea nive
lului de trai al poporului, deci șl 
sporirea retribuțiilor, are la bază

munca, roadele el. Este un motiv 
tn plus pentru noi să ne Încordăm 
și mai mult forțele pentru a termi
na cele 38 de obiective pe care le 
avem in lucru și a le da in funcțiu
ne la termen, conform plahului.

...Era sîmbătă. Pe șantier tensil. ■ 
nea muncii nu slăbise, nu se /lin
tea relaxarea din ajunul zilei de 
odihnă. Totuși se simțea atmosfera 
unei zile neobișnuite.

Unde a fost grija pentru avutul

obștesc ?

)

Rodica ȘERBAN

al calității
Dezvoltarea Impetuoasă a indus

triei metalurgice, caracteristicile 
Înalte de calitate ce se impun fie
cărui produs reclamă tot mai mult 
folosirea unor metode moderne șl 
eficiente de control nedistructiv al 
producției. Pină acum s-au făcut 
pași însemnați in această direcție. 
In industria metalurgică se aplică 
controlul cu ultrasunete, controlul 
cu ajutorul curenților turbionari, al 
pulberilor magnetice, sortarea pro
duselor laminate cu ajutorul apa
ratelor ce funcționează pe princi
pii magnetice, analiza spectrală ca
litativă și semicantitativă cu aju
torul stlloscoapelor etc. în vederea 
minuirii cît mai competente a apa- . 
raturii, instalațiilor și accesoriilor 
utilizate in acest control au fost 
organizate, de asemenea, cursuri 
speciale de pregătire în facultățile, 
tehnice pentru ingineri și submgi- 
neri ; unele mari combinate și în
treprinderi industriale au organi
zat cursuri de specializare, cali
ficare și atestare a cadrelor necesa
re pentru activitatea de control ne
distructiv.

La întreprinderea „Oțelul roșu", 
cu toate că dotarea In privința con
trolului este insuficientă, s-a trecut 
totuși la aplicarea controlului cu 
ultrasunete la unele oțeluri șl a 
analizei spectrale la oțelurile alia
te trase in bare. Se fac testări și 
verificări pentru extinderea contro
lului ultrasonic și la oțelurile pen
tru rulmenți. Cu toate acestea, în 
unitatea noastră se manifestă încă 
multă prudență și încetineală față

producției
de Îmbunătățirea dotării tehnice, 
precum și față de aplicarea unor 
tehnici de control mai eficiente, 
cum ar fi instalațiile de control cu 
ultrasunete in flux, instalațiile cu 
curenți turbionari, cele cu pulberi 
magnetice ș.a. O asemenea optică 
este întru totul nejustificată, deoa
rece tn întreprindere există serioase 
probleme in domeniul calității unor 
produse : bare trase, profile cu 
destinație specială, oțel rotund pen
tru rulmenți sau organe de asam
blare etc. In primul semestru al 
acestui an, întreprinderea a chel
tuit pentru remedierea unor 
fecte de calitate peste 1 150 000

Pentru înlăturarea acestor 
ajunsuri consider necesar să se 
troducă și să se extindă tehnicile 
moderne de control nedistructiv, să 
se îmbunătățească dotarea tehnică 
prin redistribuirea aparatelor și in
stalațiilor nefolosite de la alte uni
tăți, să se incurajeze șl să se folo
sească pe scară mai largă cercetă
rile existente la noi In țară in acest 
domeniu. Un sprijin efectiv în a- 
ceastă privință ar putea acorda Mi
nisterul Industriei Metalurgice, 
unde s-ar putea organiza un com
partiment care să răspundă nemij
locit de introducerea și aplicarea 
controlului tuturor produselor me
talurgice, de pregătirea și speciali
zarea cadrelor necesare.

Nu de mult, tn amiaza zilei pe 
o stradă din Craiova s-a oprit 
o autocisternă al cărei șofer, con- 
statînd că o anvelopă a făcut ex
plozie, a tras pe dreapta și a ple
cat în grabă să caute altă roată. 
La scurt timp, tn partea din față ■ 
caroseriei — datorită, probabil, șo
cului produs de defecțiune — cis
terna a cedat șl a căzut pe bor
dura trotuarului. S-a 
spărtură, pe unde a 
curgă ulei. Cind am 
acolo, din cisternă se 
gea încă ulei. Am < 
la miliția orașului, care a trimis In 
grabă un echipaj. Era insă 
tîrziu, cisterna se golise. Așa 
pierdut peste 10 tone ulei.

produs o 
început să 

i trecut pe 
• mai scur- 
dat telefon

prea 
s-au

Pe scurt,

de
lei, 
ne- 
in-

Ion HURTUPAN
tehnician,
Întreprinderea „Oțelul roșu"

Ceea ce m-a determinat să scriu 
aceste rînduri este intrebarea pe 
care mi-am pus-o : ce au făcut tre
cătorii de pe strada craioveană unde 
s-a produs defecțiunea ? Nimeni nu 
a alergat ia un telefon pentru a sem
nala paguba care se producea. S-ar 
fi putut interveni, pină la sosirea 
autorităților, astupind spărtura din 
cisternă cu o mufă improvizată. 
Scriu aceste rînduri, deoarece mal 
sint cazuri clnd se produc astfel de 
pagube in văzul unor oameni. Or, 
in atari situații, clnd e vorba de 
avutul obștesc, trebuie să acționăm 
prompt, cu toții. tndepllnlndu-ne 
o firească datorie civică.

Ion POPESCU 
Craiova

din scrisori

(

• Realizare. La întreprinderea „Victoria"-Călan a fost pornit, nu de 
mult, furnalul nr. 3, cu o capacitate de 1 000 m.c. Acest furnal va produc* 
de două ori mai multă fontă cenușie decît produc celelalte furnale aflate 
in funcțiune in întreprindere, cu un consum mal mic de 30—50 kg de 
cocs pe tona de fontă. (Iosif Crasca, orașul Călan, județul Hunedoara). 
• Neglijență. Recent, am fost la un magazin din piața Craiovei să cumpăr 
un geam. Acolo, mi s-au arătat mai multe folii de geam cu pete mari 
lăptoase și mate. Vinzătorii au dat din umeri neputincioși : „Așa le-am 
primit. întreprinderea de geamuri din Mediaș le-a livraț in vagoane des
coperite și apa ploilor le-a deteriorat". Asemenea pagubă ar trebui su
portată de cei vinovați. (Ion Dugăeșescu, economist, Craiova). • Tăcere» 
dar nu de aur. în luna iunie 1979, întreprinderea noastră a achiziționat 
de la I.M. „Nicolina“-Iași un autogreder de 180 C.P. Din cauza unor de
fecțiuni, acest utilaj nu a funcționat pină In prezent decît 658 ore. De
mersurile noastre pe lingă întreprinderea producătoare de a ne sprijini 
să-l
Din 
nici 
tele 
Îmbunătățiri funciare, proiectări și executări construcții Vaslui) • De ee 
au dispărut caietele 7 Șl astăzi locuitorii satelor folosesc și vor mai fo
losi multă vreme atelaje cu cai sau cu boi. Dar comerțul nu asigură ma
terialul necesar pentru potcovitul animalelor și. mai ales, calele. Tot mal 
puțini sint și meșteșugarii care confecționează potcoave și caiele. Este o 
situație care ar trebui să fie analizată și rezolvată de forurile de resort 
cît mai operativ. (Dr. I. Micuț, Curtea de Argeș) • Poluare tonică. La 
Rîmnicu Vîlcea s-au construit în ultimii ani multe blocuri cu apartamente 

.confortabile. Totuși, noi cei care locuim in noile blocuri de pe strada 
Luceafărului nu putem duce o viață tihnită din cauza unei betoniere ■ 
I.C.M. Vflcea, aflată în apropiere și care, ziua și noaptea, produce un 
zgomot de nedescris. (V. Rapcea, Rîmnicu Vîlcea).

punem in funcțiune, In termenul de garanție, au rămas fără rezultat 
luna mai a.c., cind am făcut ultima intervenție, nu am mai primit 
un răspuns, iar utilajul stă nefolosit. (Constantin Ionescu. președin» 
consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj teraster.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
ZIMBABWE, CANAAN SODINDO BANANA, 
LA ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU4
Președintele Republicii Zimbabwe, 

tovarășul Canaan Sodindo Banana, a 
făcut, luni dimineața, o vizită la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu** din Bucu
rești.

înaltul oaspete a fost lnsotit de 
tovarășii Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, Petre Blajovici, 
ambasadorul țării noastre în Republi
ca Zimbabwe.

La sosire, In intîmpinare au venit 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
conducere, rectorul Academiei „Ște
fan Gheorghiu", membri ai consiliu
lui de conducere, cadre didactice și 
studenți.

Cu acest prilej, oaspetelui i-au fost 
înfățișate date privind profilul aces
tei instituții de învățămint, care a cu
noscut o continuă dezvoltare, ca ur
mare a indicațiilor tovarășului Nicolae

Forme de agrement cu vechi tradiții
Consiliul Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, împreună cu Co
misia de femei din sectorul 1 al Ca- 
pitî iei, au organizat Ia complexul 
sportiv „Cireșarii" o chermeză popu
lară — manifestare cultural-artistică 
și de agrement cu vechi tradiții — 
care a reunit oameni ai muncii îm
preună cu familiile lor și colective da 
Crieteni la o petrecere a timpului li- 

er într-o ambianță plăcută, cîmpe- 
nească. Terenurile sportive deveni
seră ringuri de dans, estrade pentru 
spectacole și proiecție de film. Pro
gramul cultural-distractiv, susținut da 
artiști de la Teatrul de estradă „C. 
Tf asi *, teatru! „C. Nottara" și o 
♦orrtivzție de muzică vocal-instrumen- 
.ală a clubului C.F.R.-triaj, la care 

și-a dat concursul Casa de cultură a 
sectorului 1, a cuprins recitaluri de 
poezie, momente vesele, piese de 
muzică ușoară ș.a. A fost prezentată 
o gală de filme ue animație oferită 
de Televiziunea română.

Sumele realizate de la expoziția 
eu vînzare a obiectelor de artizanat, 
vestimentare și de uz casnic, confec
ționate din materiale recuperabile de

Buna organizare —
(Urmare din pag. I) 
trial. Se pregătea să plece prin 
cooperative să vadă cum este organi
zată recoltarea porumbului. îm
preună, pornim spre C.A.P. Cataloi. 
In drum intilnim pe șefii de fermă 
Traian Smeu și Vasile Cojocaru. „în 
cele două ferme, ne spune primul, 
aproape 200 de cooperatori culeg 
Corumb și taie coceni. Avem pro- 

leme cu eliberarea terenului. Ne-ar 
trebui cîteva tractoare cu remorci 
pentru a căra producția de pe cimp".

Ora 9. La primăria din Frecățel, 
trei funcționari dădeau zor să pună 
un teanc de acte în dosare. Ni se 
spune că primarul e plecat in satul 
Telița. Peste cîteva minute îl găsim 
li fața școlii din sat „Am venit aid 
st văd dacă au ieșit .oamenii la mun
ci — spunea primarul Nicolae Bur- caș Președintele cooperativei e pie
ce. să-și aducă lemne de la pădure, 
liiT inginerul-șef e la Tulcea. în sat 
n-a rămas nimeni care-i bun de 
muncă". Pe cimp, intr-adevăr, erau 
120 de oameni la culesul porumbului. 
Cu o zi înainte se recoltaseră peste 
15 hectare. Numai că in timp ce ca
drele de conducere aveau alte tre
buri, nu era nimeni care să se ocupe 
de transportul recoltei din cimp. La 
ora 13 ai 30, o parte din oamenii 
aflați la cules pe tarlalele cooperati
vei d'-i Telița au plecat acasă.

im revenit la cooperativa agricolă 
iihail Kogălniceanu. Aici, cu toate

Din cîmp, la fabrică și pe piețe — 
pe drumul cel mai scurt

(Urmare din pag. I) 
re, deoarece lipsea șeful de depozit 
După-amiază, incinta depozitului s-a 
umplut pină la refuz cu autocamioa
ne încărcate cu cartofi, între care 
două de cite 10 tone venind de la 
Tuzla au fost descărcate abia a doua 
zi la prinz. Socotind timpul de la în
cărcat pină la descărcatul lor, cele 
două autocamioane au efectuat un 
singur transport în două zile de la 
distanța de 30 km. Aglomerarea care 
se produce după-amiaza la descărca* 
naște întrebarea : oare mașinile nu 
ar putea fi dirijate in așa fel incit 
sosirea lor să decurgă ritmic ? Bine
înțeles, așa ar fi normal dacă și în
cărcarea lor ar fi organizată tot in 
mod ritmic. Iată că șoferul de pe au
tocamionul 31—CT—3750 cu remorcă, 
venind de la Valul lui Traian cale de 
15 km, a trebuit să aștepte 9 ore și 
jumătate pină ce a fost Încărcat 
.•u cartofi. Autocamionul 31—CT— 
1676, sojicitat inițial să transporte ro
șii de la cooperativa agricolă Te- 
chirghiol, nu a putut fi încărcat din 
lipsă de marfă și a trebuit dirijat la 
C.A.P. Agigea, irosindu-se aproape o 
zi pentru un singur transport Tot din 
cauza întirzierii la încărcat, șoferii 
de pe autocamioanele 21—CT—1825 și 
21—CT—5069 au venit după 12 ore cu 
cite 7 tone de cartofi de la C.A.P. 
,.23 August", situată la 40 km de de
pozit

Care stnt cauzele care determină 
asemenea dereglări 7 Furnizorii afir
mă că beneficiarii nu asigură lădițe- 
le necesare. Tovarășul Niculae Si- 
mion, director comercial al I.J.L.F., 
ne spunea : „Noi am expediat pină 
in prezent peste 100 000 de lădițe în
cărcate cu legume beneficiarilor din 
București, fără ca aceștia să ni le 

Ceaușescu de a se ridica pe o treap
tă superioară procesul de pregătire, 
în diferite forme, a cadrelor de con-. 
ducere de partid și de stat, din do
meniul economic, ca și pe linia orga
nizațiilor obștești. S-a subliniat că 
aici sînt pregătite, într-o gamă largă 
de profile de învățămint, și cadre din 
țările în curs de dezvoltare, inclusiv 
cursanți din Republica Zimbabwe.

Vizitînd săli de curs, laboratoare. 
Instalații didactice, oaspetele a putut 
lua cunoștință de dotarea tehnică, de 
condițiile moderne de care beneficia
ză cei care studiază aici, ceea ce ilus
trează grija partidului și statului nos
tru pentru continua perfecționare șl 
modernizare a învățămîntului.

La încheierea vizitei, președintele 
Republicii Zimbabwe a adresat cu
vinte de mulțumire pentru prietenia 
și ospitalitatea cu care a fost înconju
rat, pronunțîndu-se pentru intensifi
carea relațiilor pe multiple planuri 
dintre țările și popoarele noastre.

(Agerpres)

către harnice membre ale comisiilor 
de femei din cartiere, ca și de la’ 
tombolă — cu toate numerele cîști- 
gătoare — sînt destinate căminelor 
de copii din sector.

Reactualizînd chermeza populară, 
Inițiatorii i-au conferit implicit sem
nificația unui îndemn pentru promo
varea acestui act de cultură și, în 
același timp, de agrement, pentru 
apropierea intre artiștii de profesie 
și amatori, intre creatorii de artă și 
public, între generații.

Desigur, chermeza ar fi fost mult 
mai reușită dacă toți acei oameni de 
teatru, film, estradă, artiști amatori 
care și-au oferit conclusul ar fi 
onorat-o așa cum se cuvenea. Dar unii 
au excelat prin absență. Ca orice 
acțiune de acest gen, asemenea ma
nifestări vor putea deveni forme con
crete de antrenare a oamenilor mun
cii și tineretului la activități instruc- 
tiv-educative și recreative, organiza
torii propunindu-și să perfecționeze 
și să reediteze această experiență 
fructuoasă.

Gabriela BONDOC

principala cerință
că președintele cooperativei ne asi
gurase dimineața că va fi o zi plină 
de lucru, la ora 17 nu mai era aproa
pe nimeni pe cimp. Nu e de mirare 
că în această cooperativă pină sea
ra s-au cules doar 5 hectare. Pe stră
zile satului erau insă sute de oa
meni stind de vorbă, iar in bufet se 
cinsteau 20 de bărbați. Președintele 
consiliului agroindustrial ne-a asi
gurat că există o decizie a consiliu
lui popular In care se prevede să 
iasă zilnic la muncă cel puțin 60 de 
oameni și care reglementează toate 
aspectele legate de folosirea timpu
lui de lucru. De ce nu se aplică 
această decizie ?

La sediul consiliului agroindustrial, 
tovarășul Petre Uie, inginerul-șef, 
încheiase „operativa ta zi“. Ne spu
ne. că in consiliu în ziua de lucru 
care se apropia de sfirșit se recoltase 
porumbul de pe 195 de hectare, din 
care 100 hectare mecanizat. Prin ur
mare, cu 100 de hectare mai puțin 
decît viteza zilnică planificată. Prin
cipala cauză care a determinat acest 
ritm de lucru slab — așa cum s-a 
văzut dealtfel — este slaba participa
re la cules a locuitorilor de la sate. 
O mare vină pentru ritmul lent in 
care se lucrează au cadrele de con
ducere din unitățile agricole care, in 
loc să înceapă programul odată cu 
Ivirea zorilor și să organizeze munca 
în cimp dis-de-dimineață, lasă recol
tarea pe planul doi.

returneze conform contractului. Din 
această cauză, lădițele nu pot fi rein
troduse in rețeaua noastră. Avem 
insă asigurări că în zilele următoare 
se va rezolva această problemă. în 
ceea ce privește transportul cartofi
lor, am organizat încă o rampă de 
descărcare și un nou siloz pentru a-1 
descongestiona pe cel existent".

Totuși, aceste situații nu explică de 
ce, față de 2,2 transporturi, cît tre
buie să realizeze zilnic fiecare auto
camion, efectuează numai 1,1, adică 
pe jumătate. Situația impune o cît 
mai bună organizare a Încărcării mij
loacelor de transport, o cunoaștere 
precisă a cantităților recoltate zilnic 
de către unitățile furnizoare și eli
minarea locurilor Înguste la operații
le de manipulare In spațiile de depo
zitare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

șl 3 octombrie. In țară: Vremea va 
£1 schimbătoare In jumătatea de nord 
a tării, cu cerul temporar noros și cu 
ploi slabe locale. în celelalte regiuni 
vremea va fi in general frumoasă, cu 
cerul variabil șl cu ploi Izolate. 
Vlntul va sufla slab pma ia moderat, 
cu Intensificări in zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 2 șl 12 grade, local mai coborîte 
In zonele deluroase șl in depresiuni, 
unde condițiile vor fi favorabile pro
ducerii brumei. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse Intre 14 șl 24 de grade. 
Local, dimineața, ceață. In București: 
Vreme In general frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii. Vint slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 5 șl 8 grade, iar maximele intre 
19 șl 22 de grade. (Pop Comellu. me
teorolog de serviciu).

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Luni după-amiază, tovarășul Vir

gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu dr. Khalil Ah
med Khalil, secretar general adjunct 
al Partidului Progresist Socialist din 
Liban, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vjzită în țara noas
tră.

în cadrul tntîlniril s-a efectuat un 
schimb de păreri privind activitatea 
și preocupările actuale ale P.C.R. și 
P.P.S.L. și s-a exprimat dorința de 
a dezvolta continuu relațiile în spi

Cu prilejul celei de-a 31-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Chineze

Luni, la Academia militară a avut 
loc o adunare festivă organizată cu 
prilejul celei de-a 31-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze, la care au participat cadre di
dactice și ofițeri-elevi.

Au luat parte Chen Shullang, 
ambasadorul R.P. Chineze în țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral de armată Ion Tutoveanu, co
mandantul Academiei militare, care 
a rostit o alocuțiune.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Iuan Iunlou, 
atașatul militar, aero și naval al R.P. 
Chineze la București.

în încheierea festivității, partici- 
panții au vizitat o expoziție de foto
grafii cu aspecte din viața și activi
tatea poporului chinez și militarilor 
Armatei populare chineze de elibe
rare șl au vizionat filme puse la dis
poziție de ambasadă.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Populare Chineze, luni după-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LA ODORHEIU SECUIESC :

O frumoasă demonstrație a gimnastelor din lotul 
național

Sîmbătă șl duminică, noua sală 
sportivă polivalentă, inaugurată re
cent in municipiul Odorheiu Secu
iesc, a fost gazda demonstrației de 
măiestrie, grație și virtuozitate a 
foarte tinerelor, dar atit de celebre
lor componente ale lotului național 
de gimnastică. „Olimpicele", „mon
dialele" și „europenele" Emilia 
Eberle, Melita Riihn, Rodica Dunca, 
Dumitrița Turner, Cristina Elena 
Grigoraș, Szabo Katalina, Marilena 
Vlădărău, Dorina Ungureanu, Lavi- 
nia Agache, Mihaela Stănuleț, Mi- 
haela Popovici și un grup de 7 mi
cuțe ce abia depășesc vîrsta de 7 ani 
au evoluat în cadrul unul program

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ciclistul cehoslovac Karel Ran- 

dak a stabilit la Praga un nou record 
mondial în cursa de 100 km pe velo
drom. realizînd timpul de 2hl8’85/100. 
Vechiul record, deținut de danezul 
J. Lund era de 2h43’06/100 și fusese 
stabilit la Roma, in anul 1971.
• Noul președinte al Comitetului 

Internațional olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, l-a primit la Lausanne 
pe Philippe Chatrier, președintele 
Federației internaționale de tenis. în 
cursul convorbirii a fost abordată 
problema reintroducerii in programul 
olimpic a tenisului, care a fost exclus 
din rindul sporturilor olimpice după 
J.O. de vară din 1924, de la Paris.

(Urmare din pag. I)
cerea țarina, ce de mult îl 
aparținea de drept, dar o 
lucra pentru vrăjmași. „U- 
riasul" lui Șt. O. Iosif în
cepea să se trezească.

Căd dacă poezia patrio
tică se subordonează ori
cărui Ren artistic, de la 
epopeile vaste pină la ge
nul enigramatic. conținutul 
gi sensul și-1 schimbă după 
condițiile istorlco-sociale. 
nu numai după talentul 
celui ce le făurește. Iar 
dacă le-am aduna din toată 
lumea (si numai pe cele 
mai bune!) s-ar Înfăptui o 
imensă serie enciclopedi
că. după epoci si autori, si 
nu știu ce bibliotecă le-ar 
putea cuprinde. în orice 
caz. o istorie amplă a evo
luției poeziei patriotice 
măcar pe popoare și con
tinente ar fi mai mult decit 
binevenită pentru educa
ția generală.

La noi. odată cu apariția 
la orizont a lui Octavian 
Goga. s-a inăltat nu numai 
steagul împotriva celor ce 
țineau în jug pe românii 
din imperiul austro-unaar, 
ci si steagul unirii tuturor 
ținuturilor românești unde 
populația de neamul nostru 
era majoritară. Apăruse 
„poetul pătimirii noastre". 
Iar incandescența versuri
lor sale ațîța flăcările tu
turor inimilor.

Realitățile ce-au contopit 
într-o nouă unitate
prcvtncJIle toate se cunosc. 
Ideea era măreață. Iar 
fanta depășea așteptările. 
Fără să fi fost vreoda
tă un admirator al po
liticianului Goga de după 
primul război mondial, 
rămin totuși oonvins că de 
am socoti zece ca stele de 
mărimea întîi pițiva din nu
meroșii noștri poeți, Goga 
strălucește în constelația cea 
mai distinsă la zenitul nos
tru astral. Pentru ce a fă

ritul stimei și respectului reciproc, al 
înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Walid Joumblatt. președintele Parti
dului Progresist Socialist din Liban, 
în interesul poporului român și po
porului libanez, al cauzei păcii, secu
rității, independenței și colaborării 
internaționale. Au fost abordate și 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

amiază a avut loc In Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-chineză.

Au participat Ion Popescu-Puțuri, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineză, membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prie
tenie româno-chineză, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezențl Chen Shullang, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, Constantin Vrîncea- 
nu, redactor-șef adjunct la ziarul 
„România liberă", a prezentat im
presii de călătorie în R. P. Chineză, 
după care a urmat un program de 
filme documentare. De asemenea, a 
avut Ioc vernisajul unei expoziții do
cumentare de fotografii din această 
țară.

(Agerpres)

cu valențe artistice deosebite, cald 
răsplătite cu aplauze de spectatori, 
în tot timpul cît s-au aflat la Odor
heiu Secuiesc, micuțele sportive — 
cu antrenorii lor, Bela și Marta Ka- 
roly, și colaboratorul lor, coregraful 
Pojar Gâza — s-au bucurat de calda 
ospitalitate a locuitorilor municipiu
lui Odorheiu Secuiesc care s-au si
tuat din nou la înălțime în ce pri
vește organizarea unor astfel de ac
țiuni sportive, de larg interes. Ca 
răspuns, Bela Karoly a lansat mu
nicipiului invitația de a se pune și 
aici bazele unui centru de gimnasti
că, angajîndu-se să acorde în acest 
sens tot sprijinul. (I. D. Kiss).

• Etapa a doua a Turului ciclist al 
Bulgariei, desfășurat pe traseul Tro
jan—Gabrovo, a revenit polonezului 
Jankiewicz, cronometrat pe distanța 
de 159 km cu timpul de 4h09’37”.

Lider al clasamentului individual se 
menține suedezul Anders Adamsson.

în clasamentul general pe echipe 
conduce Italia. Formația României 
ocupă locul 8.
• După consumarea a opt runde. 

In turneul internațional de șah de lă 
Tilburg (Olanda) conduc Lajos Por- 
tisch (Ungaria) și Jan Timman (O- 
landa), cite 5 puncte, urmați de Ana
toli Karpov (U.R.S.S.) — 4,5 puncte 
și o partidă Întreruptă.

cut el ceea ce a făcut bun, 
în tinerețe mai ales ? Pen
tru steaua aceea lucioasă 7 
Nu ! A făcut-o pentru pa
trie 1 Să aibă năpăstuiții 
patria lor ! De asta a scris 
acele grozave, nemaipome
nit de frumoase stihuri.

în istoria popoarelor gă
sim toate sursele marii 
creații patriotice : dragostea 
nestinsă de locurile unde 
te-ai născut, de tărimul na
tal. de patria părinților și 
strămoșilor tăi, dorința 
fierbinte de a o face din ce

ramureș 9-au retras în 
Muntenia și in Moldova nu 
era părăsirea patriei, ci re
întoarcerea ei pe meleaguri 
mai vechi din care se re- 
trăseseră din calea hoarde
lor năvălitoare înspre 
munți. Era aceeași vatră 
strămoșească, care nu se 
uită.

Locuitorii din Munții 
Apuseni colonizați prin Ba
nat, dealtfel tot pe melea
guri românești, vin de săr
bători acasă : îi cheamă nă- 
mintul natal, datinile stră-

A patriei cinstire
în ce mal frumoasă, de a 
pune umărul la construirea 
viitorului ei. Ulise, așteptat 
de credincioasa lui Pene
lope, și-a regăsit Ithaca iu
bită, patria. Ce-1 mina, dacă 
nu dorul de țară ! Eneas, 
strămoșul strămoșilor noș
tri. căruia patria i-o arse- 
seră acheii, ce căuta rătă
cind pe mări 7 Țara stră
bunilor dolopi, țărmul ita
lic, Lațium, țara latinilor 
unde să-și reașeze patria pe 
străvechile locuri. Ce-1 du
cea, păzindu-și Larii și Pe
nații 7 Visul refacerii pa
triei 1

După ce împăratul roman 
a părăsit provincia Dacia 
Felix. ca să-și stabilească 
o frontieră mai sigură la 
sudul Dunării. daco-ro- 
manii n-au părăsit provin
cia. ce între timp se roma
nizase și pornise pe drumul 
românizării, ci au rămas pe 
loc, in patria lor. întocmai 
ca și românii transilvăneni 
după dictatul Iul Hitler de 
la Viena in anul 1940. Ră
dăcinile erau mai solide 
decît politica dictatorială. 
Iar in timpuri mal vechi, 
cind Negru Vodă in Vala- 
hia și Dragoș Vodă în Ma-

bune, amintirea morminte
lor strămoșilor.

Tatăl meu, care a fost 
muncitor opt ani la uzine
le Ford din Detroit, după ce 
s-a intors acasă, fiind în
trebat de unul-altul de ce 
a venit înapoi din America, 
unde zice-se că e mai bine, 
râspundea simplu : „Dorul 
de țară !“.

Cu trecerea anilor mi-am 
dat tot mai mult seama de 
adincimea acestui senti
ment, cu rădăcini ce nu pot 
fi smulse din suflet, in po
fida unor degustători de 
„elită" care mai strimbă 
poate din nas la rimele 
acestei poezii. Dar ea va 
dăinui și va supraviețui 
acestora.

Aceasta este poezia pa
triotică : dragostea și do
rul de țară. Iar ea se 
schimbă cu timpul. într-un 
fel a fost inaintea primului 
război mondial și a început 
să devină alta după revolu
țiile popoarelor sculate la 
luptă, după Înființarea 
Partidului Comunist Ro
mân. în ciuda regimului 
burghez, sub plantele boga
te în zemuri otrăvitoare 
pentru cei săraci au început

tv
PROGRAMELE 1 Șl I
8,15 Muzică populară

In jurul orei 8,45 — Transmisiune di
rectă : ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Zimbabwe, 
Canaan Sodindo Banana. Împreu
nă cu tovarășa Janet Banana 
închiderea programului

PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală. Școala la domiciliu
11,00 Documentar științific: „Geologia 

continentelor". Producție a stu
diourilor engleze

11.50 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs de limba engleză
16,40 Tragerea de amortizare ADAS
16.45 Din țările socialiste • Shanghai. 

Reportaj • Caleidoscop din R, P. 
Chineză

17.10 Almanah pionieresc
17,35 Clubul tineretului — ediție reali

zată la Alba îulia
18.25 Tribuna TV: „Responsabilitate 

individuală, responsabilitate Co
lectivă"

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19.45 Ancheta TV: „O Întrebare — un 

răsnuns"
20,15 Teatru TV; „Audiență la consul" 

de Ion Brad. Adaptare TV după 
un spectacol de la Teatrul „C, I. 
Nottara"

21.45 Internrețl al cînteculul popular 
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.20 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
19,38 Moștenire pentru viitor — Geor

ge Topirceanu
20.10 Panoramic muzloal — Șlagăre de 

pretutindeni
20.30 Viața economică a Capitalei
21,00 Muzică de cameră — Pagini mo- 

zartiene
22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Ultimele curse 
ale sezonului 
automobilistic

Final de sezon în campionatele de 
automobilism ce se desfășoară sub 
genericul „Daciadei". După ce, cu 
puțin timp in urmă, în Capitală s-a 
încheiat campionatul de viteză pe 
circuit (prin „Marele premiu al 
Bucureștiului", trofeu ce a revenit 
lui Cornel Motoc, învingător tot 
atunci și în prima ediție a cursei 
dotate cu „Trofeul Dorin Motoc"), 
iată că șl campionatul de viteză în 
coastă se apropie de sfîrșit. Penulti
ma etapă a campionatului — desfă
șurată la Pîrîul Rece, pe o vreme 
Improprie (ploaia punînd probleme 
dificile de pilotaj pe numeroasele 
viraje scurte ale traseului) — a pri
lejuit întreceri pasionante în aproa
pe toate cursele. Tînărul student 
bucureștean Radu Dumitrescu (Poli
tehnica) s-a dovedit — ca și la vi
teza pe circuit — un foarte bun pi
lot la grupa I (clasa națională), Tl- 
berlu Molnar (Agronomia Timișoa
ra) a cîștlgat grupa I (automobile 
cu motoare de serie). Constantin 
Hlebovschi (I.N.M.T. — București) 
s-a clasat primul la grupa a Il-a, 
iar piteștenii de la I.A.P. Dacia, Ro
mulus Can till și Nlcu Grigoraș, au 
cîștigat grupele a IV-a și respectiv 
a V-a, ultimul devenind, prin aceas- 
tă victorie, și virtual campion abso
lut de automobilism la viteză în 
coastă. Ultima etapă a campionatu
lui : 17 octombrie, in județul Cluj, 
pe traseul de la Băișoara.

I. DUM1TRIU

să răsară florile roșii ale 
luptei pentru dreptate și li
bertate. Zadarnic au încer
cat unii și alții să plivească 
floarea roșie : ea s-a în
mulțit, an de an, și, înfră
țită cu tricolorul, a crescut 
uriaș buchet de steaguri ale 
partidului și ale țării, dea
supra plaiurilor patriei.

întrebat adeseori ce pre
fer din formele de poezie 
ce le practic, am răspuns 
totdeauna și mi se pare că 
am și scris : poezia patrio
tică. De ce 7 Pentru că 1 se 
poate aplica orice gen ; 
pentru că e cea mai grea, 
trebuind să renunțe in mare 
măsură la subiectivism și 
pentru că trebuie să se 
adreseze nu unor „grupuri 
selecte" de specialiști, ci pe 
cît posibil întregului popor 
și eventual popoarelor în
suflețite de aceleași mari 
idealuri umanitare care slu
jesc dreptății și bunăstării 
tuturor celor ce muncesc 
pentru binele obștesc.

Dealtfel, un popor care 
nu tinde spre o astfel de 
poezie și Începe să n-o aibă 
e ca un codru care începe 
să se uște, căci îl roade 
ceva la rădăcini ți nu-1 
mai nutresc sucurile vitale 
ale pămîntului.

Nu vreau să intru în dis
cutarea celei mai noi poe
zii, bogat eflorescentă, dar 
și ades parazitară și agățin- 
du-se de garduri străine, ca 
să se împletească după 
plante neviabile. Tinerilor 
noștri, recomandindu-le să 
se hrănească din solul rod
nic al patriei socialiste, 
le-aș reaminti să nu uite 
sfaturile Văcărescului : 
„Creșterea limbii românești 
Și-a patriei cinstire", neui- 
tînd că stegarul poporului, 
constructor al patriei so
cialiste, Partidul Comunist 
Român, ne duce azi pe dru
mul celei mai Înalte cinstiri 
a patriei : drumul ascen
dent al comunismului.

„Săptămîna
în întîmpinarea „Săptămînii econo

miei", care va avea loc în acest an 
între 25 și 31 octombrie, luni a avut 
loc la Ministerul Finanțelor ședința 
anuală a Comisiei centrale pentru spri
jinirea acțiunii de economisire, la 
care au participat membri ai condu
cerii Ministerului Finanțelor, ai unor 
ministere, instituții centrale și orga
nizații obștești. Cu acest drilej, pe 
baza informării președintelui Consi
liului de administrație al Casei de 
Economii și Consemnațiuni, Mircea 
Popovici, s-au analizat rezultatele ob
ținute de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni ca instituție specializată 
in relațiile cu populația, în domeniul 
dezvoltării spiritului de economie al 
cetățenilor, atragerii și păstrării eco
nomiilor lor bănești, creditării popu
lației în vederea construirii de locu
ințe proprietate personală și pentru 
cumpărarea de locuințe din fondul de 
stat, cît și pe linia celorlalte opera
ții și servicii efectuate de C.E.C. pen
tru populația de la orașe și sate.

Odată cu creșterea veniturilor bă-

Cronica
în continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în țara noastră la invita
ția Consiliului Naț’onal al F.D.U.S., 
acad. Constantin Tsatsos, fost pre
ședinte al Republicii Elene, cu soția 
au vizitat Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România. De aseme
nea, au vizitat monumente arhitec
tonice și obiective turistice din nor
dul Moldovei.

Oaspeții au fost însoțiți de Tamara 
Dobrin, președinte executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S.

★
Delegația Partidului Noua Demo

crație din Grecia, condusă de Con- 
stantinos Kallias, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al partidului, 
care efectuează o vizită în țara noas
tră la invitația Consiliului Național al 
F.D.U.S., a avut luni întrevederi la 
Comitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului Pitești și a 
vizitat uzina de autoturisme din lo
calitate. De asemenea, oaspeții au vi
zitat obiective turistice de pe Valea 
Prahovei și din județul Brașov.

★
Cu prilejul Zilei Armatei populare 

ungare, atașatul militar și aero al 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești, Jozsef Lukâcs a oferit, luni, un 
cocteil.

Au participat general colonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale.

Consfătuire pe tema „Conduita preventivă, componentă 
a circulației rutiere civilizate**

Luni a avut loc în București o 
consfătuire pe țară sub genericul 
„Conduita preventivă, componentă a 
circulației rutiere civilizate", organi
zată de Automobil Clubul Român și 
Inspectoratul general al miliției. La 
consfătuire au luat parte reprezen
tanți ai conducerii și filialelor jude
țene A.C.R., cadre de miliție din 
formațiunile de circulație din întrea
ga țară, factori de răspundere din 
ministere deținătoare de mari parcuri 
auto și ai ADAS, medici, psihologi, 
șoferi amatori purtători ai distincției

SIBIU • Sub emblema festi
valului național „Cintarea 
României", duminică a debu
tat la Sibiu, Mediaș, Clsnădie, 
Agnita, Copșa Mică, Rășinari și 
tn alte localități ale județului 
Sibiu cea de-a 13-3 ediție a 
festivalului cultural-artistic „Ci- 
blnium". Din bogatele și semni
ficativele manifestări cultural- 
educative cu care a debutat 
festivalul amintim deschiderea 
tradiționalului Tîrg al olarilor 
de la Sibiu, o sesiune de comu
nicări la Muzeul Brukenthal, 
vernisarea expoziției „Cultura 
Bratei — pagină din Istoria 
noastră milenară", la Muzeul 
municipal Mediaș. • După pre
miera absolută a piesei „Salba 
miresei" de Erwln Wlttstock 
(secția germană ; regla Kiss 
Attila) care a marcat deschi
derea noii stagiuni. Teatrul de 
Stat din Sibiu a prezentat joi 
25 septembrie in premieră piesa 
„O noapte furtunoasă" de I. L. 
Caragiale (regia Bogdan Ulmu), 
urmind ca pină la finele săntă- 
mînii să aibă loc alte dbuă pre
miere : „Tigrul" de Murray 
Schisgal (regia Iulian Visa) și 
„Statornicie" de Radu Selejan 
(regia Radu Basarab), în ziua 
deschiderii manifestărilor din 
cadrul Festivalului cultural „Ci- 
binium". (Nicolae Brujan).

ARGUS 9 Expo pastoralis 
*80 Rucăr. în fiecare toamnă, 
la Rucăr — obiceiul este păstrat 
și in alte comune de munte — 
se organizează, in sunet de ca
val și doină ciobănească, săr
bătoarea răvășitului oilor; adică 
turmele coborite din munți se 
destramă, iar oile sint redate, 
pină in primăvară, adevăraților 
lor stăpini. în organizarea con
ciliului culturii și educației so
cialiste și Asociației crescători
lor de animale din Rucăr s-a 
inițiat și Expo pastoralis ’80 Ru
căr, o expoziție-concurs dotată

economiei"
nești ale populației, ca urmare a ma
jorării retribuției, s-a dezvoltat șl 
procesul de economisire. La 1 sep
tembrie 1980, soldul general al eco
nomiilor populației a fost cu 20,7 la 
sută mai mare decit la Începutul anu
lui 1979. La 1 septembrie 1980, exi
stau asupra populației 17,5 milioane 
librete de economii, cu 6,2 milioane 
mai mult decît la începutul cincina
lului, revenind în medie un libret ac
tiv la 1,3 locuitori. S-au luat măsuri 
și centru dezvoltarea rețelei de uni
tăți C.E.C. proprii și mandatare, nu
mărul acestora fiind la 30 iunie 1980 
de 7 310 unități.

Pentru perfecționarea activității de 
cultivare și dezvoltare a spiritului de 
economie, de ridicare la un nivel ca
litativ superior a întregii activități de 
servire a depunătorilor, comisia cen
trală a stabilit un program de orga
nizare a „Săptămînii economiei" in 
acest an, precum și măsuri concrete 
pentru perioada 1 octombrie 1980 — 
30 septembrie 1981.

(Agerpres)

• ■ •zilei
Au luat parte, de asemenea, șefi 

de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Republicii Gaboneze 

la București, Maurice Tocko, a oferit, 
luni seara, o recepție cu prilejul în
cheierii misiunii sale in țara noas
tră.

Au luat parte Ion M. Nicolae. prim 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, personalități ale 
vieții noastre cultural-științifice, 
ziariști.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La București a avut loc, tn organi

zarea Uniunii sindicatelor din presă, 
poligrafie și edituri, consfătuirea cu 
președintele comisiilor de femei din 
industria poligrafică, presă șl siste
mul editorial. Cu acest prilej au fost 
prezentate și dezbătute o serie da 
inițiative și acțiuni organizate de co
misiile de femei privind pregătirea 
profesională, condițiile de muncă și 
viață, munca cultural-educativă in 
rindul femeilor. Au fost reliefate, tot
odată, sarcinile ce revin femeilor 
din această ramură pentru creșterea 
contribuției lor la dezvoltarea pro
ducției materiale și a vieții spiritua
le, la educarea tinerei generații.

(Agerpres)

„Conducere auto exemplară", sportivi 
de performanță din domeniul auto
mobilismului, specialiști din școlile 
de șoferi.

Comunicările și dezbaterile din ca
drul consfătuirii au analizat pe larg 
problemele pregătirii, perfecționării 
și educării conducătorilor auto ama
tori in condițiile circulației rutiera 
moderne tot mal intense, stabilin- 
du-se in același timp măsuri menite 
să promoveze normele unei compor
tări disciplinate, preventive în rindul 
automobiliștilor din țara noastră.

cu premii ce au fost acordate 
crescătorilor cu cele mai valo
roase animale specifice zonei 
montane. Au luat parte crescă
tori din zonele Rucărului, Câm
pulungului și Branului La că
minul cultural s-a deschis ex
poziția „Istoricul păstoritului. 
Obiecte de uz ciobănesc ances
trale". (Gh. Cirstea).

BOTOȘANI 9 Aniversindu-și 
trei decenii de activitate. Uni
versitatea cultural-știlnțifică din 
municipiul Botoșani și-a redes
chis recent cursurile, ce vor fl 
frecventate in acest an de peste 
10 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții locale. 
• Brigada științifică a revistei 
„Magazin", compusă din pres
tigioși oameni de știință bucu- 
reșteni, s-a tntilnft. zilele trecu
te. cu mai multe colective mun
citorești de pe platforma indus
trială a Botoșanilor. (Silvestri 
Ailenei).

VASLUI 9 La Vaslui s-au 
încheiat manifestările ediției a 
Vl-a a Festivalului umorului 
„C. Tănase" șl, odată cu acesta, 
șl concursul republican de crea
ție și interpretare al formații
lor și interpreților individuali 
de satiră si umor. Premiul I șl 
medalia de aur au revenit Tea
trului „Podul", al Casei de cul
tură a studenților „Grigore Preo
teasa" din București (secțiunea 
teatru dramatic, de revistă și 
estradă), și lui Grigore Lungu 
din Galați (secțiunea Interprețl 
individuali și recitaluri de 
grup). Marele premiu al festi
valului s-a acordat Căminului 
cultural din Macea. județul 
Arad. Iar premiul I șl medalia 
de aur. Casei de cultură din 
Alba Iulla., Căminului cultural 
din Laza, județul Vaslui, și 
Grupului de șantiere Tîrgoviște 
(secțiunea brigăzi artistice) șl 
altor colective satirice. (Crăciun 
Lăluci).

• STOP EXPANSIU
NII DEȘERTULUI. Tn Sene* 
gal a tnceput o campanie națio
nală de plantare a arborilor. 
Specialiștii au ajuns la concluzia 
că dacâ avansul deșertului, 
provocat de secetă șl de activi
tatea umană neconformă cu ce
rințele ecologice, va continua in 
același ritm, in anul 2000 terito
riul Senegalului va fi numai de
șert. în cadrul campaniei națio
nale se prevede plantarea cu 
arbori a cite 10 000 de hec
tare pe an.
• „DIALOG" CU PUII. 

Folosind un microfon foarte 
sensibil, cercetătorii de la Fa
cultatea de zoologie din Mos
cova au descoperit că puii de 
găină stabilesc, înainte cu trei 

zile de • Ieși din ouă, un prim 
„dialog" cu cloșca. Zoologii au 
studiat semnalele emise de 500 
de păsări, mamifere și batraci
eni. Sistemul cel mal complicat 
de comunicare îl posedă păsă
rile. La „limbajul" găinilor au 
fost Identificate zeci de semna
le. Specialiștii consideră de o 
mare Importanță practică clari
ficarea chestiunii : cum reușește 
cloșca să determine ieșirea 
aproape simultană a puilor din 
găoace, deși ouăle au fost de
puse tn cuib la intervale dife
rite. Este posibil ca găinile să 
stimuleze, prin diferite sunete, 
dezvoltarea embrionului. înre- 
gistrînd pe o bandă de magne
tofon aceste semnale, specialiș
tii au reușit să provoace artifi
cial sincronizarea ieșirii puilor 
din ouă.

• AUTOINȘELARE. 
Furtul mai multor obiecte de 
preț dintr-o locuință aflată in 
orașul italian Ascona n-ar fi a- 
tras așa de mult atenția ziarelor 
dacă n-ar fi fost la mijloc un a- 
mănunt picant : fusese prădat 
proprietarul fabricii care produ
cea sisteme de alarmă pentru 
evitarea... furturilor. Avind zil
nic de-a face cu reclama firmei 
sale, care oferea aparatură „ab
solut sigură", in cele din urmă 
proprietarul a crezut el însuși 
în virtuțile produselor sale și 
le-a folosit la domiciliu.
• URSULEȚII Șl A- 

LERGIA INFANTILĂ. La 
Uppsala (Suedia) s-a ținut zi

lele acestea un simpozion me
dical internațional, la care au 
participat 350 specialiști in aler- 
gologie. Este știut că la copii 
alergia se manifestă in mod va
riat, tn funcție de virstă, sub 
forma eczemelor, crizelor de 
astm, rlnitelor, conjunctivitelor 
— maladii care pot avea efecte 
nocive pentru dezvoltarea lor 
sănătoasă. în cadrul simpozio
nului s-au indicat mijloace de 
descoperire, încă de la naștere, 
a riscului unui copil de a face o 
alergie, de prevenire și tratare 
a reacțiilor alergice. între altele, 
s-a recomandat ca noii născuțl 
să fie hrăniți cu lapte matern.

Iar copiii predispuși Ia alergie 
să locuiască in camere fără mo
chete, cu cit mal puțin praf po
sibil și să nu se joace cu ani
male domestice și cu... ursuleți 
de pluș. Specialiștii speră ca in 
curtnd să poată acționa de la 
naștere asupra sistemului imu- 
nologlc al noului născut pentru 
a evita ca el să devină un aler
gic.
• SANCȚIUNE EFI

CIENTA. Un mijloc eficient 
de sancționare a șoferilor ama
tori de viteză excesivă este fo
losit la Abidjan, capitala Coas

tei de Fildeș. în cazul clnd un 
șofer depășește limita stabilită a 
vitezei, el este obligat să iasă 
din mașină și să meargă pe jos 
pină la punctul de destinație.

• APĂ DE MARE DE- 
SALINIZATĂ CU AJUTO
RUL SOARELUI. ln Ku- 
weit se va da tn folosință o 
mare instalație de desalinizare a 
apei de mare, unică ln lume, 
deoarece va funcționa numai cu 
ajutorul energiei solare. Apara
tura a fost în așa fel concepută 
incit procesul de producție să 
fie uniform, chiar dacă se În
registrează in cursul zilei mari 
diferențe de temperatură. Insta
lația- este mai rentabilă In ra
port cu altele de acest gen, per- 
mițind realizarea a 50 litri 

de apă dulce pe zl de fiecare 
panou solar montat. Instalația a 
fost realizată cu ajutorul spe
cialiștilor de la două institute 
de cercetări din Elveția.

• CONTRABANDA 
CU PĂSĂRI SI ANIMALE 
RARE. Poliția din Rio de Ja
neiro a arestat un contrabandist 
tn casa căruia se aflau colivii 
cu 2 000 de păsări exotice, prin
tre care numeroși papagali din 
specii rare. Tot la Rio de Ja
neiro, poliția a descoperit per- 
cheziționind un camion, peste 
4 000 de păsări exotice, precum 
și cîteva zeci de maimuțe, as
cunse in lăzi speciale. Contra
banda cu păsări și animale rare 
a luat in Brazilia proporții în
grijorătoare. Numai la Rio de 

Janeiro, care este considerat de 
autorități ca principal punct de 
contrabandă cu asemenea „măr
furi", serviciile speciale ale Mi
nisterului Agriculturii au con
fiscat din anul 1977 circa 60 000 
de păsări și 3 000 de animale 
sălbatice, descoperite tn posesia 
contrabandiștilor.

• STUDIEREA VOCII. 
La clinica O.R.L. a Universității 
din Jena (R.D.G.) a fost inven
tat și patentat un aparat de 
cercetare obiectivă a vocii. Fără 
a solicita prea mult pa
cientul sau medicul, „Voxfunk- 
tiograph“-ul permite obținerea 
unui mare număr de date, care 
sint apoi evaluate de un calcu
lator, furnizind Indicații sigure 
pentru stabilirea diagnosticului.
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Sporirea asistenței economice către țările 
în curs de dezvoltare-o cerință stringentă

■

Conferința anuală a Partidului PHENIAN SĂRBĂTOAREA REPUBLICII BOTSWANA

subliniata la reuniunea „grupului celor 24'
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

La Washington s-au Încheiat lucră
rile reuniunii ministeriale a repre
zentanților țărilor în curs de dezvol
tare din Asia, Africa și America La
tină, care fac parte din „grupul 
celor 24". Reuniunea a fost convo
cată pentru definirea unei poziții 
comune a acestor state în vederea 
apropiatei Adunări anuale a F.M.I. 
și B.I.R.D., ce va avea loc la Wa
shington in perioada 30 septembrie — 
3 octombrie.

Dezbaterile din cadrul reuniunii au 
prilejuit o amplă trecere în revistă 
a evoluției situației economice și fi
nanciare a țărilor in curs de dezvol
tare in actualul context al economiei 
mondiale. Vorbitorii au exprimat în
grijorarea țărilor lor in legătură cu 
accentuarea dificultăților economice 
și financiare în lume, formulînd cri
tici serioase față de tendința state
lor industrializate occidentale de a 
căuta soluții pentru rezolvarea pro
blemelor generate de criza economi
că și recesiune pe seama intereselor 
țărilor din lumea

în documentul
a treia.
adoptat Ia încheie-

rea reuniunii, participanții sublinia
ză necesitatea sporirii asistenței in
ternaționale, inclusiv prin interme
diul F.M.I. și B.I.R.D., in favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare. între 
altele, documentul preconizează for
marea unei comisii internaționale 
specializate, care să acționeze pentru 
sprijinirea țărilor in curs de dezvol
tare confruntate cu dificultăți eco
nomice crescînde ca urmare a spori
rii datoriilor lor externe. Fondul Mo
netar Internațional și Banca Mon
dială sint invitate să studieze proce
durile necesare pentru constituirea și 
activitatea acestei comisii și să for
muleze propuneri concrete, după con
sultări cu U.N.C.T.A.D.

în. document șe menționează, de 
asemenea, că problema datoriei ex
terne a țărilor in curs de dezvoltare 
constituie unul din obstacolele prin
cipale in calea eforturilor lor pentru 
lichidarea subdezvoltării și atenuarea 
decalajelor economice. în context, se 
amintește că datoria externă a aces
tor state s-a agravat în ultimii ani, 
urcînd de la 37 miliarde dolari, în 
1971, la 451 miliarde dolari, în 1980.

NAȚIUNILE UNITE

întrevederi ale ministrului de externe
al României

NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul 
Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite: 
Șeful delegației țării noastre la lu
crările celei de-a 35-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, s-a intîlnit cu președintele 
Adunării Generale, Riidiger von 
Wechmar. Cu acest prilej, au fost 
abordate aspecte legate de desfășu
rarea sesiunii, precum și probleme 
privind reglementarea pașnică a stă
rilor conflictuale din diverse regiuni 
ale lumii și trecerea la acțiuni con-

crete pe calea instaurării noii ordini 
economice internaționale, rolul și con
tribuția O.N.U. in aceste direcții.

De asemenea, șeful delegației ță
rii noastre a avut întrevederi cu șe
fii delegațiilor Algeriei — ministrul 
de externe, Mohamed Seddik Benya- 
hia, Greciei — ministrul de externe, 
Constantin Mitsotakis, și Israelului — 
ministrul de externe, Yitzhak Shamir. 
In cursul convorbirilor a fost exa
minat stadiu] relațiilor bilaterale și a 
avut loc un schimb de vederi în le
gătură cu probleme aflate pe ordi
nea de zi a sesiunii.

ROMA

Poziția Partidului Comunist Italian
față de criza de guvern

ROMA 29 (Agerpres). — Lutnd 
cuvintul In cadrul unei adunări des
fășurate la Catania, Enrico Berlin- 
guer, secretar general al Partidului 
Comunist Italian, referindu-se la 
criza de guvern In Italia, care s-a 

^deschis ” 
demisia 
siga. a 
deschis 
p^lțlț^rea portofoliilor ministeriale 
.șu aie funcțiilor-cheie în serviciile 
publice să nu se facă „numai pa 
■buza criteriului echilibrului aritmetic 
îritre curentele politice"; Comuniștii, 
a spus el, iși vor exprima atitudinea 
numai in funcție de măsurile con
crete pe care noua echipă le va 
adopta, îndeosebi în domeniile eco-

nomic șl social, in funcția de conți
nutul programului guvernamental.

Laburist britanic „Reunificarea este

sîmbăta trecută, odată cu 
cabinetului Francesco Cos- 

cerut formarea unul guvern 
soluțiilor politice In care re

Ministrul italian al trezoreriei * 
anunțat, duminică seara, majorarea 
taxei de scont a Băncii Italiei de la 
15 la 16,5 la sută. Comunicatul pu
blicat la Roma menționează că deci
zia urmărește să împiedice apariția 
pe piața monetară Internă a unei 
cantități prea mari de lichidități 
care, în actuala conjunctură, agrava
tă de incertitudinile politice, ar duce 
la o tensiune excesivă pe plan fi
nanciar.

Agenția France Presse, care trans
mite această știre, menționează că 
taxa de scont a Băncii naționale a 
Italiei era deja una țiin cele mai 
mari din Europa occidentală.

LONDRA 29 (Agerpres). — La 
Blackpool s-a deschis Conferința 
anuală a Partidului Laburist.

La lucrările conferinței, ce se des
fășoară sub lozinca „Pace, locuri de 
muhcă, libertate", participă 1500 
delegați, reprezentlnd organizațiile 
locale, organizații profesionale și 
uniunile sindicale și cooperatiste 
afiliate la Partidul Laburist, precum 
și invitați din partea a numeroase 
partide socialiste, social-democrate 
și comuniste.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In centrul dezbaterilor conferinței 
se vor afla probleme privind situa
ția economică și socială, cerința 
adoptării unei politici de redresare 
economică și de îmbunătățire a ni
velului de trai, de dezvoltare a ser
viciilor sociale, de invățămint și să
nătate.

în cursul zilei de luni, numeroși 
vorbitori au atras atenția asupra si
tuației fără precedent în domeniul 
ocupării forței de muncă. Numărul 
șomerilor a depășit cifra record de 
2 milioane, persistînd ( 
creștere neîntreruptă 
toate păturile sociale 
grav masele tineretului 
cial, absolvenții școlilor

formu- 
de fa- 
grave- 
sociale

sarcina suprema
Excelenței Sale Domnului

QUETT K. J. MASIRE
Președintele Republicii Botswana

ATENA

tendința de 
cuprinzlnd 

i ți afectind 
și. In spe- 
superioare.

în cadrul lucrărilor au fost 
late critici la adresa politicii 
vorizare a marelui capital, a 
lor inegalități și inechități 
și s-a insistat asupra realizării unei
politici economice cerute de reali
tățile țării, care să asigure noi 
locuri de muncă, încetarea 
de sacrificiu și extinderea 
tății publice asupra unor 
largi economice, trecerea la 
nalizarea unor importante ramuri 
industriale, care au fost returnate 
din nou in ultima vreme proprieta
rului privat, promovarea unor mă
suri sociale în folosul maselor popu
lare, a unei strategii economice de 
larg suport popular, construirea do 
locuințe populare.

Reprezentanții sindicatelor au ce
rut recunoașterea dreptului uniuni
lor sindicale de a participa la ad
ministrarea întreprinderilor in vede
rea apărării drepturilor muncitorilor.

Numeroase organizații locale ale 
Partidului Laburist au cerut, in re
zoluții adresate conferinței, ca miș
carea laburistă să se manifeste mai 
viguros și activ în favoarea 
mării și asigurării destinderii 
naționale.

în unele rezoluții se cer înfăp
tuirea dezarmării multilaterale, și in 
special a celei nucleare, promo
varea unei politici externe de neade- 
rare la blocurile militare.

a națiunii coreene"

încheierea lucrărilor
pentru

ATENA (Agerpres). — La Atena 
s-au Încheiat lucrările celei de-a 
XII-a conferințe regionale a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) pen
tru Europa, la care au participat re
prezentanți a 29 de state de pe con
tinent, precum și delegați ai unor 
organisme internaționale. A fost rea
lizat un consens general asupra prin
cipalelor probleme dezbătute.

Un număr însemnat de state, ală- 
turindu-se inițiativei Secretariatului 
F.A.O., s-au pronunțat in favoarea în
cheierii unei convenții alimentare 
menite să asigure și să mărească 
contribuția statelor participante la 
ajutorul alimentar și a acelora in 
măsură să contribuie la el.

Participarea activă a delegației

curbelor 
proprie- 
sectoare 
renațio-

dezar- 
inter-

Conferinței F.A.O
Europa
țării noastre la lucrările conferințe! 
a contribuit la orientarea și adopta
rea unor măsuri concrete pentru 
activitatea organizației în Europa 
pentru următorii doi ani. România a 
fost realeasă in unanimitate ca re
prezentantă pentru Europa orientală 
in grupul consultărilor pentru cerce
tări științifice.

In cadrul acțiunilor de cooperare 
europeană au fost reținute, de ase
menea, propunerile prezentate de 
România privind realizarea unor 
acțiuni de colaborare între țările bal
canice, cu concursul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D,).

Conferința regională F.A.O. pentru 
Europa a decis ca următoarea se
siune, din anul 1982, să aibă loc la 
Sofia.

Rezoluție a Consiliului de Securitate în problema
conflictului armat

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U., 
Întrunit duminică noaptea pentru 
examinarea punctului intitulat „Si
tuația dintre Iran și Irak", a adoptat 
in unanimitate o rezoluție care, 
după ce exprimă Îngrijorarea profun
dă a Consiliului de Securitate 
legătură cu evoluția situației 
Iran șl Irak, cheamă cele 
„să se abțină imediat de 
folosire, in continuare, a 
reglementeze diferendul
mijloace pașnice, in conformitate cu

in 
dintre 

două țări 
la orice 

forței, să 
lor prin

dintre Iran și Irak
principiile justiției și dreptului in
ternațional". In acest sens, rezoluția 
cere părților să accepte orice ofertă 
adecvată de mediere sau conciliere 
ori să recurgă la alte/ mijloace 
pașnice -- la alegerea lor.

De asemenea, documentul „cheamă 
toate statele să dea dovadă de cea 
mai mare reținere șl să se abțină de 
la orice act care ar putea duce la 
escaladarea In continuare și la ex
tinderea conflictului, sprijină efortu
rile secretarului general și oferirea 
bunelor sale oficii pentru rezolvarea 
acestei situații".

O declarație 
a vicepreședintelui 

R.P.D, Coreene
PHENIAN 29 (Agerpres). — Kim 

Ir, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, președintele Comitetului pen
tru reunlficarea pașnică a patriei, a 
avut la Phenian convorbiri cu Choe 
Hong Hui, editor al publicației sud- 
coreene „Baidal Sinbo" — relatează 
agenția de presă a R.P.D. Coreene, 
A.C.T.C,

Arâtind că reunificarea este 
cina supremă a națiunii 
Kim Ir a subliniat eă 
mijloc 
biectiv 
central 
alegeri 
șl Sud, 
pelor străine din țară. Da'te fiind 
deosebirile da ideologie și sistem 
dintre cele două părți, a continuat 
el, considerăm că cea mai realistă și 
rezonabilă cale constă insă în 
formarea unei Confederații Nord- 
Sud, lăsînd pentru moment deoparte 
unificarea sistemelor. Această 
federație vizează constituirea unui 
organism federal din care să facă 
parte reprezentanți din Nord și din 
Sud și care să se ocupe in mod uni
tar de problemele diplomatice și ale 
apărării, să rezolve alte probleme de 
interes comun ale națiunii, lăslnd 
așa cum sint cele două regimuri 
social-politice și menținîndu-se acti
vitățile independente ale Nordului și 
Sudului".

sar- 
coreene, 

„cel mai bun 
pentru realizarea acestui o- 
ar fi crearea unui guvern 
unificat prin organizarea de 
generale democratice In Nord 
după retragerea tuturor tru-

con-

GABERONES
Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței de 

stat, vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului Botswanei.

Exprim convingerea că raporturile prietenești de colaborare care există 
intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor 
român și botswanez, al păcii, destinderii și dezvoltării independente a tuturor 
națiunilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Botswana sărbătoreș
te astăzi împlinirea a 
14 ani de la procla
marea independenței 
țării sale.

Situată în zona aus
trală a continentului 
african, Botswana are 
o suprafață .2. ’ ? . 2 
kmp și o populația 
de 680 000 ’ ’ ’
care, în cea 
parte, se ocupă cu a- 
gricultura.

în perioada ce a ur
mat proclamării inde
pendentei, poporul ti
nerei republici a de
pus eforturi susținute 
pentru a lichida gre
lele urmări ale domi
nației coloniale, reu
șind să obțină o serie 
de realizări pe linia 
extinderii suprafețe
lor cultivate, valorifi
cării bogățiilor subso
lului. dezvoltării 
țămîntului și a 
tenței sanitare. Ast
fel, anul trecut — 
ducția de 
s-a ridicat la 4,6 mili
oane carate, aducin-

de 600 372
locuitori, 

mai mare

invă-
asis-
pro- 

diamante

du-i venituri 
loare de 224 
dolari (51 la 
exporturi). O 
deosebită a 
și producția 
lui 
ce 
de 
Ia 
de 
lorificate pe scară su
perioară ca urmare a 
extinderii minei de la 
Selebi Pikwe.

Animat de senti
mente de solidaritate 
cu lupta popoarelor 
Africii pentru consoli
darea independenței șl 
afirmarea lor de sine 
stătătoare, poporul 
mân urmărește 
simpatie eforturile 
porului Botswanei 
calea dezvoltării i_ . 
nomice și sociale. în
tre Republica Socialis
tă România și Repu
blica Botswana s-au 
statornicit refcțil de 
prietenie șl colaborare 
Întemeiate pe stimă și 
respect reciproc. Re-

în va- 
milioane 
sută din 
creștere 

cunoiscut 
nicheiu- 

și a cuprului. în 
privește resursele 
cărbune, apreciate 

peste 40 miliarde 
tone, ele vor fi va-

l ro- 
cu 

po
ne 

eco-

centa vizită întreprin
să la București de mi
nistrul afacerilor 
terne al 
convorbirile
cu acest prilej au re
levat dorința 
două țări de a acționa 
pentru dezvoltarea co
laborării bilaterale. 
Au fost convenite mă
suri pentru extinderea 
schimburilor comerci
ale, pentru 
unor acțiuni de co
operare economică’ in 
domeniile agricultu
rii, mineritului, indus
triei 
tru 
rilor 
turii, științei, 
mintului și 
Extinderea ______
rii dintre România și 
Botswana corespun
de pe deplin interese
lor celor două țări și 
popoare, aspirați?.^ 
lor de progres și bu
năstare, constituind, 
totodată, o contribuție 
Ia cauza păcii și înțele
gerii, ■ internaționale.

ex- 
Botswanei, 

purtate
celor

inițierea

ușoare ș.a., pen- 
lărgirea legătu- 
tn domeniile cul- 

învăță- 
sănătățiî. 
colaboră-

! ' nU amplasării de noi rachete nucleare în Europa!

Demonstrație organizată la Wiesbaden (R.F.G.) de partizanii păcii 
împotriva amplasării de noi rachete nucleare in Europa. Pe pancartele 
lor, manifestanții au scris : „O rachetă atomică ■=• un milion de morți" ;

„NJicî un fel de rachete atomice pe teritoriul nostru"

IATĂ CUM ARATĂ DREPTURILE OMULUI ÎN LUMEA CAPITALISTĂ
„SALIUT-6" — trei ani 
de activitate în Cosmos

Sărbătoarea P. C. 
din Spania și a ziarului 

Mundo Obrero“
Tradiționala sărbătoare a 

Partidului Comunist din Spania 
«i a ~ starului „Mundo Obrero", 
desfășurată la Madrid, a reunit 
peste un milion de locuitori. 
Manifestările din acest an s-au 
desfășurat sub semnul întăririi 
unității de acțiune a oamenilor 
muncii, a tuturor forțelor pro
gresiste pentru consolidarea cu
ceririlor democratice și dezvol
tarea pe baze noi a vieții poli
tice și sociale spaniole. La fes
tival au participat cu standuri 
proprii organele <ie presă ale 
unor partide comuniste și mun
citorești, precum și diferite miș
cări de eliberare.

Standul ziarului „Scinteia" a 
prezentat o expoziție de fotoafa- rn- mismna aspecte aie dezvnl-

In numeroase țări occidentale, nnul din drepturile elementare ale 
omului — DREPTUL LA ÎNVĂȚĂTURA — este puternic afectat 
de rinduielile sociale din aceste țări. Copiii proveniți din familiile 
de muncitori, din alte categorii sociale cu venituri modeste iși văd din 
ce in ce mai mult îngrădit accesul în școli și universități. Lipsiți de po
sibilități materiale, in condițiile în care frecventarea unei școli presupune 
taxa și alte cheltuieli insuportabile pentru păturile largi, numeroși tineri 
nu ajung să termine cursurile începute, se văd nevoiți să muncească 
pentru a-și ciștiga existența. în acest fel, mitul „șanselor egale" este 
spulberat incă de la o virstă fragedă, startul spre inegalitate marcîndu-i 
pe tinerii respectivi pentru tot restul vieții.

Cu privire la discriminările in do
meniul învățămintului se pot intilnl 
date revelatoare in articolele apă
rute în presa occidentală la început 
de an școlar. Deosebit de semnifica
tiv în această privință este un gru
paj de materiale din cotidianul pari-, 
zi an „LE MONDE", în care se rele
vă, chiar din titlu, că anul școlar 
1980—1981, care va fi in același timp 
anul alegerilor prezidențiale, „debu
tează fără iluzii" în ceea ce privește 
posibilitatea de a se 
îățile din domeniul

această ordine de idei, „reforma 
Haby" viza — scrie „Le Monde" — 
„renunțarea la filiere, aceiași profe
sori și aceleași programe pentru toți

așa măsură Incit numărul fiilor de 
muncitori era in continuă scădere. 
Acuitatea acestei probleme sociale in 
toată amploarea ei a fost recunos
cută chiar de președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, care, vor
bind in iulie 1977, în fața laureaților 
concursului general, declara :

„Nu există inegalitate mai greu 
de suportat decit inegalitatea 
șanselor. Experiența de toate zi
lele ne dovedește ce povară asu
pra dezvoltării multora dintre 
copiii noștri reprezintă handica
purile datorate originii sociale și 
mediului cultural".

sa a șasea in 1978, anul trecut intrau 
In clasa a cincea numai 678 169 elevi, 
iar anul acesta in clasele a patra s-au 
înscris numai 512 750“. ÎN TOTAL, 
MAI PUȚIN DE 70 LA SUTA din-

atre elevii care au intrat in clasa 
șasea ajung in clasa a treia.

De ce mereu 
măi puțini elevi 

și studenți?
Datele de mai sus caracterizează 

Brocesul din cadrul „colegiului unic", 
'ar in materialele din „Le Monde"

•W

atenua Inegali- 
Învățămintului.

Aceleași șanse 
în toate ghiozdanele” - 

o deviză infirmată 
de viață

Tn analiza pe care o face ziarul ci
tat se pornește &e la faptul că. in 
1974, a fost inițiată o reformă a în- 
vățămintului — așa-numita „refor
mă Haby", după numele de atunci al 
ministrului Învățămintului — care-și 
propunea „soluționarea problemei 
modernizării sistemului educativ, tn 
vederea adaptării conținutului învă
țămintului la progresul științific, a 
îmbunătățirii sistemului prin corec
tarea a numeroase greșeli și EGALI
ZAREA ȘANSELOR" (subl. ns.). în

Mitul porților deschise pentru toți 
tinerii - in confruntare cu realitatea
elevii și, în aceri «cop, preciza, In
tre altele, instituirea -colegiului 
unic-". Tendința de a prezenta aceas
tă „reformă" ca un panaceu impotri-' 
va inegalităților era atît de evidentă 
incit — arată ziarul — in mesaje pu
blicitare —’ • ■ • ■ •
lansase 
toate 
după cunoscuta deviză napoleoniană: 
„Bastonul de mareșal — tn 
fiecărui soldat". N. R.).

Este lesne de Înțeles că 
, tendință a apărut ca urmare a 
țumirilor crescînde față de normele 
in vigoare, care favorizau pe cel 
avuți tn detrimentul celor săraci, tn

difuzate la televiziune se 
lozinca „Aceleași șanse in 
ghiozdanele" (parafrazare

Discriminări clădite 
pe inegalitatea 

socială
de a se stăvili cit de cit 
„inegalității școlare" este.

se indică și alte date cu caracter mai 
general. Astfel, .se arată că :

„Pentru al patrulea an conse
cutiv, numărul elevilor școlari

zați in învățământul public va fi 
in scădere : in acest an, el va fi 
cu 61 299 elevi mai mic in școlile 
de grad secundar și cu 61 378 
mai mic in școlile primare".

Dacă In ce privește învățămîntul 
primar scăderea are șl unele cauze 
demografice, in ce privește invăță- 
mintul secundar — arată ziarul — îm
puținarea numărului de elevi se ex
plică mai ales ppn dificultățile pe 
care le au familiile sărace de a face 
față cheltuielilor pe care Ie presupune 
frecventarea școlii secundare.

Cu toate că ,.reforma Haby“ nu și-a 
atins nici măcar in parte scopul măr
turisit, situația in ce privește accesul 
maselor largi la invățămint deterio- 
rîndu-se in loc să se amelioreze, 
acum se manifestă tendința de a se 
renunța chiar și la intenție. După 
cum scrie „Le Monde", în prezent 
prevalează „o nouă viziune asupra 
sistemului educativ — o viziune de 
șef de întreprindere, preocupat mai 
curind de rentabilitate decit de 
egalizarea șanselor". Nici nu este de 
mirare. Ce altă viziune asupra școlii 
și educației ar putea să genereze o 
societate in centrul căreia se află nu 
omul și nevoile sale materiale și spi
rituale, a cărei forță motrice este nu 
egalitatea oamenilor, ci profitul ?

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Da 29 
septembrie s-au împlinit trei ani de 
cind a fost plasat pe o orbită cir- 
cumterestră laboratorul spațial sovie
tic „Saliut—6". In această perioadă, 
la bordul laboratorului s-au aflat trei 
echipaje de bază, iar alte 8 au efec
tuat vizite pe durate de timp mai 
scurte la bordul lui „Saliut—6".

Evoluția îndelungată a laboratoru
lui spațial a permis echipajelor care 
l-au vizitat să execute un vast pro
gram de cercetări științifice.

■frr rmsrrma aspecte aie dezvol
tării Romănlăi socialiste in <fc-; 
tualul cincinal. De un mare in, 
teres s-a bucurat expoziția de 
carte românească organizată in 
cadrul standului șl in mod deo
sebit volumele in limba spa
niolă ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Standiț „Scin- 
teii" a fost vizitat de tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar gene
ral al P.C. din Spania, și de alți 
membri ai conducerii partșiului, 
care au fost salutați de repre
zentantul . P.C.R., tovarășul W- ’ 
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Sărbătoarea P.C. di gSvania 
s-a încheiat duminică se 'f„rin- 
tr-un mare miting, la cai . hMt 
cuvintul secretarul generdl al 
P.C.S.

Antonle SANDESCU
Madrid, 29.

AGENȚIILE DE PRESĂ ,
e scurt

CONFERINȚA MONDIALĂ PEN
TRU TURISM, la care participă 112 
state, s-a deschis la Manila. Româ
nia este reprezentată de o delega
ție condusă de Emil Drăgănescu, 
ministrul turismului și sportului.

ranița

această 
nemul-

HANDICAPURI ACUZATOARE
• In S.U.A., 2,4 milioane de tineri intre 7 și 19 ani nu 

sint încadrați in sisteme de invățămint.
• In R.F.G., din zece copii de muncitori, numai unul 

reușește să devină elev de liceu.
• In Belgia, taxele universitare s-au dublat in cursul 

anului școlar 1979-1980.
• In Italia. 8 la sută din copiii intre 10—15 ani sint ne

voiți să abandoneze școala și să se întrețină prin muncă 
necalificată.

• In țările Pieței comune există peste 10 milioane de 
analfabeți.

• Pe întreaga planetă, peste 250 milioane de copii și 
600 milioane de adulți sint lipsiți de o instrucție elementară.

Intenția 
fenomenul .. _.......... .
neîndoielnic, pozitivă, bar la ce re
zultate se poate ajunge tn această 
privință intr-o societate care, prin 
însăși esența ei, este clădită pe inega
litate ?

„Ce s-a întlmplat In cei șase ani" 
(de la Inițierea „reformei Haby")? — 
întreabă „Le Monde" și arată tn con
tinuare : „Unele programe au fost 
reînnoite ; profesorii și elevii sint re
partizați tn clase fără nici o deose
bire — teoretic, cel puțin tn ce-i pri
vește pe aceștia din urmă. Dar o 
treime dintre elevii care au intrat In
tr-a șasea •) tn 1977 nu vor merge tn- 
tr-a treia anul acesta ; iar 18 la sută 
dintre elevii care au ajuns la înche
ierea școlii elementare nu au fost 
admiși tn colegiu. Or — precizează 
ziarul „Le Monde", care nu obișnuieș
te să se călăuzească după criterii de 
clasă — elevii excluși din acest «co
legiu unic» sint copiii de muncitori".

„Spre deosebire de școala orimară 
— se explică intr-un alt articol din 
aceeași p.agină — colegiul nu este o 
scară largă și maiestuoasă ale cărei 
trepte le urci la sfirșitul fiecărui an 
școlar. Dacă toți copiii pot intra in 
clasa a șasea, nu toți ajung intr-a 
treia, căci obstacolele sint numeroa
se (desigur, cele mai multe de ordin 
financiar — N.R.) și explică de ce 
din 711 415 elevi care au intrat tn cla-

Recunoașteri
Accesul la invățămint tn funcție 

de posibilitățile materiale este o pro
blemă acută în toate țările capitaliste

semnificative
dezvoltate. Iată și alte date semni
ficative extrase din presa occi
dentală :

PREȘEDINTELE INDIEI LA 
MOSCOVA. Președintele Indiei, 
Neelam Sanjiva Reddy, a sosit luni 
la Moscova într-o vizită oficială de 
prietenie. La sosire, oaspetele a fost 
iptimpinat de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., de alte per
soana, oficiale.

mandatele Senatului. Au fost dis
putate 10 noi mandate, care spo
resc numărul total al senatorilor 
francezi de la 295, pină în prezent, 
la 305. Partidele sțingii. precizează 
agenția France Presse, au Cîștigat 
6 noi mandate, iar cele ale 
rității guvernamentale — 4 
date în plus. în noul Senat, 
ritatea guvernamentală are 1 
locuri, iar opoziția — 135.

I
majo-

I man- <
majo- 1.

170 de .

II

>
•) tn Franța, colegiul are patru cla

se, numerotate tn această ordine : 
prima — a șasea, apoi a cincea, a pa
tra și ultima — a treia.

„THE GUARDIAN" : „In An
glia există universități unde 
studenții provin- In proporție de 
90 la sută din rlndul categoriilor 
înstărite. Pe de altă parte, o an
chetă desfășurată tn rindul a 
peste l 000 de absolvenți de școli 
de grad secundar arată că 20 
la sută dintre aceștia abia Izbu
tesc să scrie și ti citească, fără 
a mai vorbi de alte cunoștințe 
— de matematică, fizică, chimie, 
istorie, geografie. Or, 100 la sută 
din absolvenții din această cate
gorie prost instruită provin din, 
păturile sărace ale populației, 
:ărora, practic, societatea le nea
gă nu numai dreptul la o viață 
decentă, dar și dreptul la o edu
cație adecvată".

„THE JAPAN TIMES": Co- 
mentind o anchetă care a relevat 
că in decurs de cinci ani chel
tuielile de studiu In Invățămin- 
tul superior s-au dublat, ziarul 
scrie : „Nu este departe ziua 
cind instruire superioară vor pu
tea primi numai tinerii proveniți 
din cele mai bogate familii".

„U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT" a publicat declarația 
unui profesor de la Universita-

tea Harvard din California : „In 
ultimii 25 de ani am putut con
stata la trei facultăți diferite 
aceeași evoluție intr-o direcție 
nefastă : costurile studiului au 
crescut mereu ; aptitudinile ti
nerilor, standardurile fixate, nu
mărul cunoștințelor asimilate nu 
au încetat să scadă".

„L’UNITA" : „Aproape două 
treimi din numărul copiilor de 
emigranți aflați In R.F.G. nu , 
posedă o diplomă de absolvire a 
unei școli medii, care să le per
mită să se înscrie la un curs de 
pregătire profesională intr-o în
treprindere. Așa se explică de ce 
numai o pătrime din cei 120 000 
de copii de muncitori Italieni au 
putut absolvi aceste cursuri".
. „STUTTGARTER NACHRICH- 
TEN“: „Copiii de muncitori sint 
defavorizați in sistemul nostru 
școlar. Date recente arată că și 
in universități numărul studen
ților proveniți din mediile mun
citorești are tendința de a se 
micșora. Una din cauze este și 
aceea că la absolvirea studiilor 
certitudinea de a găsi o slujbă 
adecvată este din ce in ce mai 
redusă".

LA OSLO și-a tncheiat lucrările 
Conferința națională a P.C. din 
Norvegia. Au fost dezbătute pro
bleme politice interne, între care 
și pregătirea viitoarelor 
parlamentare, precum și 
de aspecte ale situației 
ționale.

alegeri 
o serie 
interna-

PARTT-PRIMUL CONGRES AL
NAȚIONAL DEMOCRAT 
GUVERNĂMtNT — DIN 

și-a început lucrările Ia 
3 500 de

DULUI
— DE
EGIPT
Cairo. Cei aproximativ ___ _
delegați participant! dezbat proble
me legate de politica internă și 
externă a țării.

O PUTERNICA EXPLOZIE pro
vocată de 6 bombă s-a produs la 
Miinchen, In timpul unei mari săr
bători populare, soldindu-se cu 
moartea a 12 persoane și rănirea 
altor 211. Potrivit primelor cerce
tări, ar fi vorba de un atentat te
rorist comis de membri ai orga
nizației extremiste de dreapta 
„Grupul sportiv de luptă Hoff
mann", interzis pe teritoriul R.F.G.

ALEGERI PARȚIALE PENTRU 
SENATUL FRANȚEI. Duminică, 
tn Franța au avut loc alegeri pen
tru reînnoirea unei treimi din

ACORDURI ECONOMICE CHI
NO—AMERICANE, Bo Yibo, vice- 
premier al Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, și-a încheiat vizita în
S. U.A., in fruntea unei delegații a 
industriei constructoare de mașini. 
Vicepremierul a inaugurat prima 
expoziție a R.P. Chineze la San 
Francisco și a semnat patru noi 
acorduri de cooperare bilaterală — 
in domeniile industriei textile, 
transporturilor maritime, aviației 
civile, precum și o convenție consu
lară.

PROPUNERI ALE P.C. DIN 
ARGENTINA. Secretarul general al 
P.C. din Argentina, Athos Fava, 
s-ă pronunțat, intr-o declarație, 
pentru „un dialog autentici amplu 
și fructuos" intre puterea executivă 
și forțele politice din țară, „care să 
pună bazele unei înțelegeri demo
cratice pe plan național". El a pro
pus realizarea unei „convenții na
ționale democratice", pe baza nor
melor constituționale, care să ac
ționeze „pentru instaurarea unui 
guvern civil-militar de tranziție de 
largă reprezentare și sprijin popu
lar".

UN ATENTAT TERORIST a fost I 
comis, în noaptea de simbătă spre | 
duminică, la sinagoga din arondis- 
mentul 15 al Parisului. Responsa- I 
bilitatea acestuiâ a fost revendicată | 
de organizația teroristă neonazistă 
„F.N.E." (fasciile naționaliste euro- I 
pene).
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