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ÎN ACEST TRIMESTRU DECISIV, ÎN TOATE SECTOARELE ECONOMIEI

Muncă exemplar organizată, măsuri eficiente 
pentru realizarea cu succes a planului 

pe 1980 și pe întregul cincinal
"X™JîN INDUSTRIE[^^r™L X

Am Intrat în ultimul trimestru al anului și al 
cincinalului actual. Un trimestru decisiv, în care 
comuniștii, toii oamenii muncii din industrie și 
construcții, din cercetare și inginerie tehnologică 
sint chemați să acționeze cu responsabilitate, cu 
Înalt spirit de inițiativă și dăruire în muncă 
pentru realizarea cu succes a tuturor prevede
rilor planului pe acest an și pe întregul cincinal. 
Sint cerințe economice fundamentale, subliniate 
cu toată claritatea Ia ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 septembrie, 
sarcini prioritare la a căror materializare tre
buie să-și aducă din plin contribuția fiecare co
lectiv, fiecare om al muncii, cu convingerea 
fermă că pe această cale participă direct la spo
rirea avuției țării, la progresul multilateral al 
patriei socialiste, in lumina hotăririlor Congre
sului al XII-lea al partidului.

Ne-au umplut inimile de bucurie caldele 
aprecieri adresate oamenilor muncii de secreta
rul general al partidului, cu prilejul recentelor 
vizite de lucru pe plaiurile Moldovei, pentru 
rezultatele bune obținute pină acum In înfăp
tuirea prevederilor actualului cincinal. începem 
acest trimestru decisiv al anului 1980 și al în
tregului cincinal de la „borna" unor înfăptuiri

de prestigiu: oamenii muncii dintr-un șir de 
județe și ramuri ale industriei au raportat în
deplinirea cu 3—4 luni mai devreme a planului 
producției industriale pe cincinalul . 1976—1980. 
Sint roade de prestigiu ale muncii bine organi
zate, eficiente, ale spiritului de inițiativă mun
citorească, sint roade ale entuziasmului cu care 
oamenii muncii, întregul popor înfăptuiesc pro
gramul de înflorire a patriei, de creștere a bună
stării poporului stabilit de partid.

Dezvoltînd rezultatele bune obținute pină 
acum, să muncim cu și mai multă hotărlre în 
acest ultim trimestru al anului — așa cum s-a 
subliniat la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv — pentru înfăptuirea tuturor pre
vederilor cantitative și calitative ale planului în 
industrie, pentru realizarea integrală a produc
ției, cu prioritate a celei pentru export, desco
perirea și punerea în valoare a noi surse de 
materii prime și materiale, valorificarea supe
rioară a materiilor prime, în special a metalului 
și masei lemnoase, pentru sporirea pe toate căile 
a indicilor de calitate a produselor, a eficientei 
economice, acționind pretutindeni, în fiecare în
treprindere, în spiritul exigentelor noului me
canism economico-financiar.

în această decisivă bătălie pentru realizarea 
exemplară a planului, in fruntea tuturor acțiu
nilor trebuie să se situeze comuniștii, organiza
țiile și organele locale de partid fiind chemate 
să asigure în permanență conducerea directă, 
îndrumarea operativă, competentă a tuturor co
lectivelor șl sectoarelor de activitate, intervenind 
prompt pentru soluționarea tuturor problemelor 
de care depinde desfășurarea normală a întregii 
activități productive în industrie. Practica a do
vedit că nu există problemă tehnică, organiza
torică sau de altă natură care să nu poată fi 
soluționată atunci cînd se mobilizează forța și 
capacitatea creatoare a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, atunci cind se acționează cu 
înalt spirit de răspundere pentru stabilirea celor 
mai eficiente măsuri.

Răspunzînd chemării adresate de secretarul 
general al partidului cu prilejul recentelor sale 
vizite de lucru, fiecare colectiv să-și facă un 
titlu de mîndrie din a raporta partidului, țării 
că și-a făcut pe deplin datoria, că a încheiat 
acest an, ca și Întregul cincinal, cu rezultate bune, 
că șl-a onorat întocmai angajamentele asumate 
în marea întrecere patriotică !

DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE:

• Realizarea integrală a planului la pro
ducția fizică și producția netă în fie
care întreprindere, în fiecare ramură 
a economiei

• Asigurarea cu prioritate a fondului de 
marfă și realizarea integrală a planu
lui de export în fiecare unitate și în 
fiecare județ, pentru echilibrarea ba
lanței de plăți

• Limitarea la strictul necesar a impor
tului, insistîndu-se pe asigurarea ne
cesarului de materii prime din țară

• Valorificarea superioară a materiilor 
prime, în special a metalului și lemnului

• Punerea în valoare a noi surse de 
materii prime și materiale, recupera
rea și valorificarea tuturor resurselor 
materiale refolosibiie

• Modernizarea producției și sporirea pe 
toate căile a indicilor de calitate a 
produselor

• Sporirea mai accentuată a producti
vității muncii

MUNCITORI, INGINERI ȘI TEHNICIENI DIN INDUSTRIE !

Acționați cu întreaga capacitate de muncă și înalt spirit revoluționar pentru 
realizarea, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului pe 1980 și pe întregul 
cincinal, asigurînd astfel o bază trainică pentru trecerea la înfăptuirea cu succes 
a obiectivelor planului pe primul an al cincinalului viitor, a istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidului!

ÎN AGRICULTURĂ
Așa cum a subliniat tovarășul Nlcolae Ceaușescu 

la recentul Congres al consiliilor populare, în 
actuala campanie agricolă de toamnă toți cei care 
lucrează în agricultură, toți cei care locuiesc la 
sate au obligația să participe la strîngerea la 
timp și In bune condiții a recoltei, la executarea 
celorlalte lucrări agricole. Este în interesul eco
nomiei țării, al oamenilor muncii din agricultu
ră ca Întreaga recoltă să fie strînsă și depozi
tată în timpul cel mai scurt și fără pierderi, să 
fie terminate cît mal repede însămînțările. 
Aceasta Impune ca organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare să acționeze cu cea 
mal mare răspundere și perseverență In vederea 
mobilizării generale a tuturor forțelor din agri
cultură la cîmp, muncindu-se din zori șl pină 
seara tîrziu și chiar noaptea acolo unde este 
nevoie.

Timpul este foarte înaintat și de aceea acum, 
la început de octombrie, fiecare zi este hotări- 
toare pentru strîngerea neîntîrziată a recoltei 
și însămînțarea grabnică a cerealelor de toamnă. 
Important este ca pină la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni să se încheie recoltarea florii-soarelul șl 
întreaga producție să fie transportată din cîmp 
și înmagazinată cu grijă pentru a se evita orice 
pierderi. Repede și bine trebuie să se muncească 
îndeosebi în județele situate în jumătatea de 
nord a țării și vestul țării, unde recoltarea florii-

soarelul a Intlrz^at. Cu prioritate se Impune ce
rința de a se impulsiona la maximum în aceste 
zile recoltarea, transportul și depozitarea po
rumbului. Potrivit indicațiilor conducerii parti
dului, pină la 15 octombrie trebuie să fie cules 
tot porumbul ajuns la maturitate, iar lanurile 
care nu s-au copt să se recolteze in perioada 
imediat următoare, cînd știuleții se pot conser
va, astfel incit să poată fi folosiți în hrana ani
malelor. Comitetele județene de partid, cu spri
jinul specialiștilor din cadrul organelor agricole, 
au datoria să facă o evaluare rapidă și reală a 
producției In lanuri, pentru a se cunoaște precis 
nivelul recoltei și, pe această bază, să se stabi
lească felul cum să se acționeze pentru strîn
gerea și conservarea ei.

în interesul bunei aprovizionări a populației 
cu legume, cartofi și fructe, se impune să fie 
intensificată recoltarea acestora. Printt-o temei
nică organizare a muncii la cules și transport 
să fie strinse din grădini și livezi toate legu
mele șl toate fructele, astfel ca nimic să nu se 
irosească. De asemenea, în scopul asigurării in 
întregime a furajelor necesare animalelor pe 
timpul iernii, este necesar ca în toate unitățile 
să se organizeze strîngerea și conservarea coce
nilor, vrejilor, a tuturor resturilor vegetale.

Pe același plan al urgențelor acestor zile se 
află și insămînțările de toamnă, deoarece lucră

rile stnt mult lntlrziate. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii rezultă că pînă ieri, 1 
octombrie, au fost însămînțate 391 500 hectare 
cu grîu — 17 la sută din suprafața planificată 
— și 641 300 hectare cu orz — 74 la sută din 
prevederi. Sub nici un motiv nu mai pot fi 
aminate însămînțările, pretutindeni ritmul tre
buie intensificat ! în acest scop, trebuie să se 
lucreze și noaptea la arături și pregătirea tere
nului, iar ziua — la semănat. Există condiții și 
trebuie să se acționeze cu toate forțele pentru 
ca pînă la mijlocul acestei luni semănatul să 
fie încheiat pe toate suprafețele prevăzute.

Efectuarea la termenele stabilite a lucrărilor 
agricole de toamnă presupune — așa cum a 
subliniat conducerea partidului — o temeinică 
organizare a muncii, ordine și disciplină desă- 
vîrșite în toate unitățile agricole, participarea la 
muncă a tuturor lucrătorilor din agricultură, a. 
tuturor locuitorilor de la sate. Acționind în 
conformitate cu prevederile Legii organizării 
producției și a muncii în agricultură, organiza
țiile de partid, consiliile populare au datoria să 
asigure o puternică mobilizare a forțelor meca
nice și umane de la sate, să acționeze ferm 
pentru desfășurarea în bune condiții a întregii 
activități, astfel ca zi de zi să se lucreze in 
ritm susținut la recoltare și însămințări.

URGENȚE ALE CAMPANIEI DE TOAMNA:

Floarea-soarelui - strînsă pînă sîm- 
bătă de pe toate suprafețele 
Pînă la 15 octombrie să fie recoltat 
tot porumbul ajuns la maturitate f
Legumele, cartofii, strugurii și fruc
tele - culese și livrate mai repede 
piețelor și centrelor de prelucrare « 
Transportul să fie mai bine organizat,

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

produsele recoltate în aceeași zi să 
fie depozitate
Toate resursele de furaje - strînse și 
depozitate cu cea mai mare grijă 
La arături să se lucreze și noaptea 
pentru intensificarea ritmului la se
mănat
însămînțările - încheiate, în linii ge
nerale, pînă la jumătatea acestei luni

Să muncim cu hărnicie și răspundere, în spirit de ordine și disciplină, pentru 
a string e și depozita în cel mai scurt timp recolta la toate culturile, pentru a termina 
cît mai repede însămînțările de toamnă! în fiecare unitate agricolă, în fiecare comună, 
să muncim în așa fel incit fiecare zi să fie o zi a ritmurilor înalte la recoltare și semănat!
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Un nou volum din serin culegerilor de texte consucrute

gindirii economice u președintelui Nicolue Ceuușescu:

„REVOLUȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
Șl PROGRESUL TEHNIC"

Contribuții de inestimabilă valoare la, edificarea unei strategii eficiente 
a dezvoltării științei, in slujba progresului multilateral al României

într-o perioadă de puternic avînt, 
cînd întregul nostru popor se află 
angajat cu toate forțele în realizarea 
deplină a sarcinilor actualului cin
cinal, in pregătirile pentru trecerea 
in condiții optime la îndeplinirea 
prevederilor cincinalului viitor, apa
riția unui nou volum în cadrul co
lecției Din gîndirea economică a 
președintelui României NICOLAE 
CEAUȘESCU, intitulat „Revoluția 
tehnico-științifică și progresul teh
nic", dobindește o semnifi
cație deosebită. Volumul, 
publicat de Editura politi
că, abordează o problema
tică de stringentă actuali
tate. oferind, prin bogăția 
ideilor, prin profunzimea 
analizei, prin realismul so
luțiilor, repere de cea mai 
mare însemnătate în vasta 
operă de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

O CONCEPȚIE CLA
RA. ATOTCUPRINZĂTOA
RE CU PRIVIRE LA AFIR
MAREA PLENARĂ A RE
VOLUȚIEI TEHNICO-ȘTI- 
INȚIFICE ÎN ROMANIA. 
Recitind aprecierile făcute 
timp de un deceniu și ju
mătate, precum și indica
țiile date de secretarul ge
neral al partidului nostru, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
cu privire la necesitatea și 
căile afirmării revoluției 
tehnico-științifice în țara 
noastră, cititorului îi apa
re clar că viața le-a vali
dat întru totuL In urmă cu 
15 ani, în expunerea cu 
privire la îmbunătățirea 
organizării și îndrumării 
activității de cercetare 
științifică, prezentată în se
siunea Marii Adunări Na
ționale din decembrie 1965, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu 
sublinia : „Trăim în epoca 
celei mai ample revoluții 
tehnico-științifice care mo
difică în mod radical con
dițiile producției materiale 
șl posibilitățile de valorifi
care a bogățiilor naturale 
în folosul omului, asigură
fabricarea pe scară largă a unor noi 
și largi game de produse". In prezent, 
cînd pe arena mondială se pun proble
me acute legate de lichidarea decala
jelor dintre țările dezvoltate sub raport 
economic șl țările în curs de dezvol
tare, de depășirea crizei mondiale 
de materii prime, energetice și pe
troliere, această teză — cu adinei 
implicații teoretice și practice — este 
chiar mai actuală decît acum un de
ceniu și jumătate, cînd revoluția 
tehnico-ștlințițică se afla încă la pri
mele sale manifestări de mai largă 
amploare.

In concepția partidului nostru, a

secretarului său general, revoluția 
tehnico-științiflcă constituie un pro
ces complex de schimbări radicale 
în structura, rolul și funcția socială 
a forțelor de producție, proces care 
determină totodată profunde mu
tații sociale și fără de care nici o 
națiune, mare sau mică, nu se mai 
poate înscrie pe orbita progresului 
contemporan. In concordanță cu ca
racteristicile determinante ale actua
lei revoluții în știință și tehnică, în

Din gtedirea econonxxă a președintelui României 

NTOLAE OMTOJ

opera teoretică a secretarului gene
ral al partidului nostru este formu
lată îdeea că modernizarea econo
miei naționale și depășirea situației 
României de țară în curs de dezvol
tare depind in măsură hotăritoare de 
aplicarea unei politici consecvente de 
introducere în toate domeniile a 
tot ceea ce ereează mai de preț ge
niu! uman pe toate meridianele 
lumii. Tocmai in această viziune, 
cincinalul 1976—1980 a fost definit 
ca Cincinalul afirmării plenare .a re-, 
voluțlel tehnico-științifice în Romă-' 
nia, iar deceniul 1981—1990 caracteri
zat în documentele Congresului al

Zalăul, 
harnic și 
inteligent
Sălajul este ticsit de Istorie. 

Pe dealul Măgurei, la Șimleu 
Silvaniei, dintre ruinele unei 
cetăți dacice din sec. V î.e.n. și, 
mai ales, la Porolisum, reședin
ța Daciei porolisiene, avanpos
tul cel mai nordic al Daciei ro
mane, ctitorit de Traian, arheo
logii scot la lumină alte șl alte 
valori de civilizație. Să lăsăm 
însă istoria îndepărtată pentru 
altădată și să facem trimiterea 
la anul 1965.

Colegii de la ziarul local „Nă
zuința" mi-au dat un termen 
de comparație semnificativ: 
pe parcursul unul secol întreg 
Sălajul a realizat o producție 
globală industrială de numai

Reportaj de
Alexandru ANDRIȚOIU

600 000 000 lei. Dacă s-ar fi dez
voltat în continuare în ace
lași ritm, pînă la suma de 10 
miliarde, fixată de Congresul al 
XI-lea, Sălajului i-ar fi trebuit 
nu mai puțin de 18 secole, deci 
atît timp cît ș-a scurs de la fon
darea urbei Porolisum pînă în 
zilele noastre. Și, ca decalajul 
să fie și mai pregnant pus în e- 
vidență, sălăjenii se mindresc, 
pe bună dreptate, cu unii para
metri de anvergură mondială : 
de pildă, instalații de turnare 
continuă a sîrmel de cupru, 
cum este cea de pe platforma 
industrială a Zalăului, sînt nu
mai 7 pe mapamond : două în 
S.U.A., două în Belgia, una în 
Franța, una în Italia, una în Po
lonia și, a șaptea, aici, la noi.

Puternică, mereu mai puter
nică această zonă industrială a 
Zalăului. Ea debutează cu 
o întreprindere de produse ce
ramice, primul obiectiv de rang 
republican al județului — exis
tent în 1968 și devenit veteranul 
platformei, dacă cei 15 ani atît 
de apropiați pot avea șl vete
rani. Apare apoi întreprinderea 
„Armătura", pe un perete ex
terior al căreia artiștii clujeni 
Ion Mitea și Liviu Florea au 
creat un frumos și Impresio
nant mozaic simbolizlnd con
struirea socialismului. Apoi, pe 
rind, integrata de in, filatura 
de bumbac, întreprinderea de 
anvelope, Întreprinderea de 
produse lactate, cea de conser
vare a legumelor și fructelor.

Dar, cum spuneam. In acest 
vast caleidoscop industrial tro
nează ca reputație, intre și pes
te hotarele țării, întreprinderea
(Continuare In pag. * V-a)

XII-lea ca „deceniul științei, tehno
logiei, calității și eficienței".

Cu o mare forță de pătrundere și 
sesizare a ceea ce este esențial pen
tru puternica dezvoltare a forțelor de 
producție ale țării noastre pe baza 
revoluției tehnico-științifice contem
porane, tovarășul Nieolae Ceaușescu 
fundamentează necesitatea continuării 
in ritm susținut a industrializării 
socialiste, a trecerii cu toată hotări- 
rea la automatizarea și cibernetizarea 

unor linii de producție și 
secții întregi, începînd cu 
cele unde sînt condiții mai 
grele de muncă, a Introdu
cerii roboților industriali în 
producție, a unei mai bune 
organizări a producției și a 
muncii, a creșterii produc
tivității muncii, a ridicării 
nivelului general de califi
care profesională și de cul
tură tehnică.

Nu numai In industrie, 
transporturi, construcții, 
dar și în toate celelalte ra
muri, inclusiv în agricultu
ră, trebuie să se realizeze 
o cotitură, un salt calitativ 
pe linia dezvoltării intensi
ve și a folosirii celor mai 
înaintate cuceriri ale știin
ței și tehnicii. în acest 
sens, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu subliniază nece
sitatea unei profunde revo
luții agrare — concept nou, 
specific realităților noastre 
— care constituie o compo
nentă esențială a înfăptui
rii plenare a revoluției teh
nico-științifice în România.

Un loc aparte 11 ocupă 
în volum implicațiile eco
nomice și social-politice 
ale afirmării largi, în toa
te domeniile, a actualei re
voluții în știință și tehni
că. Țlnînd seama de faptul 
că înnoirea produselor a 
devenit o cerință importan
tă, de care depinde nu nu
mai modernizarea econo
miei naționale, dar și creș
terea competitivității co
merțului nostru exterior, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu 
critică menținerea în fa

bricație a unor produse cu caracte
ristici învechite și cere să se 
acționeze cu toată energia pentru 
înnoirea produselor. De asemenea, 
avîndu-se în vedere că la un dolar 
venit național România are în prezent 
cheltuieli materiale mai mari decît 
țările dezvoltate sub raport econo
mic, se fundamentează necesitatea 
unor preocupări mai susținute In ve
derea economisirii energiei șl mate-

Prof. tinlv. dr. 
Gh. P. APOSTOl

(Continuare în pag. a IV-a)

- Proiectul Legii privind obligația ca
drelor de conducere din activitatea 
economico-socială și a altor activiști 
de partid și de stat de a declara bunu
rile de valoare, proprietate personală

- Proiectul Legii pentru modificarea 
Legii nr. 57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor populare
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Demnitatea muncii
Dacă ar fi să se in

dice punctul arhime- 
dic din care socialis
mul științific a regin- 
dit și restructurat în
treaga existentă uma
nă, el ar trebui cir
cumscris, anume, în 
factorul muncă. înte
meietorii ineditei con
cepții despre lume, cu 
origine șl finalitate 
practice, au izbu
tit să explice lumea 
omului prin ultima și 
esențiala el determi
nare, procesul muncii, 
din a cărui diversi
tate socială particula
ră au reclădit apoi 
tabloul devenirilor și 
confruntărilor istorice. 
Cîteva din judecă
țile lor de bază ar 
putea fi parafrazate 
astfel : oamenii se 
disting prin faptul că 
își produc mijloacele 
de trai, ei ființează 
prin producția lor, 
prin ce și prin cum 
produc ; omul mijlo
cește, reglementează și 
controlează prin mun
că schimbul de sub
stanță dintre el și na
tură, munca este în 
așa măsură condiția 
generală a vieții ome
nești, îneît se poate 
spune, într-un anume 
sens, că munca l-a 
creat pe om ; după 
cum munca creează nu 
doar producția, dar și 
consumul, nu numai 
pe producător, dar și 
pe consumator ; nu 
numai industria, ca 
realizare și deci reali
tate a forțelor umane 
esențiale, dar și isto
ria ca desfășurare vie 
și urmare a celor în
făptuite de către oa
menii vil. De la rela
ția abstractă dintre om 
și munca sa, pe de o 
parte, natură și sub
stanțele el, pe de altă 
parte. Marx a ajuns la 
raportul cit se poate 
de concret dintre na

tură șl societate, din
tre om și istoria lui, 
dintre individ și clase, 
națiuni, orlnduirl. In 
retorta gindirii sale, 
munca reală a devenit 
cheia înțelegerii omu
lui real, în cuprinză- 
toarea și adesea deru
tanta lui desfășurare ; 
după cum s-a dovedit 
și pîrghia înnoirii re
lațiilor dintre oameni.

Este în logica lucru
rilor ca socialismul 
științific să fi ajuns de 
la muncă la muncitor, 
de la muncă șl munci
tor la condițiile elibe
rării lor. Eliberarea 
muncii a fost și a ră-

lon IANOȘI

mas nucleul progra
matic al oricărei au
tentice teorii și prac
tici socialiste, elibera
rea muncii coincide, 
de drept și In fapt, cu 
perspectiva comunistă 
a omenirii. Marea nou
tate a socialismului in 
înțelegerea cea nouă, 
materialistă, științifică 
rezidă în circumscrie
rea perspectivelor re
ale, iar nu iluzorii, de 
eliberare umană, re
ductibile la eliberarea 
condițiilor de viată rer 
ale, adică. In ultimă 
instanță, a condițiilor 
de muncă, de tarele 
Înstrăinării, împilării, 
exploatării.

Acestui program de 
treptată eliberare a 
muncii și a omului 
prin muncă, prin pro
cesul șl produsul mun
cii sale i-a rămas fi
del socialismul, po
trivit particularități
lor fiecărei țări dintre 
acelea în care con
struirea lui se află la 
ordinea zilei. Con
struirea socialismului

este o sintagmă cu sen
suri multiple, ea arată 
caracterul conștient și 
programatic al acțiu
nii, precum și pro- 
priu-zisa edificare 
treptată a unei orîn- 
duiri comparabile unui 
monumental edificiu ; 
și asupra căruia s-ar 
putea extinde celebra 
pildă din Capitalul 
despre arhitectul care, 
spre deosebire de al
bină, construiește ce
lula In cap, înainte de 
a o fi construit din 
ceară. Este vorba, adi
că, de o voință în
dreptată spre un scop 
bine determinat, care 
voință și scop pot fl 
augmentate pină la 
nivelul unei întregi 
țări și orîndulri.

„Munca plină de 
eroism și abnegație a 
întregului nostru po
por" nicidecum „nete
dă și ușoară", dar „de 
mare amploare" cu 
toate cite îi fuseseră 
proprii a invocat-o la 
19 iulie 1965 Raportul 
la Congresul al IX-lea 
al partidului : pentru 
ca la 19 noiembrie 
1979, Raportul la Con
gresul al XII-lea al 
partidului să fi con
chis : „Munca este u- 
riașul laborator în 
care se plămădesc per
sonalitățile cu adevă
rat proeminente, se 
afirmă talentele au
tentice, se nasc geni
ile, se făuresc capo
doperele — atlt pe 
planul creației mate
riale. cit și al culturii". 
Acest elogiu al mun
cii, pe deplin reală șl 
cît mai creatoare, 
străbate ca un adevă
rat fir conducător în
treaga politică pro
movată de Partidul 
Comunist Român și
(Continuare 
in pag. a V-a)
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Potrivit hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se 
supun dezbaterii publice proiectul LEGII PRIVIND OBLIGAȚIA CADRE
LOR DE CONDUCERE DIN ACTIVITATEA ECONOMICO-SOCIALA Șl 
A ALTOR ACTIVIȘTI DE PARTID Șl DE STAT DE A DECLARA BUNURILE 
DE VALOARE, PROPRIETATE PERSONALA și proiectul LEGII PENTRU 
MODIFICAREA LEGII NR. 57/1968 DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIO
NARE A CONSILIILOR POPULARE.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la proiectele de 
legi se vor transmite la Marea Adunare Națională sau la Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Populare.

LEGE PROIECT

privind obligația cadrelor de conducere 
din activitatea economico-socială

și a altor activiști de partid și de stat de a declara 
bunurile de valoare, proprietate personală

Potrivit principiilor care stau la baza orîn- 
duirii noastre socialiste, activiștii de partid 
și de stat, cadrele cu funcții de răspundere 
din toate sectoarele vieții economice șl so
ciale trebuie să dea dovadă de o înaltă ți
nută moral-cetățenească, să respecte, in 
întreaga activitate și in modul de viață, le
galitatea, normele eticii și echității socialiste.

In scopul întăririi prestigiului și autorității 
activiștilor de partid și de stat, a altor cadre 
cu funcții de răspundere, al exercitării con
trolului oamenilor muncii asupra activității 
acestora, al prevenirii oricăror abuzuri, pre
cum și pentru înlăturarea posibilităților de 
ponegrire sau suspiciune în legătură cu do- 
bîndirea de bunuri pe alte căi decît cele pre
văzute de lege,

Marea Adunare Națională a Republicii So
cialiste România adoptă prezenta lege:

Art. 1. — Persoanele care Îndeplinesc una 
din funcțiile prevăzute In prezenta lege sînt 
obligate să declare Imobilele, autoturismele, 
obiectele de valoare cum sînt lucrări de artă 
plastică, artă aplicată și decorativă, tapiserii 
și piese de artă, obiecte din metale prețioase 

sau conținînd pietre ori metale prețioase 
care fac parte din patrimoniul cultural na
țional și alte asemenea bunuri de valoare 
deosebită pe care le dețin în proprietate 
personală.

Art. 2. — Au obligația de a declara bu
nurile prevăzute la articolul 1 :

a) membrii șl membrii supleanțl al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretarii C.C. al P.C.R., membrii Consiliu
lui de Stat și ai guvernului ;

b) șefii de secție, prim-adjuncții și adjunc- 
ții acestora, șefii de sector de la CC. al 
P.C.R. ;

c) miniștrii secretari de stat, primii ad
junct! și adjuncții miniștrilor, secretarii de 
stat și asimilați! acestora ;

d) primii secretari și secretarii comitete
lor județene și al municipiului București 
ale Partidului Comunist Român, prlm-vice- 
președințil, vicepreședinții și secretarii co
mitetelor executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului București ;

e) cadrele cu funcții de conducere în or
ganele de partid, de stat, organizațiile de 

masă, cooperatiste și obștești, centrale, ju
dețene, municipale, orășenești și comunale ;

f) activiștii de partid, ai organizațiilor po
litice, de masă și obștești, care își desfă
șoară activitatea în aparatul organelor cen
trale, județene, municipale, orășenești și co
munale ;

g) directorii generali, directorii generali 
adjuncți, directorii, directorii adjuncți, pre
cum și asimilați! acestora din ministere și 
celelalte organe centrale ;

h) directorii generali, directorii generali 
adjuncți, directorii, directorii adjuncți, pre
cum și asimilații acestora din organele lo
cale de specialitate ale administrației de 
stat ;

i) directorii generali, directorii generali 
adjuncți, directorii, directorii adjuncți și 
asimilații acestora al centralelor, întreprin
derilor, celorlalte unități economice de stat 
și cooperatiste și ai instituțiilor social- 
culturale ;

j) comandanții de armate, de arme, de 
divizii, ai comandamentelor teritoriale, pre
cum și locțiitorii acestora, din cadrul for
țelor armate ;

k) șefii inspectoratelor județene ale Mi
nisterului de Interne, precum și locțiitorii 
acestora ;

l) judecătorii de la Tribunalul Suprem și 
cadrele de conducere din unitățile de jus
tiție și procuratură.

Art. 3. — Pe timpul cit îndeplinesc func
țiile în care au fost alese sau numite, per
soanele prevăzute la art. 2 lit. a—e nu pot 
să dobîndească o locuință proprietate per
sonală prin construire, cumpărare sau do
nație.

Celelalte persoane menționate Ia art. 2 
pot să-și construiască sau să cumpere o lo
cuință proprietate personală. In condițiile, 
legii, numai prin organizațiile socialiste, dă 
stat și cooperatiste.

Art. 4. — Persoanele menționate în pre
zenta lege pot să-și procure bunurile pre
văzute la art. 1 numai prin organizațiile so
cialiste, de stat și cooperatiste.

Art. 5. — Pentru lucrările efectuate în 
legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și sar
cinilor de serviciu, precum și pentru cele 
avînd ca scop popularizarea cunoștințelor 
tehnico-științifice, cultural-artistice și alte 

asemenea, persoanele care îndeplinesc func
țiile prevăzute la art. 2 nu pot obține, in 
afara retribuției, alte venituri cum ar fi cele 
provenite din drepturi de autor, din activi
tăți didaetice sau științifice sau din orice fel 
de alte asemenea activități.

In aceste cazuri sumele stabilite potrivit 
legii revin unităților de stat sau organiza
țiilor obștești din care aceste persoane fac 
parte.

Persoanele care îndeplinesc funcțiile pre
văzute la art. 2 pot primi, in afara retri
buției, drepturile bănești ce li se cuvin 
potrivit legii, pentru lucrări de creație, 11- 
terar-artistice sau științifice, dacă nu sînt 
efectuate in legătură cu îndeplinirea atri
buțiilor și sarcinilor de serviciu sau dacă 
nu au ca scop popularizarea cunoștințelor 
tehnico-științifice, cultural-artistice și alte 
asemenea.

Pentru activitatea de Invenții șl inovații, 
persoanele care îndeplinesc funcțiile prevă
zute la art. 2 pot primi drepturile ce li se 
cuvin potrivit legii.

Drepturile primite pentru lucrările de 
creație literar-artistică și științifică, precum 

și cele pentru invenții șl inovații, împreună 
cu premiile, nu pot depăși anual trei retri
buții tarifare lunare de încadrare.

Art. 6. — Declarația cu privire la bunu
rile proprietate personală se face în scris, 
la unitatea la care persoana în cauză își 
desfășoară activitatea și trebuie să cuprindă 
indicarea tuturor bunurilor prevăzute la 
art. 1.

Declarația va cuprinde șl bunurile apar- 
ținînd soțului sau, după caz, soției șl copii
lor minori.

Persoanele prevăzute în prezenta lege sînt 
obligate să declare orice dobîndire ulteri
oară de bunuri menționate la articolul 1, in 
termen de cel mult 60 de zile de la data 
dobîndirii lor.

Art. 7. — Declarația cu privire la bunu
rile proprietate personală se face de per
soanele care îndeplinesc una din funcțiile 
prevăzute la articolul 2, în termen de 15 zile 
de la data intrării în vigoare a prezen
tei legi.

Art. 8. — Nerespectarea dispozițiilor din 
prezenta lege atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară sau penală.

LEGE PROIECT

pentru modificarea Legii nr. 57/1968 de organizare 
și funcționare a consiliilor populare

Marea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România adoptă prezenta lege:

Art. 1. Legea nr. 57 din 26 decembrie 1968 
de organizare și funcționare a consiliilor 
populare, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează :

1. Articolul 1, alineatul 3, se modifică șl 
va avea următorul cuprins :

„întreaga activitate a consiliilor populare 
se desfășoară pe baza autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico-finan- 
ciare și are drept scop întărirea orînduirii 
socialiste, afirmarea principiilor socialis
mului în toate localitățile țării, buna gos
podărire a resurselor materiale și de mun
că, dezvoltarea forțelor de producție șl 
diversificarea economiei locale, creșterea 
continuă a bunăstării materiale și cultu
rale a poporului, asigurarea libertății și 
demnității omului, afirmarea multilaterală 
a personalității umane, promovarea con
secventă a eticii și echității socialiste".

2. La articolul 4, după alineatul 2, se in
troduc două noi alineate cu următorul 
cuprins :

„Consiliile populare sînt obligate să or
ganizeze semestrial adunări ale cetățenilor, 
în cadrul cărora primarii comunelor, orașelor, 
municipiilor, precum și președinții comitete
lor executive ale consiliilor populare 
județene vor prezenta rapoarte cu privire 
la hotărîrile adoptate, executarea la timp și 
în bune condiții a lucrărilor edilitar-gos- 
podărești, asigurarea aprovizionării popu
lației, întreținerea și gospodărirea fondu
lui locativ, repartizarea locuințelor în con
dițiile prevăzute de lege, aducînd la cu
noștința opiniei publice modul de îndepli
nire a hotăririlor și măsurilor adoptate.

Adunările cetățenești se vor organiza pe 
comune, orașe, municipii sau județ, după 
cum urmează :

a) în comune, adunări generale ale cetă
țenilor ; in cadrul comunelor mai ruari, 
adunările se organizează pe sate ;

b) in orașe și municipii, adunări cetă
țenești cu participarea deputaților, comi
siilor permanente, comitetelor de cetățeni, 
precum și a reprezentanților oamenilor 
muncii din întreprinderi și alte unități 
economice șl sociale ;

c) In județe, adunări cetățenești cu par
ticiparea deputaților, comisiilor perma
nente. primarilor comunelor, orașelor șl 
municipiilor, reprezentanților oamenilor 
muncii din Întreprinderi și alte unități eco
nomice și sociale, precum și al, cetățenilor 
din municipii, orașe și comune din cadrul 
județului".

3. După articolul 4 se introduc 2 arti
cole noi cu următorul cuprins :

„Art 4 1. Consiliile populare sînt obligate 
să Informeze peimanent cetățenii prin pre
să, afișaj, stații de radioficare, alte mij
loace de informare în masă asupra acti
vității desfășurate și hotăririlor adoptate 
cu privire la dezvoltarea economico-so
cială a unităților administrativ-teritoriale 
în care sînt alese, precum și cu privire la 
celelalte sarcini ce le revin în buna gos
podărire și administrare a localităților, în 
rezolvarea problemelor legate de viața și 
activitatea cetățenilor".

„Art. 42. In exercitarea tuturor atribuți
ilor ce le revin, consiliile populare aplică 
principiile autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare, asigură, 
în concordanță cu prevederile mecanismu
lui economico-financiar, folosirea cu ma
ximă eficiență a mijloacelor materiale și 
financiare ce le sînt încredințate, dezvol
tarea continuă și buna gospodărire a loca
lităților, creșterea veniturilor proprii și pe 
această bază autofinanțarea comunelor, 
orașelor și județelor".

4. După Capitolul I Dispoziții generale se 
introduce un nou capitol cu următorul cu
prins :

Capitolul I1

Rolul consiliilor populare in dezvoltarea 
economico-socială a unităților 

administrativ-teritoriale
„Art 15 *. Consiliile populare coordonează 

întreaga activitate de dezvoltare economică 
și socială din județe, municipii, orașe și 
comune potrivit principiului autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii economico- 
financiare, asigurînd participarea nemij
locită a tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, în calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari, la înfăp
tuirea politicii partidului și statului de 
dezvoltare armonioasă, multilaterală a 
tuturor județelor și localităților.

Ari. 15’. Pentru realizarea sarcinilor deo
sebite ce le revin în dezvoltarea eco
nomică, social-culturală și edilitar-gos- 
podărească a județelor și localităților, 
consiliile populare trebuie să-și înte
meieze Întreaga activitate pe întări
rea continuă a legăturii cu cetățenii, pe 
consultarea largă a acestora, pe stimularea 
inițiativei și pe participarea directă și res
ponsabilă a fiecărui cetățean la înfăptuirea 
programului general de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate șl de 
înaintare a României spre comunism.

Art 15*. în conformitate cu prevederile 
planului național unic de dezvoltare eco
nomico-socială, consiliile populare răspund 
de elaborarea și înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare economico-socială în profil teri
torial ; organizează, îndrumă și controlează 
îndeplinirea sarcinilor de plan de către 
toate unitățile economice indiferent de 
subordonarea acestora.

Consiliile populare iau măsuri pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, trans
porturilor, serviciilor și celorlalte ramuri 
economice, pentru valorificarea deplină a 
resurselor locale, contribuind la creșterea 
potențialului economic pe Întreg teritoriul 
țării, la ridicarea continuă a calității vieții 
tuturor cetățenilor patriei.

Art. 15 *. Consiliile populare sînt obli
gate să acționeze cu fermitate pentru redu
cerea costurilor de producție, creșterea 
productivității muncii, introducerea unui 
regim sever de economii, folosirea cu spi
rit gospodăresc a bazei materiale. In acest 
scop, iau măsuri pentru reducerea consu
murilor de materiale, combustibili și de 
energie, utilizarea materialelor refolosiblle 
și recuperabile, creșterea gradului de va
lorificare a tuturor resurselor de materii și 
materiale existente pe plan local.

Art 15*. Consiliile populare răspund, 
potrivit legii, de îndrumarea și coordo
narea Întregii activități de industrie mică, 
parte integrantă a economiei socialiste, de 
buna organizare a activității unităților de 
producție și prestări de servicii, indiferent 
de subordonarea acestora, de valorificarea 
eficientă a resurselor materiale și a torței 
de muncă, de satisfacerea în cele mai bune 
condiții a cerințelor de produse și prestări 
de servicii ale populației.

In scopul dezvoltării industriei mici, con
siliile populare acționează pentru cuprin
derea in activitatea de producție și pres
tări de servicii, in tot cursul anului, a for
ței de muncă disponibilă.

De asemenea, consiliile populare iau 
măsuri pentru colectarea și valorificarea, 
in cadrul industriei mici, a tuturor resurse
lor materiale locale disponibile, materiilor 
prime șl materialelor refolosiblle, pieselor 
și subansamblelor rezultate din dezmem
brarea fondurilor fixe, bunurilor de folo

sință îndelungată și de uz personal uzate, 
resurselor metalice, produselor chimice, 
materialelor lemnoase, textilelor și pielă
riei, substanțelor reziduale agroalimentare 
rezultate din procesele de producție sau de 
consum și alte asemenea.

Art. 15 *. Consiliile populare asigură con
ducerea unitară a întregii agriculturi din 
unitățile administrativ-teritoriale în care 
sînt alese, în scopul creșterii producției 
agricole, sporirii contribuției agriculturii la 
dezvoltarea economiei naționale și la ri
dicarea nivelului de trai al populației.

Consiliile populare iau măsuri și jrăspund 
pentru apărarea, conservarea, ameliorarea 
și folosirea Integrală și eficientă a pămin- 
tului, principalul mijloc de producție agri
colă, pentru cultivarea tuturor suprafețelor 
de teren din sectorul de stat, sectorul 
cooperatist și gospodăriile populației.

Art. 15’. Consiliile populare asigură con
dițiile necesare dezvoltării creșterii anima
lelor în vederea acoperirii cerințelor spori
te de consum ale populației și nevoilor de 
materii prime ale industriei ; iau măsuri 
pentru buna gospodărire a întregii supra
fețe ocupate cu pajiști și pășuni naturale, 
folosind Întregul potențial existent pentru 
continua dezvoltare a zootehniei.

Art. 15*. Consiliile populare răspund de 
satisfacerea in Întregime a nevoilor de con
sum de legume, cartofi și fructe in stare 
proaspătă, pe o perioadă cit mai mare în 
cursul anului, de constituirea stocurilor 
pentru toamnă și iarnă, aprovizionarea in
dustriei de conserve cu materii prime, pre
cum și de crearea disponibilităților pentru 
export.

Art. 15 Pentru creșterea contribuției gos
podăriilor populației la sporirea producției 
agricole vegetale și animale și asigurarea 
nevoilor proprii de consum cu carne și alte 
produse animaliere, consiliile populare iau 
măsuri ca toți locuitorii din mediul rural 
și urban care dețin terenuri agricole să le 
cultive și să crească animale și păsări.

Consiliile populare comunale, orășenești 
și municipale vor întocmi programe de creș
tere a animalelor și păsărilor pentru fiecare 
gospodărie de pe raza administrativ-terito- 
rială și vor lua măsuri pentru creșterea 
producției pe suprafețele destinate bazei 
furajere, pe pășunile și fînețele naturale, 
pentru recoltarea, depozitarea și conserva
rea întregii producții de nutrețuri, asigu
rînd folosirea judicioasă a acesteia, astfel 
îneît fiecare gospodărie să poată realiza 
obligația de a crește animale și păsări.

Numărul de animale și păsări ce pot fi 
crescute de fiecare gospodărie pentru ne
voile proprii, vînzare la piață sau pentru 
contractări ori achiziții este nelimitat

Consiliile populare comunale, orășenești 
șl municipale vor cuprinde în programe 
sarcini concrete pentru fiecare gospodărie, 
pe baza consultării largi a cetățenilor, sta
bilind numărul de animale și păsări, pro
ducția și livrările da produse animaliere la 
fondul de stat, in corelare cu sarcinile de 
dezvoltare economico-socială ale unității 
teritorial-administrative. în mod corespun
zător se vor stabili și sarcini de cultivare 
a tuturor suprafețelor, de plantare cu pomi 
și arbuști fructiferi, producția agricolă ce 
se va obține și livrările de legume, cartofi, 
fructe și alte produse agricole la fondul 
de stat

Programele de dezvoltare a efectivelor de 
animale și de păsări se supun dezbaterii 
adunărilor generale ale locuitorilor din co
mune și devin obligatorii pentru toți locui
torii din mediul rural, după adoptarea lor 
de către consiliile populare.

Art. 15 10. Consiliile populare răspund, în 
copformitate cu sarcinile de plan, de asl- 
gufțrea resurselor necesare constituirii fon
dului central al statului de cereale, legu
me, fructe, animale, păsări, lapte, ouă șl 
celelalte produse agroalimentare vegetale și 
animaliere, precum și de acoperirea nevoi
lor de consum propriu al populației din 
raza lor de activitate.

Art. 15 !1. Consiliile populare răspund, în 
condițiile legii, pentru buna gospodărire a 
pădurilor aflate în administrare locală, pen
tru executarea lucrărilor prevăzute în ame- 
najamentele silvice — lucrări de pepiniere 
proprii, împăduriri, refacere și protecție, 
îngrijirea arboretelor — pentru paza pădu
rilor, exploatarea și valorificarea masei 
lemnoase.

Art. 15 a. Consiliile populare iau măsuri 
și răspund de aprovizionarea ritmică și 
buna servire a populației, dezvoltarea șl 
diversificarea gamei de produse și servicii, 
îmbunătățirea calității acestora, buna or
ganizare și aprovizionare a piețelor agro
alimentare, extinderea și modernizarea re
țelei comerciale, de alimentație publică și 
a unităților prestatoare de servicii, atît la 
orașe, cit și la sate, în strînsă concordanță 
cu cerințele populației.

Consiliile populare au obligația să orga
nizeze și să controleze activitatea comer
cială și de prestare de servicii, să asigure 
repartizarea teritorială judicioasă a unită
ților comerciale și prestatoare de servicii, 
precum și a fondului de mărfuri pe locali
tăți și sisteme comerciale ; să controleze și 
să sprijine activitatea cantinelor-restau
rant, Înființarea, in condițiile legii, a unor 
unități anexe în vederea bunei valorificări 
a resurselor și aprovizionării corespunză
toare a cantinelor-restaurant.

Consiliile populare răspund de respecta
rea reglementărilor legale privind stabili
rea de prețuri și tarife pentru produsele și 
serviciile ce le-au fost date in competență, 
precum și pentru practicarea de prețuri 
maximale de mercurial, in limita cărora 
producătorii desfac produsele pe piața ță
rănească, și tarife maximale pentru servi
ciile prestate populației de către meseriași 
sau alți prestatori particulari.

Art. 15 In scopul dezvoltării edilitar- 
gospodărești a localităților urbane șl rura
le, consiliile populare răspund pentru buna 
organizare și funcționare a transportului in 
comun, întreținerea rețelelor de alimentare 
cu apă, canalizare și termoficare, moderni
zarea și întreținerea drumurilor și străzi
lor, salubritatea localităților, precum șl 
pentru realizarea altor lucrări cu caracter 
urbanistic și edilitar-gospodăresc.

Consiliile populare asigură înfăptuirea 
integrală a planului de construire a locu
ințelor, cu respectarea riguroasă a sistema
tizării, asigurînd execuția lor la un nivel 
calitativ corespunzător, precum șl buna în
treținere și administrare a fondului locativ.

Consiliile populare iau măsuri pentru 
creșterea aportului cetățenilor la soluțio
narea problemelor pe care le ridică mo
dernizarea, buna gospodărire și înfrumuse
țare a municipiilor, orașelor și comunelor, 
pentru sporirea contribuției acestora la re
alizarea lucrărilor de drumuri, regularizări 
de albii, consolidări de maluri, alimentări 
cu apă, canalizări, amenajări de parcuri și 
spații verzi, precum și a altor lucrări ase
mănătoare.

Art. 15 “. Consiliile populare Iau măsuri, 
potrivit legii, pentru ' protecția mediului în
conjurător, controlează modul cum unități
le socialiste îndeplinesc măsurile stabilite 
și folosesc fondurile de investiții destinate 
protejării și îmbunătățirii calității factori
lor de mediu.

Art. 15 “. Consiliile populare răspund, în 
condițiile legii, pentru satisfacerea cerințe

lor de apă ale populației și economiei, va
lorificarea de noi surse de apă, folosirea 
rațională a apelor, protecția acestora împo
triva epuizării și poluării, precum și pen
tru amenajarea și întreținerea apelor de 
interes local și apărarea împotriva inun
dațiilor.

Art. 15 “. Consiliile populare răspund, 
potrivit legii, de asigurarea condițiilor de 
folosire permanentă a arterelor de circu
lație, de executarea lucrărilor de moderni
zări, reparații și întreținere a acestora, de 
curățenia străzilor, de păstrarea șl întreți
nerea dotărilor tehnlco-edilitare și gospo
dărești, a semnalizatoarelor rutiere șl a 
plantațiilor, antrenlnd în aceste acțiuni 
populația localităților.

Art. 15 Consiliile populare asigură în
drumarea întregii activități politico-educa
tive și culturale, desfășurată în instituțiile 
de educație și cultură, școli, cămine cultu
rale și alte unități, asigură buna organizare 
a Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" și a altor acțiuni cultural-educative în 
scopul ridicării permanente a conștiinței 
socialiste a cetățenilor, a formării omului 
nou, constructor al societății socialiste și 
comuniste in România.

Art, 15 Consiliile populare asigură în
drumarea, controlul și coordonarea invăță- 
mîntului în unitățile administrativ-terito
riale în care sînt alese, urmărind buna or
ganizare și desfășurare a procesului in- 
structiv-edueativ, dezvoltarea și folosirea 
judicioasă a bazei materiale și Întărirea 
răspunderii personalului didactic pentru 
perfecționarea continuă, in raport cu cerin
țele societății, a pregătirii pentru muncă și 
viață a tinerei generații. Totodată, vor lua 
măsuri pentru realizarea, in cadrul activi
tății practice desfășurate in școli și licee, 
de produse industriale, îndeosebi bunuri de 
consum.

Art. 15 Consiliile populare răspund de 
aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce le 
revin in asigurarea sănătății populației și 
asistenței sociale, de dezvoltarea și moder
nizarea unităților sanitare și utilizarea efi
cientă a bazei tehnico-materiale, precum și 
de repartizarea și buna folosire a persona
lului medico-sanitar, in scopul prevenirii 
și combaterii tmbolnăvirilor, al întăririi 
continue a stării de sănătate a Întregii 
populații.

Art. 15 Consiliile populare sînt obli
gate să ia măsuri pentru cunoașterea și a- 
plicarea strictă a hotăririlor de partid și a 
legilor statului de către toți cetățenii, întă
rirea ordinii publice și a disciplinei, apă
rarea avutului -obștesc, a liniștii și bunuri
lor cetățenilor.

Organele locale de miliție șl celelalte or
gane care au sarcini in acest domeniu vor 
prezenta, periodic, consiliilor populare ra
poarte cu privire la modul în care își aduc 
la Îndeplinire atribuțiile legale ce le revin.

Art 15 Pentru aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-financiar în acti
vitatea economico-socială pe plan local și 
asigurarea autofinanțării comunelor, orașe
lor, municipiilor și județelcr, consiliile 
populare sînt obligate să ia măsuri pentru 
buna gospodărire și folosire a mijloacelor 
materiale și financiare ce le sînt încredin
țate și sporirea continuă a veniturilor pro
prii la bugetul local, prin dezvoltarea con
tinuă a industriei mici, a prestărilor de ser
vicii, a activităților de gospodărie comu
nală, social-culturale și a altor activități 
economice, precum si prin participarea ce
tățenilor, în spiritul eticii și echității socia
liste, la formarea veniturilor proprii ale lo
calităților, in condițiile prevăzute de lege.

Consiliile populare răspund de asigura
rea desfășurării de către fiecare unitate 
economică a unei activități rentabile, de 
sporirea beneficiilor și întărirea regimului 
de economii în toate unitățile productive șl 
social-culturale, de punerea în valoare a tu
turor surselor de sporire a veniturilor ce se 
realizează pe teritoriul lor, de utilizarea ju
dicioasă a acestora, pentru îndeplinirea in
tegrală a planului ta profil teritorial, a 

bugetelor locale șl a bugetelor de venituri 
și cheltuieli ale tuturor unităților subordo
nate.

Art. 15 ”. Consiliile populare sînt obliga
te să valorifice energia, capacitatea crea
toare și inițiativa tuturor oamenilor muncii 
în procesul de adoptare și înfăptuire a 
hotăririlor, să rezolve cu solicitudine șl 
operativitate toate problemele ridicate da 
cetățeni, astfel ineît întreaga lor activitate 
să fie strîns legată de necesitățile reale ale 
populației reflectînd, în acest fel, aspirațiile 
și interesele oamenilor muncii în edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Consiliile populare sînt obligate să supună 
dezbaterii adunărilor cetățenilor planurile 
în profil teritorial, bugetele de venituri și 
cheltuieli ale localităților, toate problemele 
de bază privind dezvoltarea acestora și să 
prezinte rapoarte asupra activității desfășu
rate".

5. Articolul 21, alineatul 2, se modifică și 
va avea următorul cuprins :

„Sesiunile consiliilor populare se țin o 
dată la 3 luni. Consiliile populare sînt con
vocate în sesiuni prin decizii ale comitete
lor sau birourilor executive. Convocarea în 
sesiuni ordinare se tace cu cel puțin 10 zile 
înainte de data stabilită pentru ținerea 
acestora".

6. Articolul 34, alineatul 1, se modifică șl 
va avea următorul cuprins :

„La ședințele comitetelor și birourilor 
executive participă, de regulă, reprezen
tanți ai consiliilor teritoriale ale sindicate
lor, ai consiliilor locale ale femeilor, al or
ganizației locale a Uniunii Tineretului Co
munist, conducătorii organelor locale de 
specialitate ale administrației de stat, pre
cum și reprezentanți al uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție sau, 
după caz, ai cooperativelor agricole de pro
ducție".

7. La articolul 34, după alineatul 1, se in
troduce un nou alineat cu următorul cu
prins :

„Hotărîrile în legătură cu repartizarea lo
cuințelor pe întreprinderi și alte unități so
cialiste, aprovizionarea populației, precum 
și cele cu privire la alte probleme social- 
culturale se iau de comun acord de către 
comitetele sau birourile executive și con
siliile teritoriale ale sindicatelor",

8. Articolul 36, alineatele 1, 2, 4 și 5, se 
modifică și vor avea următorul cuprins :

„Prim-vicepreședintele, vicepreședinții și 
unii membri ai comitetelor executive ala 
consiliilor populare județene, al municipiu
lui București, ale municipiilor și ale sectoa
relor municipiului București, desemnați de 
comitetul executiv, alcătuiesc biroul perma
nent al comitetului executiv".

„Președintele biroului permanent al co
mitetului executiv este prim-vicepreședin
tele comitetului executiv al consiliului 
popular".

„Președintele șl ceilalți membri al comi
tetului executiv al consiliului popular răs
pund de respectarea strictă a disciplinei de 
plan și financiare, de buna gospodărire și 
folosirea eficientă a tuturor mijloacelor ma
teriale și financiare, precum și de Îndepli
nirea întocmai a hotăririlor de partid și a 
legilor țării în activitatea consiliului popu
lar".

„în executarea bugetului, președintele bi
roului permanent al comitetului executiv al 
consiliului popular îndeplinește atribuțiile 
de ordonator principal de credite".

8. Articolul 37, alineatul 4, se modifică și 
va avea următorul cuprins :

„Președintele biroului executiv al consi
liului popular orășenesc și comunal este 
ordonator principal de credite".

Art. II. Legea nr. 57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor populare, cu modi
ficările și completările ulterioare, precum 
și cu modificările și completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste România, 
dîndu-se capitolelor și articolelor o nouă 
numerotare.
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ÎN INDUSTRIE IN AGRICULTURĂ
PREVEDERILE LA EXPORT DEPĂȘITE 

prin calitate înaltă și promptitudine în livrări
Combinatul siderurgic din Hune

doara a devenit în ultimii ani unul 
dintre importanții exportatori de la
minate finite ai țării. Dacă cu ani în 
urmă se livrau la export numai blu
muri și țagle, îndeosebi din anul 
1965 exportul — Care a crescut de la 
an la an, în special pe relația de
vize libere — cuprinde in proporție 
de 98 la sută toată gama de produ
se finite, adică metal laminat în di
ferite profile. Produsele combinatu
lui hunedorean se vînd in 23 de țări, 
printre care U.R.S.S., R.F.G., Anglia, 
Austria, Japonia, R. P. Chineză, 
R.D.G., Iugoslavia, Italia, Finlanda, 
Bulgaria, o serie de țări din Orien
tul Mijlociu.

Ce anume a determinat creșterea 
continuă a producției de export, so
licitările tot mai mari din partea 
unor parteneri externi pentru pro
dusele ce se fabrică aici 7 în primul 
rînd, calitatea foarte bună a produ
selor livrate. Practic, combinatul nu 
a Înregistrat nici un refuz din par
tea vreunui partener extern. Apoi, 
onorarea la termen șl chiar în avans 
a fiecărui contract. Sarcinile actualu
lui cincinal la export au fost înde
plinite încă la sfîrșitul lunii mai a.c., 
pină acum llvrindu-se in plus pro
duse in valoare de 174 milioane lei 
valută.

— Apreciez că Înfăptuirea rigu
roasă și depășirea sarcinilor de ex
port se datorează întii de toate bunei 
organizări a muncii in secțiile care 
realizează producția pentru export, 
cooperării fructuoase dintre secțiile 
combinatului, strînsei colaborări cu 
Întreprinderile de comerț exterior — 
ne spune tovarășul Teodor Ionescu, 
șeful biroului export al combinatului 
hunedorean. Aș mal adăuga că, în 
cadrul combinatului, comisia pentru 
export — una din comisiile pe do
menii constituite de muncitori și 
specialiști in sprijinul activității con
siliului oamenilor muncii — mani
festă o preocupare permanentă pen
tru Încheierea din timp a contracte
lor cu partenerii externi, pentru pre
zentarea mostrelor de profile ce se 
realizează aici la toate expozițiile șl 
tlrgurlle internaționale, pentru pros
pectarea sistematică a pieței interna
ționale. i

Spre a cunoaște cum se realizează 
concret producția destinată exportu
lui, ne-am continuat documentarea 
la laminorul de profila mijlocii șl

benzi. O primă informație : mal 
mult de jumătate din producția de 
laminate finite a acestei secții se 
exportă in țări de pe aproape toate 
continentele lumii.

— De mulți ani noi lucrăm pe 
baza unor programe riguros stabilite, 
care sînt îndeplinite cu conștiinciozi
tate de către fiecare muncitor, de fie

11 Îndeplinește comisia de export a 
secției.

Cum lucrează, de fapt, comisia de 
export 7 După ce membrii săi iau 
cunoștință de sarcinile de plan la 
export cu o lună înainte sau, ope
rativ, dacă intervine o comandă 
nouă, urgentă, ei se preocupă de asi
gurarea materiilor ♦ prime necesare

DIN EXPERIENȚA COLECTIVULUI 
COMBINATULUI SIDERURGIC HUNEDOARA

care cadru tehnic — precizează lng. 
Ilie Marcu, șeful secției, președintele 
comisiei de export pe secție. De la 
consiliul oamenilor muncii al combi
natului primim orientările de plan 
trimestrial cu trei luni mai devreme, 
iar sarcinile definitive cu cel puțin 
o' lună înainte. în acest fel, tn secție 
ne putem organiza cu minuțiozitate 
munca pentru realizarea ritmică, 
prioritară și la un înalt nivel calita
tiv a producției de export, pe fie
care sortiment în parte.

Un rol deosebit in programarea șl 
urmărirea realizării fondului de 
marfă contractat cu partenerii, străini

și verifică riguros calitatea acestora 
potrivit analizelor fizico-chimice 
efectuate. Apoi, cînd Începe produc
ția, cel care face parte din comisie 
și Iși are locul de muncă la cup
toare urmărește să se respecte Întoc
mai regimul termic de încălzire ; la 
linia de laminare se supraveghează 
cu toată atenția să nu apară întin
deri de caje, suprapuneri sau rizuri ; 
la ajustaj — modul in care se în
dreaptă laminatele, se debitează la 
lungimile cerute și se balotează con
form normelor in vigoare. Controlul 
de calitate este foarte exigent, nu 
scapă nici un profil cu defecțiuni.

Legătura cu președintele comisiei 
este permanentă. Toți membrii co- 
misieb sînt întotdeauna „pe fază**, 
sînt cunoscuți ca oameni foarte prl- 
cepuți, activi și manifestă toată grija 
față de producția pentru export.

Discutăm in secție cu laminato- 
riști, șefi de echipă, maiștri și alte 
cadre tehnice. Fiecare e conștient de 
importanța realizării integrale a pla
nului de export. De la el aflăm că 
pentru realizarea riguroasă a pro
ducției pentru export se urmărește 
neîntrerupt perfecționarea tehnolo
giilor de lucru, introducerea auto
matizării, care asigură creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea caracte
risticilor calitative ale produselor 
pentru ca acestea să fie competitive 
pe piața externă.

Am notat, bunăoară, că au fost 
constituite echipe speciale care, de 
flecare dată cind se introduce in 
producție un nou profil de laminate, 
efectuează recondiționarea ghidajelor, 
calibrarea sau recalibrarea cilindrilor. 
Dintre perfecționările mai recente a- 
duse procesului de producție am re
ținut, de exemplu, că la fabricarea 
unora dintre profilurile cele mai pre
tențioase, cel în formă de I, uh colec
tiv de tehnicieni și muncitori cu o 
înaltă calificare, in frunte cu șeful 
secției și cu maistrul specialist Adrian 
Balaș, a modificat sistemul de ghi
dare care acum favorizează o așezare 
corectă a ghidajului pe cilindru, eli- 
minînd pierderile de metal și opririle 
accidentale. Rezultatul : dacă înainte 
de această perfecționare tehnologică 
se laminau lunar 600—700 tone de 
profil I, în prezent se realizează o 
producție de peste 5 000 tone lamina
te, deci randamentul a sporit de 8 ori. 
In aceeași măsură au crescut și dis
ponibilitățile de capacitate pe care 
poate fi realizată o producție mai 
mare pentru export.

— Cunoaștem importanța realizării 
integrale a planului de export pen
tru economia națională — ne spune 
tovarășul Mihuță Dlaconu, lamina- 
tor-șef. Știm că numai exportind 
mai mult, putem să importăm unele 
utilaje și materii prime de care 
avem nevoie. Și, ceea ce este șl mai 
important, prin depășirea in fiecare 
lună a prevederilor de plan la export 
contribuim la dezvoltarea economiei 
naționale, • avuției Întregului nostru 
popor.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

în fiecare județ, în fiecare unitate 

Cil TOATFfORFELE șf MIMAM 
LA STRtNGEREA RAPIDĂ A RECOLTEI!

Relatări de la corespondenții șl reporterii „Scînteii"

VASLUI; Hărnicia se măsoară acum 
după suprafețele recoltate

Gradul de participare a sătenilor 
la lucrările agricole de toamnă de
pinde atit de organizarea muncii, 
cit și de eXemplu] pe care il dau 
activiștii de partid și de stat din 
fiecare comună, cadrele de condu
cere, personalul unităților economi
ce, al instituțiilor din sate. în toate 
comunele consiliului agroindustrial 
Zorleni-Vaslui, programul de lucru 
ai acestora începe dis-de-dimineață 
în cimp, la recoltat, și se prelun
gește după lăsarea serii, cînd se re
zolvă problemele curente ale primă
riei, cooperativei de consum etc.

La Zorleni, ca și la Băcani,' Bog- 
dănița, Alexandru Vlahuță, perso
nalul de la consiliul popular, de la 
cooperativa de consum, poștă, dis
pensar este integrat într-o forma
ție de peste 30 de lucrători. Marți, 
30 septembrie, s-a lucrat la recolta
rea sfeclei, la încărcarea acesteia în 
atelaje. Primarul D. Butunoi ne-a 
precizat că o astfel de organizare 
a muncii aici, la Zorleni, cu res
ponsabilități precise în fiecare zi, 
este deosebit de utilă. La Bogdă- 
nița s-a încheiat recoltarea floril-

soarelul șl s-a cules porumbul de 
pe circa 150 hectare, suprafața cea 
mai mare din consiliul agroindus
trial.

Am însoțit, in cursul zilei, pe to
varășul Pavel Stoica, secretar al co
mitetului județean de partid, prin 
cîteva unități din acest consiliu 
agroindustrial. Seara tîrziu a avut 
loc o ședință a comandamentului 
agricol local. S-a stabilit ca pînă 
la următoarea reuniune a comanda
mentului, deci după încheierea a- 
cestei săptămîni, să se termine re
coltarea florii-soarelui, a soiei pe 
suprafețele ajunse la maturitate și 
a cel puțin 50 la sută din porumb. 
De asemenea, să se intensifice re
coltarea strugurilor, fructelor, a tot 
ceea ce grădinile mai pot oferi. De
sigur, in această perioadă sint multe 
de făcut. De aceea, în fiecare sea
ră se soluționează probleme curente 
ce apar peste zi, se stabilesc mă
suri în vederea atragerii la muncă 
a tuturor locuitorilor de la sate.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANI; Defecțiuni organizatorice 
îngreunează transportul cartofilor 

din cimp

Pentru finalizarea urgentă a unor investiții:

Inițiată tncă din septembrie 1976, de către secretarul general al 
partidului, ampla acțiune de reducere substanțială a consumurilor ma
teriale și a costului fiecărei investiții a angajat imediat întregul poten
țial de care dispun cercetarea și proiectarea de specialitate, întreprinde
rile producătoare de materiale de construcții, unitățile de construcții- 
montaj de pe șantiere. în luna aprilie a acestui an, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat din nou principalele probleme legate de creșterea 
eficienței în activitatea de investiții și construcții-montaj. în contextul 
direcțiilor majore de acțiune jalonate cu acel prilej — adîncirea procesu
lui de tipizare a construcțiilor în funcție de destinație și zone geografice, 
a materialelor de construcții — un accent deosebit a fost pus pe înlo
cuirea materialelor termoizolatoare realizate din polistiren expandat și 
vată minerală, cu alte materiale, încorporind in ele consumuri energetice 
reduse și obținute din materii prime existente in țară. Evident, reușita 
deplină a acestor preocupări presupune nu numai sarcini sporite pentru 
cercetare, proiectare, industria producătoare de materiale și constructori, 
dar și un dialog direct, bazat pe un util schimb de informații, intre 
specialiștii angajați in această activitate. Deci, presupune eforturi coor
donate, bine corelate, in care colaborarea permanentă devine condiția 
de bază.

trai pe care l-am amintit. Sînt zone 
geografice, zona a IlI-a, de pildă, 
caracterizată prin temperaturi mai 
scăzute decit in restul țării, unde 
practic nu știm cu ce vom putea 
face termoizolațiile. Mai este și o 
altă problemă. De unde vom pro
cura întregul necesar de paie 7 Sau 
cine ne poate spune pe ce cantitate 
de puzderie de in și clnepă putem 
conta ?

— Nu vor crea dificultăți aceste 
neclarificări și întirzieri 7

— Nu. Necesarul de 
termoizolatoare din acest 
asigurat.

— Din ce anume 7
— Din polistiren și vată

Mă refer, desigur, numai la locuințe. 
Iar timpul necesar în unitățile cen
tralei pentru organizarea și trecerea 
la producția unor noi materiale 
termoizolatoare nu este mal mare de 
o lună-două. Amenajările cerute de 
această „repliere" sînt simplu de 
realizat Problema care cămine și 
care ne preocupă este însă care e 
materialul bun, cum se comportă el.

Tovarășul ing. Mircea Georgescu, 
adjunct al ministrului economiei

materiale 
an este

minerală.

Am pornit ancheta de la un 
șir de semnale primite în ultima 
vreme de pe șantiere. Toate atrag 
atenția asupra unuia și aceluiași ne
ajuns : la o serie de obiective de in
vestiții lucrările nu avansează datori
tă lipsei materialelor termoizolatoare.

Care este de fapt amploarea aces
tui neajuns 7 Ne-am adresat tovară
șului Constantin Caruso, director ad
junct al Trustului de Izolații pentru 
lucrări industriale din București, 
principala unitate consumatoare de 
materiale termoizolatoare.

— în momentul de față nu avem 
asigurate materiale termoizolatoare 
pentru 700 000 metri pătrați de aco
perișuri și pereți exteriori la obiec
tive de investiții industriale ce tre
buie realizate pînă la sfîrșitul anu
lui. Cele mai multe au termene de 
punere in funcțiune în acest an.

— Poate că nu peste tot este ne
voie de izolare termică...

— Trebuie să vă contrazic. Aceste 
suprafețe sînt calculate, respectîndu-se 
riguros indicațiile privind renunțarea 
la izolarea termică a tuturor halelor 
și spațiilor construite care nu nece
sită acest lucru.

Acest dialog pare paradoxal. Chiar 
pe masa interlocutorului nostru se 
află un catalog Întitulat clar : „So
luții de Izolații termice la acoperi
șuri și pereți exteriori pentru hale șl 
clădiri industriale care folosesc alte 
materiale decît pollstirenul sau vata 
minerală". Data apariției : iulie 1980. 
Ne exprimăm mirarea.

— Tocmai voiam să vi-1 arăt. Pină 
acum, in domeniul noilor materiale 
termoizolatoare n-au apărut decit 
cataloage. Dacă am putea izola cu 
ele acoperișurile...

Să ne oprim pentru un moment tn 
acest punct. Cercetătorii și proiec- 
tanții au elaborat incă din luna 
Iulie o serie de soluții de termo
izolare bazate pe materiale care nu 
utilizează materii prime energo- 
intensive : plăci din izostuf, din 
stabilit, din puzderie de in și clnepă, 
din paie tocate, din perlit și fibro- 
perlit, din deșeuri textile ș.a. Pre
zentate cu diverse prilejuri in expo
ziții, unele le-am văzut și noi. sau la 
demonstrații practice, aceste mate
riale au stirnlt interesul Justificat 
al specialiștilor Dar, mai ales, al con-

structorilor. Șl, totuși, industria nu 
le produce. De ce 7

— Fiecare trebuie să-și rezolve cu 
forțe proprii, pe plan local, produc
ția acestor materiale, ne-a spus "ing. 
Romul Marta, directorul Centralei 
industriale a materialelor de con
strucții — una din principalele, dacă 
nu cea mai importantă producătoare

ANCHETA „SCÎNTEII"
de materiale pe economie. Preocu
pările noastre s-au axat asupra izo
lării termice a construcțiilor de lo
cuințe.

— Și cu cele Industriale cum ră- 
mine 7

— Orice trust de construcții indus
triale și județean, orice șantier, 
deci fiecare unitate care realizează 
asemenea lucrări, au datoria să caute 
soluții eficiente de termoizolare, 
cu materiale locale, și să-și pună la 
punct producția lor. Nu e deloc greu: 
pe fiecare șantier se poate găsi o 
betonieră, se poate săpa o groapă, se 
pot confecționa niște tipare, deci pot 
fi asigurate minimum de condiții 
necesare pentru realizarea acestor 
materiale.

— Atunci, care este stadiul preocu
părilor in domeniul termoizolării 
construcțiilor de locuințe 7

— Avem In fază de laborator vreo 
20 de materiale noi. Pe bază de paie, 
de puzderii de in și clnepă, din 
beton celular autoclavizat, din Izo- 
stuf și altele. Așteptăm Insă să se 
pronunțe I.N.C.E.R.C-U1 șl Institu
tul central de cercetare, proiectare 
și directivara In construcții asupra 
lor.

— în ce sens „să se pronunțe... 7“.
— Știm noi cum se vor comporta 

ulterior, tn exploatare 7 Dacă nu se 
vor degrada 7 N-avem nici o ga
ranție.

— Concret, pe ce materiale noi vă 
bazați la ora actuală 7

— Pe nici unul. Preocupări au exis
tat la toate nivelurile, dar deocam
dată rezultate clare, concrete șl apro
bate n-am obținut încă. Trebuie să ne 
hotărim să trecem la acțiune.

— Cine anume 7
— Noi, dar mai ales Institutul cen-

forestiere și materialelor de con
strucții, a avut în esență același 
punct de vedere. Cu unele obser
vații.

— Nu se pun probleme cu asigu
rarea necesarului de paie. Mai de
grabă, nu avem tncă toată sîrma 
pentru balotarea lor. Oricum, pentru 
acest an, materiale termoizolatoare 
sînt suficiente, iar unitățile ministe
rului nostru vor putea produce, nu 
chiar intr-o lună-două, ci mai precis 
tn cursul primului trimestru al anului 
viitor noile materiale. Cu condiția 
ca organele in drept, in speță Insti
tutul central, să le avizeze precizînd 
limpede caracteristicile, costul, con
sumurile energetice pentru produce
rea lor. Asta presupune să acțio
năm împreună mai hotărit decit 
pină acum. Industria să știe clar ce 
are de făcut.

— Am fost totuși Informați că se 
resimte lipsa de materiale pentru 
Izolarea a 700 000 metri pătrați de 
acoperișuri și pereți exteriori de la 
o serie de obiective

— Nu știu cit de 
calcul. Știu insă că

Industriale, 
exact este acest 
unitățile noastre

au livrat și livrează Întreaga canti
tate de materiale contractate in 
acest an.

Deci, așa cum afirmă cele două 
cadre de conducere din M.E.F.M.C., 
nodul problemelor trebuie 
la Institutul central de 
proiectare șl directivare 
strucții. Aici am căutat 
la mai multe întrebări :

1. Cine trebuie să dea drum liber 
spre producția industrială a noilor 
materiale garantind in prealabil 
comportarea lor 7

2. Unde se vor produce concret 
aceste materiale pentru Investițiile 
industriale 7

3. Cind va începe producția lor 
efectivă 7

Directorul general al institutului, 
ing. Valeriu Cristescu, s-a arătat sur
prins de Întrebările noastre.

— în primul rind, noi ne-am dat 
acordul asupra producerii și folosirii 
unei întregi game de materiale termo
izolatoare, am elaborat cataloage, 
le-am difuzat proiectanților și spe
cialiștilor din ramura construcți
ilor, am făcut demonstrații prac
tice asupra tehnologiilor de produ
cere a acestora. Cit privește costu
rile și consumurile energetice, aces
tea pot fi găsite de oricine chiar in 
cataloage. Nici un material, nici o 
soluție n-au fost promovate înainte 
de a fi verificate sub aceste mul
tiple aspecte. Deci, soluții există.

— Dar materialele 7
— Nu. Și asta pentru că Indus

tria materialelor de construcții Inttr- 
zie încă, după părerea mea, nejusti
ficat să treacă la acțiune.

— Mai concret 7
— Să organizeze producția lor, 

care cere timp și să acorde sprijin și 
asistență tehnică unităților produ
cătoare care nu sini in rețeaua 
M.E.F.M.C. Nu este firesc ca acest 
minister și centrala de resort să fie 
principalii coordonatori ai probleme
lor privind producția noilor materiale 
de construcții 7

— S-a ridicat Insă problema com
portării lor tn timp. Producătorii 
așteaptă răspunsul I.N.C.E.R.C.-ului...

— Care a fost dat prin Includerea 
acestor materiale In cataloage. “ 
fapt, aceste materiale nu sînt 
atit de... noi. Izolații cu itufit, paie, 
puzderie s-au folosit curent In prac
tica construcțiilor. Noi am verificat 
un mare număr din aceste clădiri și 
am constatat excelenta comportare 
in timp — pe durata a zeci de ani — 
a acestor materiale. Ca alta verifi
cări am putea face 7

dezlegat 
cercetare. 
In con- 
răspunsul

De 
chiar

Ce anume se cuvine subliniat tn concluzie 7 Problema producerii 
și asigurării noilor materiale termoizolatoare nu a depășit nici acum, 
după multe luni de zile, faza discuțiilor. Nimeni nu trece hotărit la 
acțiune, nu-și asumă răspunderea punerii la punct a tehnologiilor și 
producerii lor. Din păcate, evidenta lipsă de coordonare a efortu
rilor și preocupărilor în acest domeniu, pasarea răspunderii, sub ar
gumentul unor îndoieli de natură tehnică, riscă să lase tn con
tinuare deschisă întrebarea : de ce o serie de materiale termoizolatoare 
noi există de luni de zile In cataloage, dar nu reușesc să ajungă mal 
repede pe șantiere 7 Așteptăm un răspuns clar, documentat și anga- 
jant din partea ministerului de resort.

Cristian ANTONESCU 
Dan CONSTANTIN

Ploile din ultimele zile căzute pe 
Întreg teritoriul județului Botoșani 
n-au Întrerupt activitatea la cîmp. 
Mii și mii de cetățeni de la sate se 
află din zori și pînă in noapte pe 
cimp. Rezultatele obținute in ulti
mele zile la recoltat sînt edifica
toare. Astfel, pină ieri seara, car
tofii au fost strinși de pe 97 la sută 
din suprafață, acțiunea urmind a 
se încheia in cursul zilei de astăzi 
pe toate cele 9 746 ha cultivate. De 
asemenea, a crescut viteza zilnică 
la recoltarea florii-soarelui, ceea ce 
dă garanția că pină slmbătă se va 
Încheia această lucrare pe toate 
cele 16 046 ha.

Dacă in ce privește ritmul in 
care se desfășoară recoltarea se pot 
face numai aprecieri pozitive, nu 
la fel «e poate vorbi șl despre mo
dul tn care decurge transportul din 
cimp al produselor. Cauzele 7 Nu 
toate cooperativele agricole din ju
deț folosesc la transportul produse
lor din cîmp mijloacele auto pro
prii. Este adevărat că un timp nu 
au existat carburanți. Dar tot atit 
de adevărat este și faptul că nu
meroase camioane ale cooperative
lor agricole fac curse in gol sau tn 
cu totul alte scopuri. Autocamionul 
21 BT-606 al cooperativei agricole 
Desca transporta la Dorohoi doar

clteva piese auto, in loc să se afle 
la cartofi. Altă cauză : unele mij
loace de transport puse la dispo
ziția unităților agricole de I.T.A. 
tac zilnic un număr mal mic de 
curse față de cel stabilit Astfel, 
camionul 21 BT-2563 nu a făcut 
marți decit un singur transport de 
cartofi da la C.A.P. Văculești. în

aceeași situație — șl autocamioa
nele 21 B.T-2002 și 21 BT-733. Mo
tivul 7 întirzie încărcarea cartofilor 
datorită faptului că nu sînt scoși la 
marginea tarlalelor și nu se asigură 
un număr corespunzător de oameni 
la încărcat. A treia cauză : condu
cerile autobazelor din județ nu au 
înțeles că în această perioadă șofe
rii au datoria să lucreze întreaga 
zi-lumină, organizîndurse chiar și 
schimburi de noapte acolo unde 
este necesar. Marți, de pildă, la ora 
17,30 în incinta autobazei din Do
rohoi se aflau parcate peste 10 ca
mioane. De ce se aflau aci și nu 
pe cîmp 7 Tovarășul Aurel Ciocan, 
șeful atelierului de exploatare al 
unității, motivează scurt : „Pentru 
că oamenii și-au efectuat norma. 
Dacă au făcut trei curse, nu mai 
am treabă cu ei“. Ca și cum pen
tru șeful atelierului de exploatare 
al autobazei din Dorohoi nu trans
portul cit mai grabnic al recoltei 
de pe cimp contează, ci numai nu
mărul curselor.

Iată care sînt consecințele acestei 
stări de lucruri : numai in consiliul 
agroindustrial Dorohoi au rămas pe 
cîmp, sub cerul liber, în noaptea 
de marți spre miercuri, peste 800 
de tone de cartofi. în consiliile 
agroindustriale Cîndești și Dragali- 
na se află, de asemenea, pe cîmp 
alte cîteva sute de tone. Dealtfel, 
in județul Botoșani, deși recoltarea 
cartofilor este pe terminate, I.J.L.F. 
nu și-a onorat contractele de li
vrare către diferiți beneficiari din 
țară decit in proporție de aproape 
45 la sută, restul cantităților de 
cartofi aflindu-se Încă pe cimp. 
Lulnd in dezbatere această pro
blemă, comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit ieri ca, 
cel tirziu pînă la sfîrșitul săptămî- 
nii, să se lichideze decalajul între 
recoltarea și transportul produselor 
de pe cimp.

Silvestri A11ENE1 
corespondentul „Scintell"

La C.A.P. Zau de Cimpie, județul Mureș, se recoltează porumbul
Foto : I. Koncz

PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE: .

Furajele să fie adunate 
,și depozitate neintirziat

încercăm să facem o balanță a 
furajelor necesare celor 1 300 tau
rine și 2 600 ovine. încercăm, dar 
oricît ar fi aduse cifrele din condei, 
cantitățile de fin și siloz asigurate 
pe jumătate nu dau certitudinea că 
la iarnă animalele vor avea hrană 
îndestulătoare. Șeful de fermă, 
Mihai Lăzărescu, vrea totuși să ne 
convingă că ceva, ceva s-a făcut. 
Sint, ce-i drept, 1 500 tone de paie 
bine depozitate, dar numai atit. 
„Am putea fi tari și la capitolul

La Drăgănești - Prahova: 
încă nu este tîrziu 

să fie trase învățămintele.din anul trecut

Ce face crescătorul de animale 
care, la Început de primăvară, ră- 
mine fără furaje 7 își cumpără sau 
le la cu împrumut. De la cine 7 De 
la cel căruia li prisosesc. Așa s-a 
tntimplat In primăvară cu coopera
tiva agricolă Drăgănești, județul 
Prahova. A rămas fără furaje și a 
trebuit să cumpere. De la cine 7 De 
la cooperativa agricolă vecină — 
Gherghița — de unde șl-a procurat 
2 000 tone de nutret insilozat. Am 
căutat răspuns la întrebarea : ș-au 
tras cumva Învă
țămintele nece
sare din situația 
amintită 7

Unii — da, tar 
alții nu. Coope
ratorii din Gher- 
ghița au învățat 
ceva in plus față 
de ceea ce știau
— și anume, că e bine să al o re
zervă de furaje. Și procedează ca 
atare și acum. La ferma zootehnică, 
remorcile pline cu furaje soseau una 
după alta, de unde rezultă că acti
vitatea formației de mecanizatori a 
bine organizată. Aflăm că mecani
zatorii Gheorghe Dina și Tudor 
Spiridon au inceput lucrul in zorii 
zilei. Și erau la al treilea transport 
Lucrările ce nu pot fi executate eu 
mijloace mecanice le fac coopera
torii. într-un compartiment al silo
zului, furajele verzi tocate erau 
amestecate cu pale. Se asigură umi
ditatea indispensabilă fermentației 
lactice normale. Aici, pe lingă miile 
de tone de nutrețuri suculente, 
alături de tînarele pline, sînt depo
zitate In șire bine virfuite 2 000 tone 
de paie. Așa se procedează de 
mulți ani. Iar rezultatele sînt bune: 
producția medie de lapte pe vacă 
furajată va depăși in acest an 3 500 
litri.

Cu totul altfel stau lucrurile la 
cooperativa agricolă din Drăgănești. 
unde nu s-au tras toate învățămin
tele din situația din anul trecut. 
Acum, la început de toamnă, aici 
deficitul de fin însumează 500 tone. 

V

suculente, dar...“, Nu-șl mal conti
nuă gîndul șeful fermei zootehnice. 
Pentru că situația in ce privește 
insilozarea furajelor nu este deloc 
satisfăcătoare. Cîteva zile la rînd 
furajele aduse la siloz nu au depă
șit 15 tone. Cantitățile de masă 
verde insilozate zilnic nu reprezintă 
nici un sfert din cele prevăzute. 
Tergiversarea recoltării, cit si mo
dul greșit tn care s-au amenajat 
silozurile duc la pierderi cantitative 
și calitative de nutreț. în loc ca 
silozurile să fie făcute din pereți de 
beton sau, pur și simplu, intre ba- 
ioțl de paie, s-a adoptat o așa-zisă 
„tehnologie proprie". Despre ce e 
vorba 7 Silozurile au forma unei 
farfurii tntoarse cu marginile in 
jos, niște movilite întinse și plate 
prin care pătrunde apa ploilor. îl 
rugăm pe șeful fermei să decoper- 
teze o părticică din stratul de 
nutreț degradat de deasupra. Cu o 
furcă scoate nutrețul stricat de Ia 
suprafață, apoi nutrețul mucegăit 
aflat mai dedesubt. Nădușește de-a 
binelea, nu de efort, ci de ceea ce 
constată, convingtndu-se singur cit 
de mare e paguba.

La cooperativa agricolă din Dră- 
găneștt, acum cind clmpul e plin

de furaje, firesc ar fi ca mijloacele 
mecanice să le adune pentru iarnă, 
iar animalele să fie scoase la pășu- 
nat. Numai că aici e adînc înrădă
cinat obiceiul de a căra cu remor
cile masa verde și a o da animale
lor la iesle, tn loc ca ele să pășu- 
neze. Și asta costă ! Cooperativa 
plătește anual S.M.A. Drăgănești în 
jur de două milioane lei pentru 
recoltarea și transportul furajelor. 
Această practică este răspindită și 
in alte unități agricole din consi

liul agroindustri
al Drăgănești. 
Costul recoltării 
șl transportului
furajelor verzi la 
grajduri din luna 
mai și pînă in 
octombrie, adică 
in perioada pă- 
șunatului, este 

toarte ridicat. Aflăm că se consu
mă zilnic circa 1 000 litri de moto
rină, că in permanență 17 mecani
zatori cu tot atitea combine, trac
toare și remorci lucrează pentru a 
servi furaje vacilor și vitelor... la 
domiciliu.

în Drăgănești — Prahova, ca și 
in alte consilii agroindustriale din 
județul Prahova, încă nu este tîr
ziu să fie trase învățămintele din 
anul trecut . Trebuie analizată fie
care situație în parte, luîndu-se cele 
mai potrivite măsuri, acum, in 
această ultimă perioadă a anului, 
cind se mai poate acționa eficient 
pentru echilibrarea balanței nutre
țurilor. E drept, inginerul Vasile 
Tudose, unul dintre membrii comi
siei județene de strîngerea furaje
lor și pregătirea lernării animale
lor, a discutat cu tovarășul Marin 
Gruia, președintele consiliului agro
industrial. și inginerul-șef Barbu 
Dobrescu situația asigurării fu
rajelor la C.A.P. Drăgănești. S-au 
stabilit măsuri pentru redresarea 
situației, dar important este ca 
acestea să fie aplicate acum punct 
cu punct

C. BORDEIANU
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Un nou volum din serie alegerilor de texte ansucrute

gîndirii economice a președintelui Nicolae Ceaușescu:

„Revoluția tehnico-stiintifică
<* 9 9 9

și progresul tehnic"
(Urmare din pag. I)
rlllor prime prin ridicarea randa
mentelor la consumatorii industriali, 
reducerea consumurilor specifice și 
promovarea noilor tehnologii. De 
mare importanță este conducerea 
științifică a economiei, a Întregii vieți 
sociale. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază necesi
tatea aplicării ferme a noului meca
nism economico-financiar, a folosirii 
din plin a pirghiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii.

Rezultatele obținute ca urmare a 
acestor orientări sînt astăzi prezente 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale. întreaga producție in
dustrială a anului 1938 se realizează 
in acest an in numai o săptămînă. 
Industria asigură in prezent peste 
75 la sută din cerințele de mașini și 
utilaje ale economiei naționale. Com
parativ cu 1938, venitul național este 
în 1980 de circa 16 ori mai mare. 
Dispunem de o puternică bază teh- 
nico-materială, fondurile fixe ale 
economiei naționale se ridică la circa 
2 000 de miliarde lei, din care peste 
60 la sută au fost puse în funcțiune 
numai în ultimul deceniu.

IMBOLD REVOLUȚIONA» GlN- 
DIRII ȘTIINȚIFICE IN TOATE 
DOMENIILE. De mare importanță 
este teza elaborată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la nece
sitatea obiectivă a dezvoltării cer
cetării științifice proprii șl proiec
tării. încă în perioada incipientă a 
revoluției tehnico-științifice, secreta
rul general al partidului a sesizat 
caracterul greșit al părerii că impor
tul de utilaje, tehnologii șl licențe ar 
putea să „scutească" o țară de efor
turile proprii de cercetare, arătînd 
că : „a te mărgini să achiziționezi 
rezultatele cercetării științifice din 
străinătate înseamnă a te resemna 
să cumperi tot timpul inteligență — 
cei mai scump bun existent astăzi pe 
piața mondială".

în această viziune, In volum se 
subliniază că cercetarea trebuie să 
meargă cu un pas Înaintea dezvol
tării economice, să soluționeze nu 
numai problemele legate de activita
tea concretă, cl și problemele noi, de 
perspectivă, pornind, desigur, de la 
ceea ce s-a realizat pe plan mon
dial pentru a nu descoperi ceea ce 
deja s-a descoperit.

Se insistă, de asemenea, asupra 
Importanței coordonării activității de 
cercetare spre a nu risipi forțele șl a 
folosi mai bine cadrele, a scurtării 
circuitului cercetare-proiectare, a va
lorificării rapide a rezultatelor cer
cetărilor științifice proprii. Țlnlnd 
seama că adeseori ideile științifice 
noi nu se cristalizează de la Început 
cu toată claritatea, secretarul general 
al partidului arată că trebuie să fie 
încurajate eforturile pentru deschi
derea unor noi căi în știință, cul- 
tivîndu-se inventivitatea și pasiunea 
pentru originalitatea științifica. Dez
voltarea științei la nivelul cerințelor 
contemporane presupune manifesta
rea liberă a individualității creatori
lor în sfera cercetării, îndrăzneală 
și spirit novator, Înlăturarea oricărei 
rigidități, îngustimi de vederi și lip
sei de receptivitate față de ceea ce

este nou șl înaintat Un deosebit re
lief capătă în volum pledoaria pen
tru legarea cercetării cu învățămtn- 
tul și producția, ca o condiție esen
țială a eficienței activității în toate 
aceste domenii.

Concepția secretarului general al 
partidului nostru cu privire la re
voluția tehnico-știlnțifică și progre
sul tehnic s-a concretizat în politica 
partidului și statului de stimulare a 
dezvoltării cercetării științifice și 
introducere largă a noilor tehnologii 
în producție, lntr-o nouă și eficientă 
organizare a cercetării și proiectării 
în țara noastră. Așa cum se știe, în 
ultimii ani a fost creat Consiliul 
Național pentru Știință șl Tehnolo
gie, a fost reorganizată Academia 
Republicii Socialiste România și au 
fost înființate : Academia de științe 
sociale și politice, Academia de ști
ințe agricole și silvice, Academia de 
științe medicale ; au luat ființă, în 
ramurile principale, institute cen
trale de cercetări care reunesc toate 
forțele de cercetare, indiferent de 
subordonarea acestora, realizîndu-se 
astfel în, practică principiul inte
grării cercetării și proiectării într-un 
organism unic. S-a încheiat procesul 
de așezare pe baze noi, revoluțio
nare, a învățămîntului, care se dez
voltă acum în strînsă legătură cu 
cerințele progresului social-economic 
al țării și este organic integrat cu 
?iroducția și cercetarea științifică, 
n spiritul de înaltă intransigență 

revoluționară, imprimat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tuturor domeniilor 
de activitate, se acționează cu mai 
multă hotărîre împotriva a tot ceea 
ce frinează mersul înainte, împo
triva rutinei și conservatorismului, 
a formalismului și birocratismului, 
pentru stimularea și afirmarea a 
tot ceea ce este nou șl înaintat în 
știință șl tehnică.

MENIREA UMANISTA A ȘTIIN
ȚEI. Dacă nu slujește omului, so
cietății, afirmării celor mai nobile 
idei de progres, pace și prosperita
te, știința nu-șl merită numele — 
iată ideea-forță esențială care stră
bate întreaga concepție a președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu privire la 
revoluția tehnico-știlnțifică și pro
gresul tehnic contemporan. într-o 
perioadă de adinei transformări re
voluționare, ca aceea pe care o trăim, 
știința și tehnica modernă trebuie să 
contribuie la progresul general, la li
chidarea subdezvoltării șl a decala
jelor între nivelurile economice și 
sociale dintre state, la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Revoluția tehnico-știlnțifică con
temporană a făcut să crească consi
derabil interdependenta dintre țări, 
precum șl posibilitatea acestora de 
a contribui la tezaurul mondial de 
valori. De aceea, se arată în volum, 
extinderea largă a Contactelor inter
naționale, a schimburilor de expe
riență și de păreri, a circulației de 
idei, de noi descoperiri este o con
diție a dezvoltării civilizației mon
diale. Desigur, aceasta nu diminuea
ză. ci dimpotrivă sporește rolul tutu
ror țărilor, mari sau mici, deoarece 
„...progresul universal al cunoașterii

depinde și se realizează prin afirma
rea geniului creator al fiecărui po
por, prin înflorirea multilaterală a 
fiecărei națiuni". In acest sens, în 
lucrare se apreciază cu îndreptățire 
că este o gravă anomalie faptul că 
o serie de descoperiri ale științei au 
o arie îngustă de răspîndire, fac 
obiectul unei politici de monopol. în 
strictă concordanță cu vocația uma
nistă a științei, cu cerințele impe
rioase ale epocii de adinei prefaceri 
pe care o străbate întreaga omenire, 
este necesar să se elimine orice dis
criminări, îngrădiri și restricții, să 
se asigure accesul liber al tuturor 
națiunilor, și în primul rînd al ță
rilor slab dezvoltate, la roadele re
voluției tehnico-științifice contempo
rane. Va trebui să înceteze folosirea 
științei și tehnicii ca instrumente de 
presiune și dominație asupra țărilor 
și popoarelor mai slab dezvoltate, de 
amestec în treburile lor interne și 
știrbire a independenței șl suverani
tății naționale. De asemenea, con
stituie o gravă anomalie faptul că o 
mare parte a uriașului potențial 
științific de care dispune astăzi ome
nirea continuă să fie folosită pentru 
sporirea cursei Înarmărilor. Viața de
monstrează că pacea și știința sînt 
inseparabile. Mai mult ca oricînd, oa
menii de știință trebuie să-și ridi
ce glasul și să acționeze în strînsă 
unitate împotriva politicii imperialis
te de dominație și asuprire, împotri
va războiului.

în vederea asigurării unei largi și 
neîngrădite circulații a informației 
științifice, precum și pentru dezvol
tarea transferului de tehnologie șl 
acordarea asistenței tehnice cores
punzătoare pentru toate statele, to
varășul Nicolae Ceaușescu a propus 
înființarea unui centru național, pre
cum și a unor centre de cercetare 
pe zone geografice ; în cadrul O.N.U. 
să se creeze un organism intergu- 
vemamental care să coordoneze coo
perarea în domeniul științei și teh
nologiei. De mare importanță socia
lă pentru toate popoarele ar fl — se 
susține cu o argumentație pătrunză
toare șl o profundă putere de con
vingere — reducerea cheltuielilor 
militare și folosirea unei însemnate 
părți a alocațiilor militare pentru 
dezvoltarea științei și tehnologiei.

Prin profunzimea analizei materia- 
Ilst-dialectice a problemelor actuale 
și de perspectivă ale revoluției teh
nico-științifice contemporane, prin 
claritatea orientărilor menite să 
călăuzească activitatea practică, noul 
volum din gîndirea economică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu relie
fează, o dată mai mult, contribuția 
esențială a secretarului general al 
partidului la progresul multilateral al 
României, gîndirea sa creatoare, în
noitoare. spiritul științific, vizionar. 
Studierea atentă a volumului XF im
pune nu numai cadrelor de condu
cere și cercetătorilor științifici din 
toate domeniile, ci și maselor largi 
ale celor ce muncesc, tuturor celor 
interesați în cunoașterea și soluțio
narea problemelor de care depinde 
înaintarea țării pe calea progresului 
și civilizației.

„DECADA 
CĂRȚII 

ROMÂNEȘTI"
în cadrul programului actua

lei ediții a decadei (1—10 oc
tombrie) organizată in întrea
ga țară, sub egida Consi
liului Culturii ți Educației So
cialiste, se vor deschide expozi
ții de cărți in principalele li
brării, biblioteci, săli publice, 
precum și expoziții tematice 
cuprinzind lucrări reprezentati
ve social-politice, științifice, 
tehnice, beletristice, de artă, 
sport, turism. La Alexandria, 
Botoșani, Deva, Iași, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava se vor deschide 
saloane ale cărții ; se vor des
fășura întîlniri ale cititorilor 
cu autori și redactori, dezbateri, 
recitaluri de poezie.

Din programul manifestărilor 
„Decadei cărții românești", e- 
diția 1980, menționăm că astăzi, 
2 octombrie, la ora 13,00, la li
brăria „M. Sadoveanu" se va 
lansa volumul „Opere" IX, de 
M. Eminescu. Prezintă C. Bu- 
suioceanu, directorul editurii, 
Al. Oprea, directorul Muzeului 
literaturii române, și Petru Cre- 
țea, coordonatorul lucrării. La 
aceeași librărie se organizează, 
de asemenea, zilele editurilor: 
„Politică", „Științifică și teh
nică", „Eminescu", „Albatros", 
„Cartea românească", „Mili
tară".

„Decada cărții românești" este 
și prilejul unui bilanț al anu
lui editorial 1979: au văzut lu
mina tiparului 2 434 titluri In 
47 101 000 exemplare in limba 
română și in limbile naționalită
ților conlocuitoare. La diverse 
case de edituri străine au apă
rut peste 80 de lucrări repre- 
zentînd cărți ale oamenilor de 
știință și scriitorilor români, iar 
editurile din țara noastră au 
publicat in limbi de circulație 
internațională 126 de lucrări. 
Cartea românească a fost 
prezentă la numeroase expo
ziții și tirguri internaționale 
(Leipzig, Bruxelles, Varșovia, 
Bologna, Nisa, Frankfurt pe 
Main, Belgrad, Sofia, Moscova, 
Istanbul, Tokio, Caracas. Va
lencia, Milano, Riga, Novgo
rod), în țări ca Australia. Olan
da, Canada, S.U.A., Uruguay etc.

In fotografie : La librăria 
„M. Sadoveanu" din Bucu
rești : „Ziua Editurii politice".

Teatrul presupune un 
program de lucru, o stator
nicie a criteriilor valorice 
verificate, o disciplină ri
guroasă a muncii creatoare 
de cultură și de educație. 
Funcțiile teatrului sînt 
multiple șl de-a lungul ani
lor preocupările generoase 
ale teatrelor populare au 
întărit credința că arta ră- 
mîne în continuare una 
dintre posibilitățile trainice 
de comunicare șl de cu
noaștere de sine, de încre
dere în oameni și în desti
nul lor.

Deschiderea stagiunii este 
întotdeauna o sărbătoare 
pentru regizori, actori, dra
maturgi, pentru toți anima
torii echipelor artistice, o 
sărbătoare și un examen, 
o probă de exigență, fiind
că orice examen trebuie să 
fie un stimulent, conform 
logicii implacabile a pro
gresului.

Firește, o deschidere de 
stagiune înseamnă preocu
parea de a întări structura 
colectivelor și de a propu
ne un program repertorial 
în armonie cu cerințele pu
blicului căruia i se adre
sează spectacolul de teatru. 
Este o realitate elocventă 
făptui că în actuala stagiu
ne — 1980—1981 — 55 de 
teatre populare și mun
citorești vor exprima, în- 
tr-un cadru larg de a- 
firmare, o netăgăduită în
florire. Stagiunea trecută 
(1979—1980) ne-a adus bu
curia unor frumoase împli
niri artistice. Fiecare co

Am avut filme cu Nălcă, 
cu Veronica. Arn avut 
„Aventuri în Deltă"... Aș
teptam de cîtăva vreme 
finalizarea unui proiect 
după Mihail Sadoveanu: 
producția Casei de filme 
nr. 1 : un film cu o fe
tiță, Lizuca, și cu o dum
bravă minunată (Ibrăilea- 
nu considera opera cu a- 
cest titlu „una din cele 
mai Incîntătoare combinații 
de realitate și poezie").

Și iată filmul „Dumbra
va minunată" (regia : 
Gheorghe Nagy). El înce
pe promițător. Draga Ol- 
teanu Matei, în ipostaza 
ei de scenaristă, păstrează 
„cu sfințenie" nu doar da
tele narațiunii, ci și tonul 
ceremonios al povestirii, sa
voarea lingvistică, inge
nuitatea dialogului. Ima
ginile cinematografice cla
re, frumoase, filmate cu 
anume sensibilitate par 
ritmate de însuși pulsul 
naturii, de zborul păsări
lor surprinse, de unduirea 
valurilor sau a copacilor 
(Imaginea : George Volcu). 
Scena cu „Sora Soarelui* 
— necuvlntătoare cu reac
ții umane — este memo
rabilă.

Impresia favorabilă este 
apoi, brusc, răsturnată. 
Observăm mal întii că sa
tira sadoveniană este în 
film sursa unor imagini 
da un grotesc țipător șl

lectiv a realizat ipectacole 
remarcabile, dintre acestea 
cuvenindu-se a fi notate 
cîteva, spre exemplificare. 
Teatrul popular din Buzău 
a pus admirabil in scenă 
Interviu, de Ecaterina O- 
proiu. Artiștii amatori din 
Buzău au reușit să nu cadă

ra Iul Caragiale. Cu un 
text de Hans Kehrer, Aco
lo, la marginea țării, in 
'44, Teatrul popular din 
Lugoj șl-a reconfirmat bu
nul renume cîștigat în anii 
de clnd activează, mereu în 
primele rlndurl. Teatrul 
popular din Suceava a rea

TEATRELE
POPULARE 
în noua stagiune

în capcana imitației, izbu
tind punerea în valoare a 
textului într-un chip ex
trem de original, specta
colul fiind egalul tuturor 
realizărilor scenice pe acest 
libret. La Teatrul popular 
din Călărași s-a optat pen
tru un text foarte dificil 
(A treia țeapă, de Marin 
Sorescu), realizîndu-se, poa
te, cel mai interesant ex
periment artistic al stagiu
nii trecute. Teatrul popu
lar din Drobeta-Turnu Se
verin a valorificat cu suc
ces, In Dă dămult, mai 
dă dămult, pagini dintre 
cele mai strălucite din ope

lizat un spectacol plin de 
ritm și culoare cu Drumul 
spre Everest, iar cel din 
Rimnicu Vîlcea cu Dialog 
nocturn despre o piesă ne
scrisă, de Doru Motoc.

Acum, la început de nouă 
stagiune, teatrele populare 
sînt preocupate să-și valo
rifice, pe un plan superior, 
posibilitățile de care dis
pun. E de observat că, pes
te tot, colectivelor li se a- 
daugă noi talente, că din 
ce in ce mai mulți regizori 
sînt atrași in realizarea de 
spectacole cu artiștii ama
tori, in sfîrșit, că progra
mul repertorial s-a alcătuit 
cu grijă. Se urmărește, alt

fel spus, un echilibru re
pertorial salutar, pornind 
de la includerea in porto
foliu a pieselor dramatur
gilor contemporani, a unor 
piese inedite și pînă la va
lorificarea dramaturgiei cla
sice românești și univer
sale și a' dramaturgiei ro
mânești antebelice. Desi
gur, nu putem enumera 
aici toate premierele, dar 
cîteva menționări sînt bi
nevenite : Zidire de neam 
mare, de Vlad Andrei Or- 
heianu, la Teatrul popular 
din Zalău, A cincea lebădă, 
de Paul Everac, la Tîrgo- 
viște, Vestitorii, de Valen
tin Munteanu, la Călărași 
(în regia autorului), Gaițele 
la Suceava, Acești îngeri 
triști, de D. R. Popescu, la 
Vatra Dornel, Zodia Albas
tră, de Constantin Cojo- 
caru, la Cimpulung Moldo
venesc, O noapte furtu
noasă Ia Tulcea ș.a.

Teatrele populara sînt, 
astăzi, una dintre sem
nificativele componente ale 
vieții culturale din județele 
țării, atît prin activitatea 
specifică de spectacole, cît 
și prin faptul că ele au 
devenit și adevărate centre 
metodice pentru celelalte 
formații teatrale de ama
tori. Bucurîndu-se de spri
jin constant, sîntem îndrep
tățiți să așteptăm și în a- 
ceastă stagiune realizări 
deosebite, pe măsura inte
resului cu care sînt încon
jurate.

Vlorel ȘTIRBU

strident Mama vitregă 
arată ca o clientă a unui 
stabiliment rău famat. Ri
dicolul vizitatoarelor este 
supradimensionat — ma
dam Neicu și cucoana 
Emilia sînt scoase din lu
mea personajelor tîrgului 
de provincie și azvîrlite 
direct In cea a faunei.

Măsura neînțelegerii spe-

Vlzlunea fantastică din 
„Dumbrava minunată" este, 
desigur, rodul unei proiecții 
subiective, al unui transfer 
pe care fetița îl face din
spre lumea basmelor auzi
te de la bunici spre natu
ră. Dar este, cu atit mai 
mult, efectul magic al na
turii asupra omului. Toc
mai In această direcție, a

„Dumbrava
minunat ă“

eiflcului operei sadove- 
niene este Insă dată lnce- 
pînd din momentul In care 
Lizuca intilnește pe cel 
șapte pitici, pe zlna cu 
părul de aur etc.

„Dumbrava minunată* — 
cum s-a observat cu 
justețe da comentatorii 
literari — conține, in mic, 
o Idee mare a operei sa- 
dovenlene : aceea a forței 
magice a naturii care. Iu
bite, cunoscute, Înțelese, 
comunică cu omul, se con
topește cu el, 11 apără șl 
11 protejează (șl nu înttm- 
plător tot Ibrăileanu a 
aproplat-o de „Miorița").

captării Imaginilor tainice 
și a vocilor specifice, a 
explorării izvoarelor de 
sublim ale naturii, se cerea 
un efort creator special. Un 
efort în care, diverse teh
nici de filmare, metamor
fozare și prelucrare a ima
ginii cinematografice și o 
rafinată știință a efectelor 
de lumină, plastice și so
nore urmau să-și spună 
un euvînt hotăritor. Cu 
splendoarea naturii în față, 
greul a fost lăsat pa sea
ma scenografului. Iar sce
nograful Guță Ștlrbu con
struiește — paradoxal î — 
un decor de teatru în mij

locul naturii. Vopsește 
stîncile, le glazurează cu 
stearină colorată, poleieș
te malul lacului cu folii de 
polietilenă sau staniol, ar
cuiește poduri de metal 
sclipitor. Autorii costu
melor adaugă sute de me
tri de voaluri, panglici, 
numeroase gablonzuri pen
tru a îmbrăca animale, 
spiridușl și zîne, peruci 
bogate șl gene false.

Or, lumea aceasta e de
parte de a fi cea a lui Sa
doveanu. După cum e de
parte și de cea a basme
lor spuse de bătrlnl, pe 
care le-ar fi putut auzi 
Lizuca. Este, cel mult, lu
mea basmelor deformate, 
a basmelor transformate 
în scene vivante, la un 
teatru Învechit. în locul 
farmecului naturii, în lo
cul zborului Imaginației, al 
grației metamorfozelor ln- 
dntătoare — un artificiu 
neinspirat, greoi șl confuz, 
în locul unul Eden cu for
țe magice — un infern gro
tesc, populat de pitici anti
patici, zîne urîte șl lălîi 
(distribuția sub semnul url- 
tulul, inexpresivului, ridi
colului fără voie, fiind In 
genere o altă trăsătură do
minantă).

în locul unul spectacol 
pentru copil, un spectacol 
•— pentru cine 7

Natalia STANCU

S-a încheiat o lună deosebit de 
densă în evenimente care au marcat 
profund viața politică a țării, lnscri- 
indu-se ca momente de mare impor
tanță în procesul perfecționării con
tinue a activității economico-sociala 
in concordanță cu orientările Con
gresului al XII-lea.

între acestea, la loc de frunte se 
situează desfășurarea, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
lucrărilor CONGRESULUI AL II- 
LEA AL DEPUTAȚILOR CONSI
LIILOR POPULARE JUDEȚENE ȘI 
AL PREȘEDINȚILOR CONSILII- 
I/)R POPULARE MUNICIPALE, 
ORĂȘENEȘTI ȘI COMUNALE. Am
plu forum al democrației noastre so
cialiste, congresul a ilustrat cu 
pregnanță atenția deosebită pe care 
partidul nostru o acordă perfecțio
nării conducerii societății, atragerii 
tot mai puternice a maselor la adop
tarea hotărîrilor, valorificării fondu
lui lor de pricepere, inițiativă, ener- 
gie în opera de construcție socialistă.

1 acest scop, congresul a adoptat 
hotăriri de mare importanță, și-a dat 
acordul asupra unor proiecte de legi 
ce urmează să fie supuse dezbate
rii publice.

De o însemnătate excepțională 
este CUVINTAREA ROSTITA LA 
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CON
GRESULUI DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. îmbrăți- 
șind o arie vastă de probleme cu 
acea profundă cunoaștere a realită
ților, înalta receptivitate față de nou, 
forța de sinteză, spiritul revoluțio
nar, caracteristice gîndirii și activi
tății secretarului general al partidu
lui, cuvîntarea reprezintă un docu
ment programatic nu numai pentru 
activitatea organelor puterii de stat, 
ci practic pentru întreaga noastră 
viață socială.

Dacă ar fi să desprindem cîteva 
Idei și direcții de acțiune expuse în 
cuvîntare, la loc de frunte se situează 
îndatorirea primordială a organelor 
puterii de stat de a contribui într-o 
măsură sporită la dezvoltarea eco
nomiei naționale, a industriei și a- 
griculturii, la înflorirea în continua
re a județelor și localităților, prin 
aplicarea riguroasă a noului meca
nism economico-financiar, realizarea 
la termenele planificate a investiții
lor, creșterea considerabilă a gradu
lui de folosire a resurselor locale de 
materii prime și energie, utilizarea 
din plin a forței de muncă de la 
orașe și sate. Un puternic stimulent 
în acest sens îl constituie adevărul, 
cu putere de legitate, că numai pe 
baza înfăptuirii unei noi calități a 
activității economice va putea fi asi
gurată satisfacerea la un nivel tot 
mai înalt a tuturor cerințelor unui 
trai civilizat — țelul suprem al poli
ticii partidului.

Prin întregul el conținut, cuvln- 
tarea cheamă la afirmarea spiritului 
militant, comunist in toate domenii
le de activitate, la atitudini ferme 
împotriva oricărei rutine, a oricăror 
manifestări de conservatorism, Îm
potriva practicilor birocratice, a lip
sei de legătură cu oamenii muncii
sau opacității față de preocupările $1

aspirațiile lor, la promovarea unul 
stil de muncă consecvent revoluțio
nai- în toate domeniile de activitate.

Factorul, în ultimă instanță hotă- 
rîtor, care stă la baza realizării tu
turor succeselor este omul. Din a- 
ceastă perspectivă, în cuvîntare se 
subliniază sarcinile sporite ce revin 
consiliilor populare, tuturor factori
lor de răspundere din societatea 
noastră în dezvoltarea conștiinței 
revoluționare, în promovarea mal 
hotărită a normelor eticii și echită
ții socialiste. înalta apreciere și ade
ziune unanimă față de acest docu
ment, hotărîrea de a acționa cu e- 
nergie pentru materializarea ideilor 
și obiectivelor sale au lost viu ex
primate de nenumăratele tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către organizațiile de 
partid, de colectivele de oameni ai 
muncii din toate sferele vieții so
ciale.

Preocuparea constantă a partidului 
de a analiza sistematic modul în care 
se realizează orientările trasate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R., de a 
dezbate împreună cu cadrele de con
ducere, cu activiști de partid și de 
stat, cu toți oamenii muncii măsuri
le ce se impun pentru soluționarea 
corespunzătoare a problemelor din 
fiecare domeniu de activitate și-a 
găsit o pregnantă ilustrare in VIZI
TELE DE LUCRU ALE TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU in 
bazinul carbonifer al Olteniei, in ju
dețele Iași, Bacău, Piatra Neamț, in 
numeroase unități comerciale din 
Capitală.

Sarcinile și direcțiile de acțiune 
reliefate de secretarul general al 
partidului cu prilejul acestor vizite 
au valabilitate pe plan național : re
alizarea integrală a sarcinilor de 
plan pe anul în curs și pe întregul 
cincinal, asigurarea tuturor condiții
lor pentru un demaraj bun In cinci
nalul viitor ; sporirea productivității 
muncii prin extinderea mecanizării 
și automatizării, folosirea intensivă 
a utilajelor, obținerea unor perfor
manțe tehnice superioare ; aplicarea 
fermă a cerințelor noului mecanism 
economico-financiar ; generalizarea 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, creșterea eficienței muncii. 
Din paleta largă a problemelor abor
date se cuvin remarcate și cele pri
vind aprovizionarea populației, indi
cațiile date de conducerea partidului 
ca piețele, unitățile comerciale să a- 
sigure din abundență legumele de 
sezon, tot ceea ce este necesar popu
lației.

Un puternic ecou a avut tndemnul 
adresat de secretarul general al par
tidului, la adunarea populară de la 
Iași, cu prilejul deschiderii noului an 
de învățămînt, privind continua per
fecționare a școlii românești. Inte
grarea puternică a tnvățămintulul cu 
cercetarea șl producția, ridicarea 
calității procesului lnstructiv-edu- 
cativ, ca o condiție esențială 
pentru educarea patriotică, revoluțio
nară a tinerel generații, asigurarea 
forței de muncă de înaltă calificare, 
potrivit cerințelor de progres ale so
cietății.

Preocuparea neslăbită a conducerii 
partidului pentru soluționarea opti
mă a problemelor de importanță ma
joră ale evoluției actuale și de per
spectivă ale vieții economice a țării 
s-a remarcat și în dezbaterea, în ca
drul ȘEDINȚELOR COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R. din 9 și din 30 septembrie, a 
unor aspecte privind stadiul realiză
rii principalilor indicatori tehnico-e- 
conomici aprobați pentru capacități
le de producție puse in funcțiune, 
creșterea productivității muncii în 
întreprinderi, reducerea personalului 
auxiliar și creșterea ponderii perso
nalului direct productiv, precum și a 
măsurilor ce se impun pentru reali
zarea tuturor prevederilor planului pe 
ultimul trimestru al acestui an, pen-

Ceaușescu la aplicațiile militare din 
județul Brașov. Desfășurarea aplica
țiilor s-a constituit într-un ostășesc 
raport pe care militarii, ceilalți parti
cipant! la aplicații l-au prezentat co
mandantului suprem al forțelor noas
tre armate) într-un vibrant angaja
ment că vor depune toate eforturile 
pentru a-și ridica nivelul pregătirii 
pe o treaptă calitativ superioară.

în luna septembrie a început des
fășurarea adunărilor generale ale oa
menilor muncii și ale reprezentanți
lor acestora, convocate special pen
tru dezbaterea și aprobarea planului 
fiecărei unități pe 1981 și a progra
mului unitar de măsuri care să asigu
re îndeplinirea lui. Numai prin parti
ciparea activă a oamenilor muncii la 
dezbaterile din cadrul acestor fo-

dență relația dialectică, Indisolubilă, 
dintre politica internă și cea exter
nă a țării noastre, subliniindu-se că 
înfăptuirea neabătută a programului 
de edificare a societății socialiste și 
comuniste slujește interesele funda
mentale ale poporului nostru și, tot
odată, constituie o contribuție de 
seamă Ia cauza socialismului, a păcii 
și colaborării între popoare. Este un 
adevăr confirmat de viață, care ara
tă că numai In măsura in care fie
care popor constructor al socialis
mului obține rezultate tot mai în
semnate in dezvoltarea sa economi
că și socială, cresc forța, prestigiul 
și influența socialismului in lume.

în lumina evenimentelor interna
ționale, inclusiv a celor petrecuta 
In luna Încheiată, partidul nostru

tru desfășurarea în condiții optime 
a lucrărilor campaniei agricole de 
toamnă.

înaltul spirit de răspundere, abne
gația cu care colectivele muncito
rești acționează pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării și-au găsit 
o elocventă manifestare în eforturile 
depuse pretutindeni in țară pentru 
îndeplinirea inainte de termen a cin
cinalului actual. în luna care s-a în
cheiat au raportat realizarea acestui 
obiectiv oamenii muncii din Capitală, 
din județele Mureș și Sibiu, din uni
tățile Ministerului Economiei Fores
tiere șl Materialelor de Construcții, 
cît șl din numeroase alte unități. 
Scrisoarea de felicitare adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, evidențiind semnificația 
profundă a acestui succes remarca
bil, constituie, totodată, un puternic 
Îndemn de a acționa în continuare, 
cu și mai multă hotărîre, pentru a 
dobîndi noi și noi realizări In toate 
domeniile construcției socialiste, pen
tru înfăptuirea mărețelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea.

Agenda politică a lunii pe care o 
încheiem a evidențiat încă o dată im
portanța pe care conducerea partidu
lui o acordă bunei desfășurări a ac
tivității în toate domeniile construc
ției socialiste, intre care și cel al în
tăririi capacității de apărare a pa
triei, perfecționării pregătirii de luptă 
și politice a armatei, evidențiată de 
participarea tovarășului Nicolae

ruri supreme ale autoconducerii 
muncitorești, în spiritul democratis
mului autentic propriu vieții noastre 
obștești și al înaltei responsabilități 
sociale, adunările se vor solda cu mă
surile cele mai adecvate. determi- 
nind, In același timp, contribuția in 
deplină cunoștință de cauză la în
făptuirea lor.

★
Și pe plan extern, luna încheiată 

s-a caracterizat atit prin multitudi
nea și varietatea evenimentelor, cît 
și prin intensitatea activității desfă
șurate de România tn scopul de a-și 
spori contribuția la cauza păcii, co
laborării și progresului in lume.

în importanta cuvîntare rostită la 
Congresul consiliilor populare, in 
cuvîntările de la Motru, Iași, Bacău 
și Piatra Neamț sau tn cele prile
juite de vizitele tn țara noastră ale 
unor tnalți oaspeți, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, A FĂCUT, in spiritul 
înaltei responsabilități față de desti
nele umanității, APRECIERI DE O 
DEOSEBITA SEMNIFICAȚIE TEO
RETICA ȘI PRACTICA ASUPRA 
EVOLUȚIEI VIEȚII INTERNAȚIO
NALE, reafirmînd, in concordanță cu 
orientările Congresului al XII-lea, 
pozițiile de principiu, realiste și con
structive ale României tn marile pro
bleme ale lumii de azi, prezentînd noi 
inițiative și propuneri pentru soluțio
narea lor corespunzător intereselor 
popoarelor, ale păcii.

Este semnificativ șl profund mo
bilizator faptul că, in împrejurările 
actuale, a fost pusă pregnant tn evi-

apreciază că In lume sint șl au ră
mas nesoluționate probleme compli
cate și acute, că tn soluționarea pro
blemelor litigioase se recurge prea 
ușor la forță, la calea militară și că, 
drept urmare, încordarea din viața 
internațională a ajuns să fie foarte 
gravă. în aceste împrejurări, fiecare 
cuvîntare, fiecare luare de poziție a 
președintelui României a constituit 
O VIBRANTĂ CHEMARE LA RA
ȚIUNE POLITICA, PENTRU A SE 
EXCLUDE DEFINITIV DIN RELA
ȚIILE INTERNAȚIONALE CALEA 
ARMELOR, A CONFRUNTĂRII MI
LITARE ȘI A SE ACȚIONA FERM 
PENTRU SOLUȚIONAREA TUTU
ROR PROBLEMELOR LITIGIOASE 
NUMAI ȘI NUMAI PE CALEA TRA
TATIVELOR. în acest sens acționea
ză cu neabătută consecvență România 
socialistă — așa cum au arătat și nu
meroase acțiuni din această lună.

Se cuvine relevată îndeosebi IN
TENSA ACTIVITATE DE CONTACTE 
DESFĂȘURATĂ DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU, strălucită 
confirmare a utilității dialogului in
ternațional, îndeosebi tn actualele Îm
prejurări Internaționale. Vizita oficia
lă in (ara noastră a președintelui Re
publicii Elene, Constantin Karamanlis, 
convorbirile dintre cei doi șefi de stat, 
tlustrînd evoluția pozitivă a relații
lor româno-elene, ca exemplu de 
bună vecinătate Intre țări cu orln- 
duiri sociale diferite, au dat un nou 
impuls colaborării celor două state, 
afirmînd hotărîrea lor de a milita 
neabătut pentru Întărirea înțelegerii,

încrederii șl colaborării în Bal
cani, în interesul cauzei securită
ții în Europa și în întreaga lume. 
Totodată, succesiunea de vizite a trei 
șefi de state africane — președintele 
Zambiei, Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Mozambicului, Samora Moi
ses Machel, și președintele Zimbabwe, 
Canaan Sodindo Banana — convor
birile purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au dat expresie legături
lor de prietenie și colaborare stator
nicite între România și aceste țări, 
solidarității militante dintre poporul 
român și popoarele Africii, hotărîril 
comune de a extinde colaborarea pe 
multiple planuri cu aceste țări, de a 
milita împreună pentru abolirea de
finitivă a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, a rasis
mului, pentru edificarea noii ordini 
economice internaționale.

în același sens, primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cursul acestei luni, a vicepreședin
telui Egiptului, a viceprim-minis- 
trulul Irakului, a miniștrilor de ex
terne din Etiopia și Siria, secreta
rului general al P.C. din Chile și a 
secretarului C.C. al P.M.U.P., a unor 
delegații parlamentare, de partid și 
economice, a altor personalități poli
tice marcante din Belgia, Ghana, Ja
ponia, S.U.A. exprimă preocuparea 
constantă a partidului și statu
lui nostru pentru DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR CU ȚĂRILE SOCIA
LISTE, CU STATELE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE, CU TOATE STATE
LE LUMII, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pentru AMPLIFICA
REA DIALOGULUI ȘI CONLUCRĂ
RII CU TOATE FORȚELE DEMO
CRATICE, PROGRESISTE, ANTIIM- 
PERIALISTE.

în cursul acestei luni au ‘început, 
la Madrid, CONSULTĂRILE PREGĂ
TITOARE IN VEDEREA REUNIUNII 
GENERAL-EUROPENE, din noiem
brie. După cum se știe. România a- 
cordă o mare importanță acestei re
uniuni, menită, in concepția partidu
lui și statului nostru, să dea un nou 
imbold destinderii, păcii și cooperării 
pe continentul nostru și, implicit, în 
întreaga lume. în acest scop, ea se 
pronunță și acționează pentru pregă
tirea temeinică și desfășurarea ei cu 
rezultate pozitive. De o mare însem
nătate ar fi ca reuniunea să dea 
mandat pentru organizarea unei 
conferințe de dezarmare in Europa 
și, totodată, să stabilească următoa
rea reuniune. în cadrul consultări
lor pregătitoare, țara noastră a pre
zentat propuneri constructive, care 
au fost primite cu interes.

Un șir de ample manifestări — 
demonstrații, conferințe, adunări ale 
reprezentanților opiniei publice — 
au reliefat cu putere CERINȚA DE 
A SE OPRI CURSA ÎNARMĂRILOR, 
a cărei continuare și intensificare 
creează pericole grave la adresa vie
ții pe Pămtnt și aruncă poveri tot mal 
grele pe umerii popoarelor din abso
lut toate țările. Așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, lupta pen
tru dezarmare este o luptă pentru 
socialism, pentru destindere, pentru

apărarea dreptului suprem a! tuturor 
oamenilor — dreptul la viață. Re
centa hotărîre a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. de a re
duce pe anul 1980 — pentru a treia 
oară consecutiv — cheltuielile mili
tare cu circa 2 miliarde lei și de a fo
losi aceste fonduri, împreună cu alte 
economii bugetare, în vederea acce
lerării progresului multilateral al 
țării și înfăptuirii programului de 
ridicare a nivelului de trai al po
porului a constituit o nouă expresie 
a politicii partidului de creștere a 
bunăstării celor ce muncesc, de pro
movare consecventă a cauzei dezar
mării. Ea a constituit un exemplu 
demn de urmat în ceea ce privește 
cerința stringentă a trecerii de la 
vorbe la fapte, la realizarea de acor
duri substanțiale pe linia dezarmării.

Tot în cursul lunii septembrie s-au 
desfășurat lucrările SESIUNII SPE
CIALE A ADUNĂRII GENERALE A 
O.N.U. CONSACRATE NOII ORDINI 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE. 
Rezultatele acesteia n-au fost cîtuși 
de puțin la înălțimea așteptărilor po
poarelor, lucrările dovedind că țările 
dezvoltate, care, in bună măsură, și-au 
clădit prosperitatea pe seama exploa
tării a zeci de popoare, nu sint dispu
se să țină seama de interesele țărilor 
sărace. De aceea devine cu atit mai 
necesară solidaritatea țărilor în curs 
de dezvoltare, a. forțelor antiimperia- 
li-ste, in lupta pentru edificarea unei 
noi ordini internaționale.

în condițiile atît de complexe ale 
situației internaționale actuale, și-a 
început lucrările SESIUNEA ORDI
NARA A ADUNĂRII GENERALE A 
O.N.U., pe a cărei ordine de zi sînt 
înscrise probleme cardinale ale lumii 
de azi, inclusiv dezarmarea, crearea 
noii ordini, realizarea unei păci trai
nice in Orientul Mijlociu și în alte 
regiuni ale lumii, unde persistența 
unor probleme nerezolvate alimentea
ză focarele de încordare și conflict. 
Pozițiile României în problemele afla
te pe ordinea de zi, concepția și ac
țiunile desfășurate de președintele 
țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost prezentate în cu
vântarea rostită de ministrul român 
al afacerilor externe, în care se ex
primă, totodată, hotărîrea țării noas
tre de a conlucra strins cu celelalte 
state și popoare pentru creșterea ro
lului O.N.U. in viața internațională, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
in Interesul popoarelor și al păcii, a 
problemelor care 
nirea.

confruntă ome-

*
Evenimentele lunii septembrie 

ilustrează hotărîrea cu care partidul și 
statul nostru acționează, atit pe plan 
intern, cît și pe plan Internațional, 
pentru crearea condițiilor optime 
edificării socialismului și comunis
mului în patria noastră, pentru îm
plinirea năzuințelor de bunăstare șl 
progres ale tuturor popoarelor, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună, 
a păcii, înțelegerii și colaborării.

Paul DOBRESCU 
Ion FINTINARU
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Ședința Biroului Executiv al Consiliului Național 
al frontului Unității și Democrației Socialiste

Miercuri, 1 octombrie, a avut loc 
ședința Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

în cadrul ședinței s-a prezentat 
un raport privind activitatea orga
nizațiilor democrației și unității so
cialiste, din care rezultă că aplica
rea hotăririlor Congresului al II-lea 
al F.D.U.S., a indicațiilor cuprinse 
in cuvîntarea rostită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
creat un nou cadru organizatoric In 
sistemul democrației noastre socia- 
liste, care asigură antrenarea largă 
a maselor de oameni ai muncii, a tu
turor cetățenilor țării — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — la ampla activitate poli
tică, economică și 
ce se desfășoară sub Conducerea 
partidului în patria noastră.

Biroul Executiv a adoptat un plan 
de măsuri în vederea intensificării 
participării organizațiilor democra
ției și unității socialiste, a celorlalte 
organizații de masă și obștești com
ponente ale F.D.U.S. la înfăptuirea 
hotăririlor adoptate în ședința comu
nă a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și a indicațiilor 
cuprinse în cuvîntările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din zilele de 29—30 mai 1980 
și ia ședința plenară lărgită a Con
siliului Național al Oamenilor 

Tuncii. .....—..... —
în cadrul ședinței, Biroul Execu- 
v a adoptat, de asemenea, „îndru

marul Comitetului organizației de- 
nocrațlel și unității socialiste și al 
președintelui său", elaborat de Bl-

social-culturală

roul Comitetului Central al Organi
zației Democrației și Unității So
cialiste, care orientează Întreaga ac
tivitate a organizației pentru înfăp
tuirea marilor obiective politice și 
economice ale actualei etape de 
dezvoltare a tării.

în continuare, Biroul Executiv a 
ascultat o informare cu privire la 
activitatea de control a oamenilor 
muncii pe primul semestru al aces
tui an, apreciind că această activita
te, desfășurată pe baza hotăririlor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
Congresului al II-lea al F.D.U.S. și 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost îndreptată în di
recția aplicării și respectării hotărî- 
rilor de partid șl a legilor țării, for
mării- unei puternice opinii împotri
va neajunsurilor, a abaterilor de la 
principiile eticii și echității 
te, educării personalului 
din cadrul serviciilor în 
unei comportări civilizate, . 
solicitudine fată de cerințele și in
teresele mereu crescînde ale popu
lației.

în vederea intensificării activității . 
de control a oamenilor muncii și 
creșterea contribuției acesteia la în
făptuirea hotăririlor de partid și de 
stat, Biroul Executiv a adoptat un 
plan de măsuri pentru continua per
fecționare și creștere a eficienței 
controlului oamenilor muncii, solu
ționarea operativă a propunerilor 
făcute de echipe, sporirea gradului 
de receptivitate a cadrelor de con
ducere din unitățile economice și 
social-culturale față de sesizările și 
observațiile acestora.

Biroul Executiv a hotărît ca apro
piatele consfătuiri de lucru ăle echi
pelor de control ale oamenilor muncii

socialis- 
muncitor 

spiritul 
plină de

Ia nivel comunal, orășenesc, munici
pal, al sectoarelor municipiului Bucu
rești și județean să aibă ca obiectiv 
central analiza exigentă a modului 
în care s-a acționat pentru înfăptui
rea orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la perfecționarea și creșterea 
contribuției controlului oamenilor 
muncii la îndeplinirea hotăririlor 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. 
și a sarcinilor rezultate din expu
nerea secretarului general al parti
dului la cel de-al II-lea Congres al 
F.D.U.S.

A fost aprobat Planul de activita
te al Biroului Executiv pe cel de-al 
doilea semestru al acestui an, care 
cuprinde măsuri menite să asigure 
în continuare îndrumarea eficientă a 
activității consiliilor Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

De asemenea, Biroul Executiv a 
analizat proiectele de legi asupra 
cărora Congresul consiliilor populare 
și-a dat acordul să fie supuse dez
baterii publice, cu care prilej s-au 
făcut unele propuneri de îmbunătă
țire.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S. s-a anga
jat să își aducă o contribuție de
osebită la buna organizare și des
fășurare a dezbaterii publice a aces
tor proiecte de legi menite să asi
gure lărgirea -in continuare a cadru
lui democratic al societății noastre, 
participarea nemijlocită a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate, la înfăptuirea politicii parti
dului și statului, consacrată dezvol
tării multilaterale a patriei, la întă
rirea tn toate sferele vieții sociale a 
legalității, eticii și echității socia
liste.

Cronica, zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a avut o discuție 
cu profesorul John Sanness, director 
al Institutului norvegian de relații 
internaționale din Oslo, președintele 
comitetului de decernare a premiului 
Nobel pentru pace, care efectuează 
o vizită oficială în țara noastră. Cu 
această ocazie a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme ale actualității internaționale.

fiecărui popor de a se dezvolta po
trivit voinței sale.

La convorbiri a fost prezent Hans 
E. Skold, ambasadorul Suediei la 
București.

Primire la C. C. al P. C. R.
Miercurl, 1 octombrie a.c., tovarășul 

Cazacu, membru al Comitetului 
! Executiv, secretar al C.C. al 
, s-a întîlnlt cu Harkishan 
Surjeet, membru al Biroului 

: al C.C., secretar cU relațiile

Virgil < 
Politic 
P.C.R., 
Singh 
Politic .
internaționale ale Partidului Comu
nist din India (marxist), care la in
vitația C.C. al P.C.R. a făcut o vi
zită de prietenie în tara noastră.

Harkishan Singh Surjeet a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, conducerii 
partidului, din partea lui E. M. S. 
Namboodirlpad, secretar general al 
Partidului Comunist din India (mar
xist), și a conducerii partidului un 
cald salut și 
succes în 
Congresului 
programului

cele mal bune urări de 
Îndeplinirea hotăririlor 
al XII-lea al P.C.R., a 
de edificare a societă-

ții socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Mulțumind pentru salut, tovarășul 
Virgil Cazacu a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
conducerii partidului un călduros 
salut tovarășului E. M. S. Nambo- 
odiripad, conducerii Partidului Co
munist din India (marxist), exprl- 
mîndu-se dorința de a dezvolta in 
continuare relațiile de prietenie și 
solidaritate dintre cele două partide, 
în spiritul stimei și respectului reci
proc, în interesul dezvoltării priete
niei dintre poporul român și poporul 
indian, al cauzei păcii, securității, 
independenței naționale, precum și 
al colaborării în sfera vieții interna
ționale. Au fost abordate și unele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Federale Nigeria

Cu prilejul sărbătoririi Zilei na
ționale a Republicii Federale Nigeria 
— cea de-a XX-a aniversare a pro
clamării independenței naționale — 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Adeuga Adekuoye, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ioan Florea, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, Ion M. Nicolae, prim-adjunct

al ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
personalități ale vieții politice, eco
nomice și sociale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte 
româno-neozeelandeze de cooperare economică,

industrială tehnică

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

POPULARE REVOLUȚIONARE GUINEEA

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
La aniversarea proclamării independenței Republicii Populare Revolu

ționare Guineea îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră. 
Partidului Democrat din Guineea, poporului guineez prieten, în numele 
Partidului Comunist Român, al poporului român, al meu personal, calde 
felicitări și cele mal bune urări de noi succese în dezvoltarea liberă și 
independentă și propășirea socială a patriei dumneavoastră.

Am convingerea că partidele și țările noastre vor acționa șl in viitor 
In conformitate cu Tratatul de prietenie și cooperare, cu celelalte înțele
geri convenite de noi împreună la Conakry și București pentru consoli
darea șl ridicarea pe un plan tot mai înalt a raporturilor de strînsă prie
tenie, solidaritate și conlucrare multilaterală care s-au statornicit între ele, 
spre binele popoarelor român și guineez, în interesul afirmării libere și 
independente a tuturor națiunilor, pentru triumful politicii de pace, destin
dere și cooperare internațională, pentru instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet, prim-mlnls- 

tru al guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare tovarășului dr. Lansana 
Beavogui, primul ministru al Repu
blicii Populare Revoluționare Gui-

neea, prin care îl adresează sincere 
felicitări cu ocazia Zilei naționale a 
R.P.R. Guineea, iar poporului gui- 
neez prieten noi realizări pe calea 
edificării unei vieți libere șl prospere 
in patria sa.

în cursul dimineții, John Sanness 
a participat, la sediul A.D.I.R.I., la O 
masă rotundă.

Cu acest prilej, oaspetele a pre
zentat tema intitulată „Securitatea 
europeană — un punct de vedere 
norvegian*.

★
în cadrul vizitei oficiale pe care o 

efectuează In țara noastră, secreta
rul general al M.A.E. suedez. Leit 
Leifland, a avut convorbiri cu tova
rășul Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

în cadrul convorbirilor a fost 
apreciată evoluția ascendentă a re
lațiilor româno-suedeze pe multipla 
planuri. Au fost analizate posibili
tățile de dezvoltare în continuare a 
schimburilor e 
ptțn cooperarea____________
și cele ale extinderii contactelor po
litice și colaborării în domeniile cul
turii, artei și științei. în ceea ce pri
vește situația internațională, un ac
cent deosebit s-a pus pe buna pre
gătire a reuniunii de la Madrid, pe 
reluarea procesului destinderii bazat 
pe respectarea independenței și su
veranității naționale, a dreptului

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Revoluționare Gui
neea, în Capitală a avut loc, 
miercuri după-amiază, o manifesta
re culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au asistat, de asemenea. Amara 
. .............................. afaceri a.i. al 

Revoluționare 
membri al

La București au început miercuri 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-neozeelandeze de coo
perare economică, industrială și teh
nică. Delegația română este condusă 
de Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar delegația neozeelandeză de H. C.

si
Holden, adjunct al ministrului co
merțului și industriei.

în cadrul lucrărilor, cele două de
legații examinează stadiul dezvoltă
rii schimburilor comerciale și a coo
perării economice industriale șl teh
nice șl studiază noi căi de creștere 
în continuare a acestora, In interesul 
celor două țări și popoare.

de misiuni 
țara noas- 
dipiomatic.

vremea

Conde, însărcinatul cu 
Republicii
Guineea la 
ambasadei.

Populare 
București,

★ 
planului deîn cadrul . __ . _

culturală- dintre România 
miercuri la amiază s-a 
sala Dalles din Capitală, . .
„Afișul polonez contemporan*.

Expoziția reunește 150 de afișe — 
Creații ■ recente ale unor apreciat!

_____  graficieni, ce definesc preocuparea 
economice, -îndeosebi și direcțiile de dezvoltare ale acestui 
i în producție, precum gen în arta poloneză contemporană. 

Semnificația expoziției în contex
tul dezvoltării relațiilor culturale 
dintre cele două țări, noutatea și va
rietatea .tematică a lucrărilor expu
se au fost relevate în alocuțiunile 
rostite la vernisaj de graficianul 
Mircea Dumitrescu și istoricul de 
artă Zofia Jezierska.

La deschiderea expoziției âu asls-

colaborare 
și Polonia, 
deschis, la 

expoziția

tat Ladlslau Hegeduș, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, artiști 
plastici și critici de artă, alți oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au luat parte, de asemenea, Kor- 
nel Henschke, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Poloniei ia București, 
membri ai ambasadei.

Au fost prezenți șefi 
diplomatice acreditați în 
tră, membri ai corpului

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
tara, în perioada 28 septembrie—1 oc
tombrie, o delegație a Consiliului pă
cii și solidarității din Malta, formată 
din Anthony Vassallo, membru al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
păcii și solidarității, Retnig Sacco, 
redactor al televiziunii, șl Josef 
Vassallo, președintele Ligii tineretu
lui progresist din Malta.

Oaspeții au fost primiți Ia C.C. al 
U.T.C., la redacția revistei „Lumea*, 
precum și la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii ; au vizitat 
întreprinderi industriale șl instituții 
sbCial-Culturale din Capitală. în ca
drul Întrevederilor, ei au fost infor
mați despre dezvoltarea economică 
și socială din țara noastră și a-a fă
cut un schimb de opinii asupra prin
cipalelor probleme internaționale.

Timpul probabil pentru zilele de S, 
< și 5 octombrie. In țară: Vreme răco
roasă. Cerul va fi variabil, cu tnnorătt 
mal pronunțate in nordul și estul 
țării, unde vor cădea ploi temporare 
avînd șl caracter de averse. In cele-

lalte regiuni, ploile vor fi locale. In 
zona de munte, precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapovită și ninsoare. 
Vintul, predomlntnd din sectorul nord- 
vestic, va prezenta intensificări in 
zona de munte șl in estul tării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
Intre 2 șl 12 grade, local mal ooborîte 
in Transilvania, unde condițiile vor de
veni favorabile producerii brumei, iar 
maximele Intre 12 șl 22 de grade. Di
mineața. pe alocuri, ceață.

La 2 octombrie, poporul guineez 
sărbătorește Împlinirea a 22 de ani 
de la proclamarea independenței 
țării, care a pus capăt mai multor 
secole de dominație colonială și a 
deschis calea unor adînci prefaceri 
Înnoitoare cu caracter progresist. 
Sub conducerea Partidului Demo
crat, creat in 1947, statul a preluat 
în mîinile sale principalele sectoare 
economice — minele, băncile, co
merțul exterior — și a declanșat o 
vastă acțiune de valorificare a re
surselor naturale în folosul propriu, 
acțiune soldată cu descoperirea u- 
nor uriașe bogății. Cele mai im
portante rezultate le-a adus pros
pectarea zăcămintelor de bauxită. 
Rezervele de acest minereu sînt 
estimate în prezent la circa 10 mi
liarde tone, asigurînd Guineei locul 
trei in rîndul producătorilor mon
diali. Ele sînt concentrate în re
giunea de nord-vest, unde, în urmă 
cu cîtiva ani, a fost inaugurată ma
rea exploatare minieră de la San- 
garedy. Minereul obținut aici este 
transportat spre portul Kamsar, 
construit la 153 km spre vest, care 
este considerat cel mai mare port 
din lume pentru exportul de bau
xită. Paralel cu dezvoltarea indus
triei extractive, o atenție deosebi
tă este acordată agriculturii, sector

tn care lucrează 80 la sută din 
populație, promovării învățămîntu- 
lui, culturii, asistenței sanitare etc.

Succesele obținute de poporul 
guineez pe calea consolidării inde
pendenței, a progresului economic 
și social sînt urmărite cu inte
res și simpatie de poporul român, 
în spiritul politicii sale de solida
ritate activă cu tinerele state care 
au pășit pe calea evoluției de sine 
stătătoare, România a stabilit și 
dezvoltă relații de prietenie și co
laborare cu Guineea, bazate pe de
plina egalitate în drepturi și avan
tajul reciproc. O contribuție de o 
deosebită importanță la stimularea 
conlucrării româno-guineeze și ri
dicarea ei pe o treaptă tot mai 
înaltă au adus-o, după cum se 
știe, convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, cea mai recentă avînd loc 
în mai a.c. Aceste convorbiri au re
afirmat, de fiecare dată, dorința co
mună a României și Guineei de a 
amplifica și aprofunda continuu 
conlucrarea dintre partidele și ță
rile noastre, voința celor două țări 
de a-și spori 
varea cauzei 
rli unei noi 
ternationale.

contribuția la promo- 
progresului, a edifică- 
ordini economice in-
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Numai Politehnica Timișoara a reușit să se califice în turul al doilea

Demnitatea muncii
(Urmare din pag. I)
de secretatul său ge
neral, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

într-o societate în 
care clasa muncitoare 
își revendică pe drept 
și își exercită în fapt 
rolul conducător, e- 
xemplul ei nu poate 
să nu iradieze în mă
sură din ce în ce mal 
mare asupra tuturor 
celorlalte clase și pă
turi. Sub impulsul a- 
cestei extensiuni fi
rești, „muncitorul* a- 
junge figură centrală 
a vieții obștești, indi
ferent în ce domeniu 
particular și-ar exer
cita profesia. Cu toții 
sîntem sau tindem să 
devenim „muncitori", 
în sens de „oameni al 
muncii*, formați de 
munca pe care o for
măm la rîndul nos- 
stru potrivit puterilor 
noastre, într-o dialec
tică în care produsul 
îl renaște pe producă
torul și născătorul său. , 
Sigur că între efecti
vii muncitori indus
triali, țărani șl inte
lectuali, intelectuali 
ai domeniilor tehnice 
sau artistice ș.a.m.d., 
se păstrează diferen
țele specifice. Laolal
tă cu 
insă 
rile
cu 
chip 
lismului, in virtutea 
cărora dtterițil „mun
citori" se înfrățesc in 
virtutea muncilor a- 
sumate într-o aceeași 
generică muncă, baza

ele se 
reținute și 
osmotice, 
deosebire 
conștient

cuvin 
mlșcă- 
proprll 
și în 
socia-

(Urmare din pag. I)

tă pe talent și făuri
toare de valoare, 
ține seama de 
cific, nicidecum 
tru vreun soi 
„izolaționism* 
unei activități 
celelalte), ci tocmai în 
vederea cit mai su
plei armonizări a tu
turor producțiilor și 
produselor.

Nu încape nici o în
doială că una dintre 
indicațiile strategice 
de principială însem
nătate, ce trebuie a- 
profundată și asuma
tă, din documentele 
Congresului al XII-lea, 
din cuvîntările secre
tarului general al par
tidului nostru vizează 
nevoia muncii con
structive și creatoare. 
In oricare dintre sec
toarele producției s-ar 
Înrădăcina. Omogeni
zarea socială presupu
ne, desigur, ca premi
să și ca atribut, creș
terea coeficientului de 
creativitate în cadrul 
tuturor muncilor, in
clusiv al celor cărora 
trecutul le-o interzi
sese. într-o perspecti
vă cu adevărat comu
nistă e indispensabil 
ca personalitățile pro
eminente să se afirme 
cît mai variat și cit 
mai deplin, in cît mai 
multe dintre muncile 
sociale prestate. In 
acest sens trebuie În
țeleasă și precizarea 
potrivit căreia „uriașul 
laborator* 
însumează 
creației materiale 
planul culturii. Nid o

Vom 
spe- 
pen- 

de 
(al 
de

al muncii 
și planul 

Și

urmă a concepțiilor 
„elitare* nu-și are aici 
îndreptățirea, nu exis
tă munci principial 
„inferioare* sau „su
perioare* — sau în 
măsura în care ele 
mai persistă, este vor
ba de rămășițele unor 
diviziuni opresoare — 
orice muncă are me
nirea Să-și descopere 
și să-și multiplice va
lențele creatoare, fără 
această restructurare 
comunismul nefiind 
de imaginat. Dacă din- 
totdeauna omul se 
afirmase prin muncă, 
înseamnă că echivala
rea ei cu creația fu
sese dintotdeauna vir
tual posibilă. Socialis
mul și comunismul îșl 
propun deplina reali
zare a acestei 
istorice. Nu 
creație în afara mun
cii : mai e necesar ca 
nici munca să nu exis
te fără creație. întîl
nirea tuturor muncilor 
umane cu toate liber
tățile creatoare presu
pune, desigur, înde
lungate experimentări, 
nu lipsite de parțiale 
eșecuri, 
este ca 
ne stea 
lor și _____  _
din răsputeri, fiecare 
In propriul domeniu, 
dar permeabil celor
lalte. Important este 
să ne situăm continuu 
In miezul „uriașului 
laborator* care însu
mează tot ce se creea
ză In această tară șl 
1 se suprapune tării 
întregi.

șanse 
există

Important 
echivalenta să 
înaintea ochi- 
s-o apropiem

de cupru și conductori e- 
lectrici emailați, intrată în 
funcțiune tn septembrie 
1973 și la a cărei piatră de 
fundație a asistat 
rul general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu. Creată 
la indicațiile sale, 
cini dificile, dar mărețe, în
treprinderea a fost vizitată 
de atunci de două ori de 
secretarul nostru general 
și felicitată pentru telul 
exemplar în care oamenii 
muncii din toate sectoarele 
ei, majoritatea covîrșltoare 
novici în meserie, s-au a- 
chitat de sarcinile trasate 
cu lndemînare de specia
liști. Fabrica din Zalău pro
duce cupru laminat, cupru 
trefilat și conductori elec
trici emailați pentru în
treaga industrie electrică și

secreta- 
partldu- 
Nicolae 
special 

cu sar-

electronică din țară și pen
tru export.

Dar să vedem cine sînt 
oamenii care realizează 
fantastica producție tălmă
cită uneori în fire de cupru 
mai subțiri decît firul de 
păr. Să-l lăsăm să ni-i pre
zinte directorul, ing. Nico
lae Maier, aflat în această 
funcție încă de la debutul 
fabricii, la venerabila vîrstă 
de... 35 de ani. Azi e firește 
mult mai în vîrstă, are 
aproape 42 1 Oamenii care 
lucrează la utilaje de un 
nivel tehnic foarte ridicat 
sînt, aproape sută la sută, 
foști țărani sălăjeni sau 
muncitori la atelierele sim
ple de odinioară La în
ceput au fost aduse din 
Buzău, de la o întreprinde
re similară (dar de otel), 30 
de familii. La ora actuală 
toți specialiștii sînt din Să
laj. Specialiști pină la a

„Zilele filmului 
din R. P. Chineză**
La cinematograful „Studio* din 

Capitală a avut loc, miercuri, deschi
derea festivă a „Zilelor filmului din 
R. P. Chineză", manifestare organiza
tă cu prilejul celei de-a 31-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze.

Spectacolul de gală a programat 
filmul artistic „Micuța floare Hua“, 
inspirat din lupta de eliberare a po
porului chinez.

Alocuțiunea de deschidere a mani
festării a fost rostită de Corneliu Leu, 
directorul Casei de filme nr. 4.

La spectacol au luat parte Ladlslau 
Hegeduș, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neză, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au participat, de asemenea, Chen 
Shuliang, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, și membri al ambasa
dei, precum și șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați In țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

„Zilele filmului din R. P. Chineză* 
se vor mai desfășura la Pitești *1 
Rîmnlcu Vilcea. In program, alături 
de filmul din gală, alte clteva lung- 
metraje artistice : „Zîmbetul unui om 
chinuit* și „O viață pentru o idee*.

Cele patru echipe de club desem
nate să reprezinte fotbalul nostru In 
ediția 1980—1981 a cupelor europene 
alt avut parte încă din primul tur de 
adversari cu o bine cotată valoare 
pe plan continental, reprezentanți ai 
unor țări din prima linie in acest 
popular șl spectaculos sport. Totuși, 
reprezentantele noastre obținuseră 
în prima manșă rezultate care le 
deschideau — unora mai mult, altora 
mai puțin — perspectiva calificării 
tn turul al doilea : 1—1, 1—2 și 0—2 
tn deplasare, plus un scor alb (0—0) 
acasă. Ieri, după cum se știe, a fost 
programată manșa a doua, care s-a 
încheiat, în ceea ce ne privește, cu 
următoarele rezultate : Politehnica 
Timișoara — Celtic Glasgow 1—0; 
Universitatea Craiova — Intemazio- 
nale Milano 1—1; Steaua București 
— Standard Liâge 1—2; F.C Argeș 
s-a deplasat în Olanda, unde a 
pierdut cu 2—0 întîlnirea cu F.C. 
Utrecht. J

Poli Timișoara era considerată, 
după anunțarea tragerilor la sorți, o 
victimă aproape sigură în fața sco
țienilor de la Celtic, aflați in mare 
formă și în mare poftă de gol In 
acest sezon. însuși rezultatul primei 
reprize de la Glasgow (0—2) părea 
să confirme aceste pronosticuri. An
trenorul Ion Ionescu, Împreună cu 
Dumitru, Dembrovschi, Păltinișan și 
ceilalți fotbaliști ai clubului studen
țesc timișorean au făcut însă tot ce 
depindea de inteligența, ambiția și 
capacitatea lor de joc pentru a răs
turna „carul* mare și pompos împo
dobit. Atunci, In urmă cu două săp- 
tămînl, in deplasare, n-au mai primit 
gol în repriza a douaî In schimb âu 
înscris și ei unul, ratînd chiar egala- 
rea cu trei minute înainte de final. 
Ieri, pe teren propriu, au avut tot 
timpul inițiativa, dar nu s-au hazardat

nld o clipă: au luptat exemplar, pu- 
nîndu-și „sufletul pe tavă* pentru ori
ce minge, au gindit bine fiecare fază, 
s-au apărat cu exactitate de atacu
rile furioase ale scoțienilor veniți nu 
numai cu pretenția calificării, dar și 
a victoriei (portarul Moise a fost 
într-adevăr nr. 1 in acest sens), iar 
cînd au avut ocazia n-au ezitat să 
atace periculos — înscriind golul 
victoriei și al calificării, cu 9 minu
te înainte de sfirșlt, prin inepuiza
bilul Păltinișan. A fost un med as
pru (arbitrul grec N. Lagoianis a 
dictat 3 eliminări și a arătat 5 carto
nașe galbene — dacă le-am numă
rat bine), pe care timișorenii l-au 
promovat cu succes, fiindcă s-au dăruit 
exemplar fotbalului, au avut o pre
gătire fizică mai bună și i-au depășit 
pe adversari din punct de vedete 
tactic. Bravo lor !

Dacă Poll a reușit un reconfortant 
succes, menit să scoată din nou la 
lumină fotbalul unui oraș care cu o 
jumătate de secol în urmă însemna 
ceva în fotbalul internațional. Steaua 
a reconfirmat ieri că rămine o echi
pă de cavalerie prea ușoară, cu aere 
mult prea mari pentru o valoare atît 
de mică, o echipă „de operetă* — 
cum o numea cu Ironie amară un 
confrate. După prima manșă, fotba
liștii steliști (autori ai unui pe drept 
lăudat 1—1 la Liege) erau cei mai a- 
proape de calificare in meciul retur 
de la București. Dar ei au dezamă
git iarăși, judnd fără devoțiuna și 
tact, fiind tnfrinți (1—2) Intr-o par
tidă tn care au avut toate condițiile 
să încline balanța tn favoarea lor : 
au evoluat pe teren propriu, au con
dus cu 1—0, adversarul (Standard) a 
rămas cu un jucător tn minus pentru 
toată repriza a doua. Steliștii Insă 
au arătat 
pe 
nid 
nici 
rea
echipa de fotbal Steaua București 
este Intru totul justificată, pentru 
că, lată, pentru a treia oară această 
grupare se comportă nesatisfăcător. 
Antrenorii dovedesc că nu au price
perea de a-i Învăța ceva pe jucători 
(ori nu au capacitatea de a-i stă- 
pini), jucătorii dovedesc că stnt prea 
împăunați, prea indlsciplinați și prea 
cu gîndul invidios după avantajele 
ce le realizează fotbaliștii pe la alte 
cluburi. Este limpede, prin urmare, 
că la Steaua trebuie să pună cineva 
piciorul in prag și să facă ordine l

Despre Universitatea Craiova ca 
să mai spunem 7 După ce se intor-

tv
PROGRAMUL 1
10,00 școala la domiciliu
11,00 Roman foileton: „Plinea neagră*
12.45 Telex
12.55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,25 Curs de limba rusă
16.45 Reportaj pe glob: Republica Popu

lară Revoluționară Guineea
17,05 viața culturală
18,10 Fotbal internațional
18.55 Desene animate
10.00 Telejurnal
10,20 Actualitatea economică
10,40 Cîntece și jocuri populara

lt ,M Ora tineretului
30.40 Concertul de deschidere a sta

giunii Orchestrei simfonice a 
Radlotelevlziunll

31.40 Jurnalul științelor șl al călătorii
lor

22,13 Telejurnal
PROGRAMUL 3
17,00 Radar pionieresc
17.25 Film serial: Fata depărtărilor. Re

luarea primului episod
18.25 Album coral
18.40 Omul șl sănătatea
19,00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19,30 Concert simfonic
20.20 Filme documentare
30.40 Teatru scurt: „La musics' 

Marguerite Duras
21,35 Muzică ușoară
22,15 Telejurnal

de

că nu știu să ciștige 
teren propriu, cum n-au știut 

in 1976 cu F. C. Bruges, 
tn 1979 cu Nantes. Nemulfumi- 
publicului și a presei fată de

iese cu 0—2 de la Milano, era da 
așteptat să nu poată Infringe pe In- ; 
ternazionale cu 3—0. Nici măcar n-a 
reușit victoria, fiind nevoită să se 
vadă tn situația neonorantă de a 
lupta pentru egalare pe teren pro
priu. A avut Inițiativa mal tot 
timpul, ea și in deplasare, dar mal 
mult decit egalarea 
Aceasta-1 valoarea 7 
că da 1

Cît privește pe F.C. Argeș, eu o 
echipă substantial întinerită, n-a pu
tut reuși tn deplasare ceea ce nu 
reușise nici pe teren propriu — unde 
ratase pină șl un penaltl și înche
iase 0—0. La Utrecht, piteștenil au 
pierdut de asemenea calificarea 
(0—2). Sinceri să fim, nici nu ne aș
teptam la un rezultat mai bun după 
■emieșecul de la Pitești 1

Așaâar, ca și In alti ani, asistăm 
șl de data aceasta la o comportare 
nesatisfăcătoare a echipelor noastre 
de club tn cupele europene. Numai 
una rămîne in cursă, celelalte pără
sesc scena încă din primul tur. Acum, 
mal mult decît altădată, nl se pare 
Că eșecul nu este numai al echipe
lor respective, ci -este un eșec al în
tregului nostru fotbal. Semnificativ 
din acest punct de vedere este fap
tul că au ratat calificarea, jucînd 
prost, ambele echipe din care se re
crutează selecționata națională. Evo
luțiile craiovenilor și steliștilor devin 
îngrijorătoare In perspectiva apropia
tului meci dificil cu Anglia. Debutul 
reprezentativei In preliminariile 
campionatului mondial a fost șl el 
nesatisfăcător (chiar dacă antrenorii 
și conducătorii lotului s-au arătat 
mulțumiți pentru un 1—1 la Oslo, 
acolo unde poate alții nu vor scăpa oca
zia să ia două puncte). Astfel privind 
lucrurile, ajungem la concluzia că prea 
mult n-am progresat In fotbal sau 
n-am progresat deloc. Șl o spunem 
din nou că atîta vreme rit nu rezol
văm problemele nevralgice, de fond 
ale fotbalului nostru, nici progresele 
nu pot fi evidente. Dar despre acest 
aspect major — cu alt prilej.

Deocamdată, să subliniem necesita
tea stringentă ca la „clubul tricolo
rilor* să se strîngă rîndurile, să se 
facă o recuperare științifică și o 
pregătiri minuțioasă, să se realizeze 
o totală conectare la tensiunea cea 
mai înaltă a partidei din 15 octom
brie cu echipa Angliei. Să se lucreze, 
adică, și să se joace, cum s-a reușit 
Înaintea și in timpul excelentei tntîl- 
nirl cu formația Iugoslaviei din finala 
balcanică 1

Gheorghe M1TRO1

n-a 
Ne

reușit, 
temem

realiza, perfect și In răs
timp record, țagle de 50/50, 
fapt ce l-a uimit (acesta e 
termenul) pe specialiștii 
veniți de la uzinele Krupp 
din R.F.G., de la alte uzine 
cu celebritate din Franța. 
Belgia și Italia pe unde 
muncitorii din Zalău se 
specializaseră. Șl cum aici 
recordurile mondiale și eu
ropene curg ca o cascadă, 
inventatorii din întreprin
dere au născocit un aparat 
care înghite colaci de 3—4 
tone în loc de 80 kg, cit este 
cuantumul clasic, ceea ce 
duce la economisirea de 
muncă, energie electrică și 
consum specific.

O radiografie socială ara
tă că 136 de familii lucrea
ză în întreprindere cu soțul 
și soția, in alte cazuri cu 
cumnații, copiii, ginerii — 
un adevărat arbore genea
logic muncitoresc la o me-

die de vîrstă de numai 23 
de ani. Să al intr-o Între
prindere de Înaltă speciali
zare, unde se lucrează cu 
microni, oameni de aleasă

la Început cu numai 10 In
gineri stagiari, care nu mai 
văzuseră In viața lor o ase
menea fabrică și astăzi cu 
60 de ingineri și subingi-

specialitate, la o medie de 
vîrstă de numai 23 de ani 
și cu un stagiu de expe
riență de numai 7 ani (cit 
este vîrsta fabricii) înseam
nă a fi pe unul din nive
lurile cele mai . de sus 
ale industriei noastre.

Invențiile și inovațiile se 
fac „în familie" și între 
prieteni, indiferent de na
ționalitate, lntr-un colectiv

neri. Și cu un puternic ate
lier de cercetare. Dar, vor
bind de atelierul de cerce
tare, unde credeți dumnea
voastră, stimați cititori, că 
este plasat acest atelier al 
noului 7 în cele trei schim
buri, in însuși procesul de 
producție. în felul acesta, 
toți oamenii muncii, inclu
siv tineretul iscoditor, sînt 
implicați In procesul inven-

fiilor șl Inovațiilor. De pil
dă, localnicii Franclsc Deac, 
Doina Oros șl Zoltan Payer, 
împreună cu colegi de 
la un institut de profil din 
Ploiești, au inventat cata
lizatori pentru sirmă de 
0,05 din reziduuri, din ma
terial secundar petrolifer, 
renunțindu-se astfel la un 
material scump, adus din 
import. Aceiași oameni, 
împreună cu inginerul Au
rel Crețu și alți prieten* 
apropiați au realizat, prin 
autodotare, mașini cu ul
trasunet pentru rectificat, 
și ele aduse, pină atunci, 
prin import.

Cu acești oameni se rea
lizează produsul de mindrie 
al întreprinderii : sîrma 
emailată de 0,05, mai sub
țire decit firul de păr. E- 
mailările avînd culori vii, 
fragmentele căzute pe du
șumea par niște scame,

niște gene de zeițe dlntr-o 
mitologie modernizată. Dar 
firele de obicei nu se rup. 
Le-am văzut eu subțiin- 
du-se de la o dimensiune la 
alta, pină la cifra infimă 
de 0,05 aptă electronicii 
fine și fizicii nucleare. Și 
încă o invenție peste care 
nu putem trece : adoptarea 
tehnicii laserului la măsu
rarea continuă a dimensiu
nii.

Pe drumul tehnicii de 
subțiere a sîrmel, am fost 
invitat să urmăresc atent 
laminorul. Las datele lui 
definitorii la o parte și re
țin metafora unui coleg de 
la ziarul local : „să vedem 
muncitori cosmonaut!*. Și, 
intr-adevăr, printre flăcă
rile roșii, albastre, verzi, cu 
o căldură de ecuator indus
trial, muncitori, la tablou
rile de automatizare, dlrl-

jau procesul, tnveșmîntați 
precum cosmonauții. Cască, 
ochelari, costum protector 
la flăcări. Citeam tempera
turi de 800, 850, 900» Cel
sius pe tablourile electroni
ce, intr-o atmosferă de la
borator. Unul dintre diri
guitorii butoanelor, pe 
nume Denes Duco, are 
chiar 20 de ani, nu jucărie. 
Laminator de ' ■ - •
mînă de om, 
mondial.

Dar aici 
căutate persoane, nu se cer 
făcute portrete. Persoana e 
colectivă și portretul colec
tiv i uzina. Portret care ți 
se impune la locurile de 
producție și acasă, în car
tierul „Dumbrava* sau în 
alte cartiere ce dau, In fine, 
Zalăului ținută de oraș a- 
devărat

frunte tntr-o 
la palmarei

nu trebuie

MURES 9 în cadrul celei 
de-a 6-a ediții a „Decadei cărții 
românești*, în foaierul Teatrului 
Național din Tîrgu Mureș a avut 
loc deschiderea festivă a „Salo
nului cărții românești", care 
cuprinde cele mai importanta ’ 
lucrări din producția editorială 
rotnâfieaedă (ii operele -sueretaru-. • 
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ma
nifestarea — la care au parti
cipat un mare număr de cititori, 
români, maghiari, germani — a 
fost urmată de simpozionul cu 
tema : „Istoria poporului ro
mân oglindită în literatura isto
rică*, la care au prezentat comu
nicări cadre didactice universi
tare, cercetători științifici și mu
zeografi. (Gheorghe Giurgiu).

IAȘI 9 La Biblioteca centrală 
universitară „Mihail Eminescu" 
din Iași s-a deschis o expoziția 
de carte pe tema „Istoria Uni
versității Al. I. Cuza oglindită 
in valori bibliografice*. Alături 
de cărțile care tratează istoria 
primei instituții de învătămlnt 
superior din țara noastră, expo
ziția cuprinde și o serie da 
stampe, manuscrise și cărți rara 
care oglindesc contribuția uni
versității ieșene la dezvoltarea 
științei și culturii românești. 
(Manole Corcaci).

SATU MARE • Noua stagiu
ne a Teatrului de Nord a fost 
inaugurată cu piesele „Soarele 
de andezit* de Emil Poenaru și 
Mihai Raicu (secția română) și 
„Trei surori* de A. Cehov (sec
ția maghiară). • La Satu Mare 
s-a desfășurat faza zonală a ce
lor mai bune brigăzi artistice 
din unitățile de industrie ușoa
ră din județele Bistrița, Cluj, 
Maramureș, Sălaj, Satu Mare. 
Pe primul loc s-a plasat briga
da artistică a întreprinderii tex
tile din Baia Mare • La Casa 
municipală de cultură Satu Mare 
a luat ființă un taraf de muzi
că populară, alcătuit din tineri 
muncitori și elevi, care pre
zintă spectacole In școli și pe 
scena așezămîntului. (Octav 
Grumeza).

BRAILA 9 Formația „Colibri* 
a Casei pionierilor și șoimilor 
patriei din Brăila a plecat la 
Belgrad pentru a participa la 
Festivalul internațional al for
mațiilor artistice ale copiilor 
„Bucuriile Europei*. • La clu
bul „Progresul* s-a desfășurat 
consfătuirea interjudețeană de 
pediatrie cu tema „Intoxicațiile 
acute la copii*, la care au parti
cipat specialiști din București, 
Cluj-Napoca, Bacău, Oradea, Si
biu și Brăila. (Corneliu Ifrim).

VASLUI 9 Teatrul „Victor 
Ion Popa* din Bîrlad și-a des
chis noua stagiune pe platforma 
industrială a orașului, la între
prinderea de elemente pneuma
tice și aparate de 
recital de versuri 
lirica românească 
Repertoriul noii 
gramează printre .. , 
dramaturgia românească 
xandru Lăpușneanu* de Virgil 
Stoenescu și „Ciuta* de V.L 
Popa. (Crăciun Lăluci).

BRASOV 9 în orașul Rupea 
s-a desfășurat tradiționalul „Fes
tival al cetăților*, la care au par
ticipat formații artistice din nu
meroase localități — cetăți ala 
județului Brașov. După parada 
portului românesc, german și 
maghiar, care s-a desfășurat in 
centrul orașului, și inmînarea 
cheii orașului participanțllor la 
această manifestare, cei aproape 
600 de artiști amatori însoțiți da 
clteva mii de localnici și turiști 
s-au îndreptat spre Cetate, unde 
a fost prezentat un bogat pro
gram de dansuri și muzică popu
lară, poezie patriotică, montaje 
literare, muzică ușoară. (Nicolae 
Mocanu).

măsură, cu un 
patriotice din 

contemporană, 
stagiuni pro- 
alte piese din 

„Ale-
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și solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare-

BELGRAD r

o necesitate imperioasă din Marea Britanie
Plenara C.C. al U.C.I

• Derfaraffa reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale „Grupului celor 77“ • Convocarea în 1981 a unei 

conferințe la nivel înalt
NAȚIUNILE UNITE 1. t— Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmi

te t La sediul Națiunilor Unite s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale „Grupului celor 77". Din România a par
ticipat o delegație condusă de ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei.

în declarația adoptată la sfirșltul 
reuniunii se arată că țările in curs 
de dezvoltare sini profund decepțio
nate șt grav preocupate de fapiul că 
sesiunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată noii ordini eco
nomice internaționale nu și-a atins 
obiectivele propuse. Negocierile pur
tate în cadrul acestei sesiuni — se 
spune în document — au confirmat 
de o manieră incontestabilă că prin
cipalul obstacol în realizarea unor 
progrese pe calea instaurării noii or
dini economice internaționale l-a con
stituit opoziția manifestată de cîteva 
țări industrializate dezvoltate față de 
măsurile de restructurare a sistemu
lui economic internațional, în vederea 
asigurării egalității, justiției și stabi
lității în relațiile economice mondia
le. Țările respective, care nu și-au 
dat acordul asupra procedurii conve
nite de desfășurare a negocierilor 
globale — se apreciază în declara
ție — poartă răspunderea faptului că 
nu s-a putut decidă lansarea acestor 
negocieri.

Constatînd cu satisfacție că, în ca
drul dezbaterilor din timpul sesiunii, 
țările în curs de dezvoltare membre 
ale „Grupului celor 77“ și-au demon
strat solidaritatea și unitatea, spiritul 
de cooperare, flexibilitatea și recepti
vitatea, participanții la reuniune sub
liniază că țările respective sint gata 
să reia și să continue procesul de 
negocieri, să depună, în cadrul celei

de-a XXXV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., toate eforturile pen
tru a duce la bun sfirșit lucrările 
pregătitoare ale noii serii de nego
cieri globale, cu condiția ca statele 
dezvoltate să dea dovadă, la rîndul 
lor, de spiritul de cooperare și voința 
politică necesară. Ei au apreciat că 
dacă țările dezvoltate, și îndeosebi 
cele care au blocat pînă acum nego
cierile, vor adopta o atitudine pozi
tivă în cursul actualei sesiuni a Adu
nării Generale, negocierile globale vor 
putea începe în ianuarie 1981.

Miniștrii de externe ai țărilor mem
bre ale „Grupului celor 77“ au sub
liniat, de asemenea, că dificultățile 
și incertitudinile actuale din econo
mia mondială și impasul în care se 
găsesc negocierile asupra cooperării 
economice internaționale pentru dez
voltare reclamă eforturi reînnoite in 
vederea promovării și întăririi cola
borării economice dintre țările în curs 
de dezvoltare, ca element indispen
sabil pentru progresul lor accelerat, 
precum și pentru consolidarea puterii 
lor de negociere în dialogul cu țările 
dezvoltate. în acest sens, s-a hotărit 
convocarea in 1981 a unei Conferințe 
la nivel înalt a țărilor in curs de dez
voltare, în vederea activizării și asi
gurării aplicării, de o manieră con
cretă și coerentă, a diverselor progra
me p.rivind cooperarea economică 
dintre aceste state.

LONDRA 1 (Agerpres). — Tovară
șul Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu Tom 
Turvey, președintele Partidului 
Cooperatist din Marea Britanie.

Amintindu-și cu plăcere de recenta 
vizită efectuată In România, de con
vorbirile avute cu secretarul general 
al Partidului Comunist Român, Tom 
Turvey a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial și cele mai bune urări.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise un me
saj de prietenie și cele mai bune 
urări președintelui Partidului Coope
ratist.

în cursul întrevederii s-a subliniat

Importanța mobilizării tuturor forțe
lor democratice și progresiste, indi
ferent de convingerile politice și fi
lozofice, pentru menținerea păcii și 
destinderii, pentru succesul cauzei 
progresului social și colaborării inter
naționale. Totodată, de ambele părți 
s-a relevat dorința de a extinde și 
întări legăturile de prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Cooperatist din Marea Britanie, în 
interesul reciproc al cooperării ro- 
mâno-britanice și al destinderii in
ternaționale.

La întilnire au participat Vaslle 
Gliga, ambasadorul Republicii Socia
liste România in Marea Britanie, și 
David Wise, secretar general al Parti
dului Cooperatist.

Congresul Partidului Democratic 
de

de reprezentantul P.C.R.Cuvint de salut rostit
ABIDJAN 1 (Agerpres). — La 

Abidjan s-au deschis lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al Partidului 
Democratic din Coasta de Fildeș, 
partid unic de guvernămint. La șe
dința inaugurală a participat Felix 
Houphouet Boigny, președintele Re
publicii Coasta de Fildeș.

Congresul va stabili orientările ge
nerale ale politicii partidului, va 
adopta o serie de măsuri organizato
rice și va alege noile organe con
ducătoare.

în 
cale

afara delegațiilor organelor lo- 
din districtele țării, la lucrări

participă reprezentanții unor partide 
din țările frățești și prietene afri
cane și europene.

Reprezentantul Partidului Comu
nist Român, tovarășul Cornel Ones- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, a 
adresat participanților, în numele 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al în
tregului popor român, un cuvint de 
salut. Mesajul a fost primit cu deo
sebit interes și subliniat în repetate 
rinduri cu aplauze.

BELGRAD 1 (Agerpres). — La 
Belgrad au avut loc lucrările Ple
narei C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. în cadrul căreia au 
fost examinate probleme ale dezvol
tării economico-sociale a Iugoslaviei 
în etapa actuală — relatează agenția 
Taniug. în raportul prezentat la 
plenară, Stevan Doronski, președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I., a sub
liniat eforturile depuse pentru sta
bilizarea economiei iugoslave, apre
ciind ca încurajator faptul că, în 
primul semestru al acestui an, ex
porturile au crescut cu 33 la sută, 
in timp ce importurile au scăzut cu 
11 la sută. Rezultatele în agricultură 
— a spus el — sînt, în general, 
bune, iar veniturile obținute de pe 
urma turismului au depășit cifrele 
planificate. Cu toate acestea — a 
spus vorbitorul — societatea și eco
nomia iugoslavă se confruntă încă 
cu anumite probleme extrem de se
rioase, care, deși decurg din tendin
țele economice internaționale com
plexe, sînt totuși, în cea mai mare 
parte, rezultatul factorilor interni, 
subiectivi. El a menționat că impor
turile de utilaje au depășit limitele 
stabilite, se recurge încă la împru
muturi cu dobînzi foarte mari, se 
mai manifestă tendințe spre inves
tiții excesive.

Președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I. a subliniat că bătălia pentru 
rezolvarea dificultăților trebuie dusă 
în cadrul organizațiilor bazate pe 
autoconducere din sfera producției, 
adăugind că trebuie dezvoltată cit 
se poate de mult producția care fo
losește materiile prime și sursele de 
energie interne.

„Ofensiva împotriva

O. N. U Conferința generală a UNESCO
sărăciei

Agențiile de presa 
o® -• pe scurt

SESIUNEA CONSILIULUI GENERAL AL F.S.M. Miercuri au început la 
Moscova lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni o Consiliului General al Fede
rației Sindicale Mondiale. Participă delegații ale organizațiilor sindicale din 
circa 100 de țări. Din România este prezentă o delegație condusă de 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al ~ “

iNTtLNIREA INTERNAȚIONA
LA A SCRIITORILOR DE LA 
SOFIA. Sub deviza „Pacea — spe
ranța omenirii", la Sofia s-au des
fășurat lucrările celei de-a IlI-a 
întilniri internaționale a scriitori
lor, la care au participat peste 150 
de delegați din 47 de țări, intre care 
și Romania. Au fost dezbătute pro
bleme privind locul și rolul scriito
rilor in lupta pentru menținerea și 
consolidarea păcii. Participanții la 
întilnire au fost primiți de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C, Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria.

Consiliului Central al U.G.S.R.

I

DECLARAȚIA MINISTRULUI 
DE EXTERNE AL GRECIEI. în | 
cadrul unei Întilniri avute la New 
York cu reprezentanții presei, mi- I 
nistrul afacerilor externe al Gre
ciei, Constantin Mitsotakis, a de
clarat că îl va întilni duminică pe , 
omologul său turc. Uter Turkmen, 
cu care va avea convorbiri apro- I 
fundate asupra diferendului greco— 
turc privind platoul continental al I 
Mării Egee.

CONVORBIRI CHINO-BRITANI- 
CE. La Londra s-au desfășurat 
miercuri convorbiri între ministrul 
de externe al Marii Britanii, lor
dul Carrington, și Huang Hua, vi
cepremier și ministru al afacerilor 
externe al R.P. Chineze. Părțile 
au efectuat un schimb de păreri 
asupra situației internaționale ac
tuale — relevă agenția China Nouă.

CONFERINȚA ANUALĂ A PAR
TIDULUI LABURIST DIN MAREA 
BRITANIE a ales noul Comitet 
Executiv Național al partidului. 
Gruparea de stingă a Partidului 
Laburist a câștigat un loc în plus 
în consiliu, numărind astfel 18 
membri, față de 11 cit deține gru
parea numită „moderată", infor
mează agenția Reuter.

Dezbaterile de
NAȚIUNILE UNITE 1 — Trimisul 

Agerpres transmite : Lutnd cuvintul 
In cadrul dezbaterilor generale ale 
celei de-a XXXV-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., vicepremierul 
și ministrul de externe al Egiptului, 
Kamal Hassan Aii, a expus pe 
larg punctul de vedere al țării sale 
privind rezolvarea politică a proble
melor complexe din Orientul Mijlo
ciu, subliniind necesitatea asigurării 
exercitării dreptului la autodetermi
nare al poporului palestinian. Vor
bitorul a arătat că țara sa încu
rajează orice alte eforturi care ur
măresc realizarea păcii, securității 
și stabilității în zonă: „Noi spri
jinim ideile avansate de președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, pri
vind convocarea unei conferințe In
ternaționale consacrate examinării 
situației din Orientul Mijlociu — a 
subliniat el In context — șl folosim 
această ocazie pentru a ne exprima 
întreaga gratitudinii fațâ de «fbriu- 
rilft.sale neobosite șt sconsecvente 
puse In slujba cauzei pîril". R„fe- 
rindu-se la imperativul _ 
folosirii torței în relațiile Internațio
nale și a încălcărilor principiilor in
dependenței și suveranității, ale 
neintervenției în treburile interne 
ale statelor, vorbitorul a anunțat că 
Egiptul va propune, în viitorul apro
piat, convocarea unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată examinării „actualei or
dini politice mondiale".

„Situația explozivă din Orientul 
Mijlociu — a apreciat in cuvintul 
său vicepremierul și ministrul de 
externe al Siriei, Abdel Halim 
Khaddam — trebuie aă constituie o

M". Refe- 
•liminăril

politică generală 
preocupare prioritară". Vorbitorul 
a arătat că, potrivit opiniei ță
rii sale. Adunarea Generală ar tre
bui să impună sancțiuni împotriva 
Israelului, ca urmare a măsurilor 
luate în legătură cu Ierusalimul și 
cu politica de creare de implantări 
de populație evreiască în teritoriile 
arabe ocupate.

Vicepremierul șl ministrul afaceri
lor externe al Republicii Zimbabwe, 
Simon Mzenda, a arătat, în inter
venția sa, că victoria poporului Zim
babwe împotriva colonialismului, 
opresiunii, rasismului și exploatării 
omului de către om constituie deo
potrivă o victorie a Întregului con
tinent african. El a mulțumit, în nu
mele guvernului său, tuturor state
lor și forțelor progresiste care au 
sprijinit lupta dreaptă a poporului 
Zimbabwe, exprimind, în acest cadru, 
întreaga recunoștință pentru spriji
nul acordat de România, de poporul 
român.

Crizele actuale, cu toate pericolele 
pe care le comportă ele pentru pacea 
mondială — a spus ministrul de ex
terne al Greciei. Constantin Mitsota
kis — pun în evidență, o dată mal 
mult, imperativul și urgența unei 
dezarmări efective. Un autentic 
efort de dezarmare nu ar putea fl 
încununat de succes decît dacă toate 
țările lumii, indiferent de puterea 
și resursele lor, vor învăța să se ab
țină de a recurge la forță, utilizînd, 
dimpotrivă, mijloacele pe care le 
pun la dispoziție Carta Națiunilor 
Unite și alte documente ale dreptu
lui internațional pentru a elimina 
cauzele stărilor de fricțiune dintre 
ele.

Intervenția șefului delegației române
BELGRAD 1 (Agerpres). — La 

Belgrad continuă lucrările celei de-a 
XXI-a sesiuni a Conferinței generale 
a UNESCO.

în cadrul dezbaterilor generale a 
luat cuvintul șeful delegației române, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Subliniind că una 
dintre problemele stringente ale con
temporaneității o constituie lichidarea 
subdezvoltării, abolirea definitivă a 
vechii politici imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, vorbitoarea a 
arătat că România consideră impe
rativ necesar ca întreaga comuni
tate internațională să acționeze con
cret în direcția instaurării unei noi 
ordini economice în lume, care să 
ducă la restructurarea fundamentală 
a actualului sistem de relații dintre 
state, la eliminarea gravelor anoma
lii sociale care afectează condiția 
umană, la lichidarea decalajelor din
tre țări, la progresul general al în
tregii omeniri. Vorbitoarea a relevat, 
de asemenea, rolul ce trebuie să re
vină UNESCO în eradicarea foa
metei, malnutriției, maladiilor, analfa
betismului și ignoranței.

în mod deosebit s-a subliniat apelul 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, de a sa 
acționa pentru ca minunatele cuce
riri ale civilizației să poată fi puse 
în serviciul progresului și bunăstării, 
pentru ca războaiele să fie înlăturate 
pentru totdeauna din viața po
poarelor.

Pornind de la vocația umanistă a 
organizației, de la rolul său în do
meniul educației pentru pace, dezar
mare și dezvoltare, România conside
ră că UNESCO poate sâ-și aducă 
o importantă contribuție la crearea 
unei opinii publice active, care să

acționeze hotărit în favoarea opririi 
cursei înarmărilor, pentru asigurarea 
păcii și securității internaționale. în 
acest context s-a evidențiat recenta 
hotărîre luată de țara noastră, la ini
țiativa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de a reduce cheltuielile 
militare pe anul 1980 cu circa 2 mi
liarde lei și de a folosi fondurile 
astfel eliberate pentru accelerarea 
progresului economic și social al ță
rii, pentru creșterea nivelului de trai 
al poporului.

Referindu-se la programul 
UNESCO privind dezvoltarea coope
rării europene în domeniile sale 
specifice, conducătorul delegației 
noastre a arătat că România acordă o 
importanță deosebită activității orga
nizației în direcția transpunerii în 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki. A fost subliniată, de ase
menea, însemnătatea pe care Româ
nia o atribuie dezvoltării, cooperării 
in domeniul educației, științei, cultu
rii și informației intre țările balcanice 
și s-a relevat sprijinul acordat de 
țara noastră orientării activității orga
nizației in direcția folosirii științei și 
tehnicii în interesul omului, al socie
tății, pentru lărgirea activității 
UNESCO în vederea asigurării ac
cesului țărilor in curs de dezvoltare 
la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne.

în legătură cu locul important pe 
care trebuie să-l ocupe UNESCO 
în problemele educării și formării 
pentru viață a tinerei generații, a fost 
evidențiată necesitatea orientării 
energiilor, entuziasmului șl capacită
ților creatoare ale tineretului spre 
acțiuni constructive, in scopul asigu
rării progresului economic, social și 
cultural. .

— un imperativ 

urgent"

Declarațiile președintelui 
Bâncii Mondiale

MISIUNE DE INFORMARE. Gas
ton Thorn, președinte în exercițiu 
al Consiliului ministerial al C.E.E., 
și-a Încheiat „misiunea de infor
mare" în Orientul Mijlociu, după o 
vizită de două zile în Israel. El a 
conferit cu primul ministru israe- 
lian, Menahem Begin, precum și 
cu personalități palestiniene din 
Cisiordania și Gaza. Gaston Thorn 
a arătat — potrivit agenției France 
Presse — că în cursul discuțiilor cu 
personalitățile palestiniene acestea 
s-au pronunțat pentru autodetermi
nare și constituirea unui stat pales
tinian sub egida Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

DIRECTORUL GENERAL AL
F.M.I. DESPRE SITUAȚIA ECONO- 1 
MICĂ MONDIALA. Luînd cuvintul 
in cadrul adunării anuale a Fondulm 
Monetar Internațional și Băncii Mon
diale, directorul general al F.M.I., 
Jacques de Larosifere, a subliniat că, 
în opinia sa. trei probleme domină 
în prezent situația economică mon
dială : inflația, criza energetică și 
dificultățile țărilor în curs de dez
voltare neproducătoare de petrol. 
El a atras atenția țărilor industria
lizate asupra implicațiilor oricărei 
atenuări a luptei Împotriva infla
ției, care a atins un nivel „intole
rabil", și împotriva tuturor tendin
țelor de protectionism.

v 
A

I

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
în discursul rostit în fața adunării 
anuale a Fondului Monetar Interna
țional și Băncii Mondiale, care se 
desfășoară la Washington, Robert 
McNamara, președintele Băncii Mon
diale, a lansat un apel comunității 
internaționale, în mod deosebit ță
rilor bogate, de a accepta de urgen
ță o sporire considerabilă a asisten
ței acordate țărilor în curs de dez
voltare. „Situația tragică a țărilor 
sărace tinde să se deterioreze și mal 
mult din cauza creșterii prețurilor la 
petrol și a recesiunii prelungite In 
țările industrializate", a atras aten
ția vorbitoruL Aceste state „continuă 
să fie afectate de o situație econo
mică globală pe care nici nu au pro
vocat-o și nici nu o pot influenta in 
mare măsură".

McNamara a deplina faptul că a- 
alstența economică acordată de țări
le industrializate »-a redus In ulti
mii doi ani, iar contribuția S.U.A. 
raportată la proporțiile economiei 
lor este cea mai mică. Faptul că ță
rile bogate nu fac mal mult pentru 
eradicarea sărăciei în lume consti
tuie „o insultă fățișă adusă demni
tății umane, a noastră, a tuturor", a 
spus vorbitorul, subliniind că națiu
nile bogate nu au nici un motiv ac
ceptabil pentru reducerea ajutorului 
lor. „Susținerea ofensivei asupra să
răciei este o responsabilitate socială 
și morală permanentă, un imperativ 
economic a cărui necesitate este 
acum mai mare decît oricînd".

DEMONSTRAȚIE LA PARIS. Circa 10 000 de persoane au participat, 
| Ia Paris, la o demonstrație de protest Împotriva atentatelor teroriste co- 

mise recent în capitala franceză — menționează agenția France Presse. 
1 Participanții la demonstrație — care a fost susținută de formațiunile po- 
Ilitice de stingă — s-au pronunțat cu hotărîre pentru pedepsirea teroriș

tilor. Lozincile sub care s-a desfășurat acțiunea de protest au fost : „Există 
o singură soluție : naziștii — in închisoare !“ și „Fascismul nu va reuși 
să învingă 1“ Manifestații și mitinguri antiteroriste au avut loc, de ase- 

j menea, la Strasbourg și Marsilia,

Criza de guvern din Italia

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE

Agrobusiness sau
„Șase surori" 

care controlează 
80 la sută

din comerțul mondial 
de cereale

în condițiile redeșteptării „republi
cilor bananiere", ale angajării aces
tora în apărarea intereselor lor na
ționale, „United Fruit" a fost nevoită 
•ă cedeze întiietatea. Decadenta fai- 
mosului „monstru verde" a provocat 
vil discuții. Unul dintre foștii săi 
executivi, Thomas McCann, a scris șl 
• carte pro causa : „O companie ame
ricană : Tragedia lui United Fruit". 
Interesant este că reputatul econo
mist american John Kenneth Gal
braith, relevînd anacronismul meto
delor utilizate de „United Fruit" — 
respectiv amestecul brutal în viața 
politică a statelor în care acționa — 
avea să definească exact lucrurile: 
„Pe măsură ce crește sentimentul de 
identitate națională in „țările lumii 
a. treia", relațiile între o corporație 
multinațională și guvernul din statul 
unde acționează devin mult mai di
ficile decit iși imaginează unii. Cor
porația multinațională trebuie să 
exercite Influență asupra guvernului 
respectiv pentrO că aceasta este na
tura relațiilor corporație-guvern. Dar, 
dacă ea domină sau impune, sau pur 
fi simplu lasă impresia că o face, 
riscă să sufere consecințele rezerva
te neocolonialismului, economic sau 
politic." Și „United Fruit", pe numele 
său mal nou „United Brands", a ris
cat. Și a trebuit să se retragă în fun
dul scenei, lăslnd locul in față unor 
„surori", dacă nu mai tinere toate, 
oricum mai „moderne" ca metode și 
forme de acțiune : cum se spune — 
aceeași Mărie, cu altă pălărie 1

în primele rinduri ale agrobusi- 
ness-ulul se află „cele șase surori" — 
„CargU Inc.", „Continental Grain 
Corp", „Cook Industries Inc.", „Bunge 
Corp", „Luls Dreyfus Corp" și „Gra- 
nac" — care controlează peste 90 la 
gută din exporturile S.U.A. și aproa
pe 80 la sută din comerțul mondial 
de cereale. Alături de ele acționează 
o sumedenie de alte companii 
mal mici, între care ae deta
șează „Nestle Alimentana", cu - fi
liale In 47 de țări — toate acțio- 
nind în diferite sectoare ale evan
taiului producției și comercializării 
de produse alimentare. Ele nu au 
sedii gigantice și arogante ca cele 
ale „rudelor" lor din industria și co-

J

• Președintele Sandro Pertlnl șl-a Încheiat consultările • Reu
niuni ale organelor de conducere ale partidelor politice

ROMA 1 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Italiene, Sandro Per- 
tini, și-a încheiat consultările des
fășurate timp de două zile în scopul 
găsirii, într-un timp cit mai scurt, 
a unei soluții crizei de guvern de
clanșate la sfirșltul săptămînii tre
cute prin demisia cabinetului tripar
tit prezidat de Francesco Cossiga. Se 
prevede — trarismite agenția A.N.S.A. 
— ca președintele Pertinl să Încre
dințeze joi sarcina formării viitoru
lui guvern unei personalități poli
tice. Toți reprezentanții partidelor 
polltfce consultați de Șeful statului — 
se relevă — au fost de comun acord 
asupra faptului că situația în care sa 
află în prezent Italia este gravă.

Totodată, la Roma s-a anunțat că 
au Început să se desfășoare reuniuni 
ale organelor de conducere ale parti
delor politice. Prima reuniune a fost 
aceea a Direcțiunii P.S.D.I., care a 
aprobat un document ce afirmă do
rința socialist-democraticilor de a

contribui la „o soluționare a crizei 
prin constituirea unei majorități și a 
imul guvern cu participarea tuturor 
forțelor democratice disponibile și 
care să caute noi raporturi, construc
tive, cu P.C.I.".

BOGĂȚII LUMII

arma foametei di)
mercializarea petrolului. Publică 
rareori anunțuri in ziare și caută să 
fie cit mai discrete in activitatea pe 
care o desfășoară, adesea imbrâcind 
haina unor societăți naționale din 
țările unde acționează. Capitalul lor 
nu este la fel de mare ca cel de
ținut, de pildă, de „General Motors" 
sau I.B.M. Secretul care le face însă 
atit de puternice conștâ în controlul 
pe care-1 exercită asupra informației 
in domeniul lor de activitate. Ele au 
un sistem propriu de sateliți pen
tru a detecta rapid înrăutățirea 
condițiilor climatice, ceea ce ar 
fi de natură să influențeze prețuri
le ; dispun de o vastă rețea de agenți 
care le furnizează permanent date 
asupra oricărui aspect referitor la 
agricultură în orice țară din lume ; 
contează pe un eficient mecanism de 
sprijin financiar pe lingă marile con- 
sorții bancare, permițîndu-și astfel să 
finanțeze recoltări accelerate sau 
reorientarea culturilor într-o zonă 
sau alta, dacă interesele le-o cer. 
Analizînd activitatea și sistemul de or
ganizare ale companiilor din domeniul 
agroalimentar, revista „Newsweek" 
sublinia că ele au adoptat un „cod 
de oonduită" mult mai rafinat decît 
cele din alte sectoare. Diversificîn- 
du-și necontenit zonele și sectoarele 
de acțiune, multinaționalele din in
dustria agroalimentară produc și des
fac peste 65 la sută din ceea ce se 
consumă în lumea capitalistă, stabi
lind suprafețele cultivate, varietățile 
de plante, rasa animalelor, cotele de 
repartiție, prețurile etc., indiferent 
dacă este vorba de cereale, carne, 
cafea sau fructe.

Șantajul proteinelor
Nimeni nu a putut calcula vreoda

tă, valoric, dt a reprezentat pentru 
metropolele vechilor imperii colonia
le negoțul cu zahăr, cafea, cacao sau 
...cu sclavi. Evaluări generale și, 
mai ales, efectele în timp asupra 
dezvoltării economice — prin contri
buția la acumularea de capital nece
sar industrializării — au arătat că 
Anglia, Olanda, Franța și S.U.A. au 
fost marile beneficiare. Cu toată dis
creția manifestată de companiile 
agroalimentare, la nivelul actualului 
deceniu, al optulea, determinările 
sînt posibile, chiar dacă nu suficient 
de cuprinzătoare. între primele o 
sută de companii multinaționale ale 
agrobusiness-uluL, cu rază de acțiune 
in peste 90 de țări în curs de dez
voltare, și deci cu implicații directe

în procesul sistematic de spoliere a 
acestora. 48 sînt americane, 23 brita
nice, 8 franceze, 3 olandeze, 5 cana
diene. Numai firmele americane, de 
pildă, înregistrează un profit net' 
calculat de aproximativ "21 de mi
liarde dolari anual.

Monopolul comerțului exterior im
pus de coroana spaniolă coloniilor 
sale de pe emisfera sudică este un 
vestigiu istoric, dar controlul disimu
lat, insă nu mai puțin sever, exerci
tat astăzi pe piețele țărilor latino- 
amerîcane de diferitele companii este 
o realitate incontestabilă. Patru cor
porații controlează 90 la sută din vîn- 
zările de cereale de pe piața ameri-'

cană; patru controlează 85 la sută din 
comerțul cu paste făinoase și 60 la 
sută din cel din industria laptelui li
chid etc. „Situația aceasta, de crescîn
dă concentrare, a industriei alimen
tare in miiriile marilor corporații 
— afirma Russel Parker, de la 
Biroul de economie al Comisiei 
federale pentru comerț a State
lor Unite — devine de fiecare 
dată mai rea și se va înrăutăți și 
mai mult in viitor. Prețurile vor 
scădea sau vor urca puțin, dar aceste 
companii creează condiții pentru o 
scumpire permanentă". Ceea ce 
și întîmplat, dealtfel, începînd 
1972.

s-a 
din

Firimituri de la masa celor sătui

Avocații intereselor agrobuslness- 
ului încearcă să convingă lumea că 
penuria de alimente e provocată in 
special de faptul că ritmul produc
ției agricole nu ar ține cadența cu 
sporul demografic, adăugind la aceas
ta. dezechilibrele acute ale condițiilor 
climaterice, care afectează diferitele 
zone ale globului. Omenirea dispune 
însă de un excedent alimentar (ex
primat in proteine) de 7 la sută. 
După cum spune Emma Rotschild, o 
autoritate în materie, n-a existat in 
ultimul deceniu, și nici nu se pre
vede un spor demografic atît de mar
cat și mutații climatice atît de dras
tice, pe o asemenea suprafață a 
Terrei, îneît să justifice scumpiri de 
patru pînă la opt ori ale alimentelor 
pe piața mondială. în realitate, eSte 
vorba de manipularea prețurilor, de 
AGRIPOWER, de puterea de a deci
de asupra momentului vânzării ali
mentelor, stocate intr-un colț sau 
altul al lumii. Și de a stabili prețul 
doar in funcție de rațiunea de a 
exista a companiilor : obținerea pro
fitului maxim. „Cook Industries Inc." 
și-a sporit, de exemplu, profiturile 
anuale de 15 ori între anii 1972— 
1974. Alte firme și-au dublat sau 
triplat capitalurile, au lansat noi afa
ceri, lărgindu-și mereu influența 
asupra procesului producției agricole 
din lumea a treia. Acesta este șan
tajul proteinelor sau puterea pro
teinelor mereu crescîndă. de care 
depinde soarta a milioane de oameni. 
O putere în baza căreia, în birourile 
insonorizate ale burselor de la Chica
go sau Sydney — capitale ale lumii 
alimentelor — arma foametei este 
considerată mal eficace decît bomba 
cu neutroni, avînd aceleași efecte 
„tehnice", dar o rază de acțiune 
mult mai mare. O armă care intră 
în calculul noilor strategii de domi
nație și este zăngănită, amenințător, 
în momentele de tensiune apărute in 
viața internațională.

O problemă umanitară 
a întregii lumi

Scenele de foamete șl disperare au 
devenit o teribilă realitate pe cu
prinsul unei vaste suprafețe a con
tinentului african, incluzind regiuni 
din 12 țări și care depășește ca mă
rime întreaga Europă occidentală. 
„In provincia Karmoja, din nord- 
vestui Ugandei sfișiată de conflicte 
— transmite corespondentul revistei 
americane „Time" — lucrătorii de la 
serviciile de asistență găsesc in fie-

oare dimineață cadavrele copiilor 
subnutriți depuse pe pragul ușilor 
lor. în ultimul deceniu, Africa a 
venit cel mai înfometat continent 
lume...".

...La un seminar, desfășurat în 
lacio de Mineria din Ciudad 
Mexico, îl ascultam pe dr. Jorge 
Gracierena demonstrînd, cu date și 
cifre incontestabile, că „unul din trei 
latlno-americani nu are de lucru, in 
timp ce 40 la sută din populația 
Americli Latine nu are condiții eco
nomice care să-i permită să achizi
ționeze alimentele esențiale". Marile 
complexe agricole, filiale ale corpo
rațiilor multinaționale, instalate aici 
pe zeci sau chiar sute de mii de 
hectare fiecare, ca și latifundiile ma
rilor proprietari autohtoni constituie, 
de cele mai multe ori, constelații de 
putere care multiplică numărul celor 
înfometați și nu al piinilor. Iar pro
gramele naționale inițiate de autori
tăți pentru impulsionarea producției 
agricole cer timp și fonduri.

Calculele F.A.O. arată că, dacă ac
tualele tendințe se mențin, deficitul 
de cereale al țărilor în curs de dez
voltare se va ridica în 1990 la 114 
milioane de tone, în pofida faptului 
că aceste țări ar putea incorpora in 
circuitul agricol cel puțin incă 800 
de milioane de hectare. Pentru că 
adevărata cauză a foametei o consti
tuie situația lăsată moștenire de co
lonialism, care de-a lungul secolelor 
a orientat agricultura acestor țâri 
exclusiv spre satisfacerea scopurilor 
sale, ignorând nevoile de hrană ale 
populației locale, interesele de dez
voltare șl de progres ale popoarelor 
respective. Astăzi, unele dintre com
paniile multinaționale din domeniul 
agroalimentar nu fac decît să con
tinue aceste practici. Diversele for
me de așa-zis ,.ajutor pentru dezvol
tare" urmăresc adesea extinderea și 
modernizarea doar a acelor zone și 
culturi cu mare desfacere pe piața 
mondială, care să garanteze un profit 
maxim.

Știri ea cele sosite din Sahel, 
mărturii ale dramei trăite de milioa
ne de ființe omenești, constituie pen
tru întreaga umanitate un zguduitor 
semnal de alarmă. Problema foame
tei, a supraviețuirii acestor populații 
este, înainte de toate, o problemă 
profund umană. Iar soluționarea ei 
presupune excluderea cu desăvirșire 
a oricărei forme de dominație și 
spoliere colonialistă și neocolonialis- 
tă, asigurarea unor condiții demne de 
viață pentru toate națiunile.
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Valentin PAUNESCU

COMENTARIILE PRESEI 
ITALIENE

Presa italiană subliniază, tn comen
tarii ample, gravitatea deosebită a 
crizei de guvern, care — după cum 
scrie „IL CORRIERE DELLA SERA"
— „a tulburat poate mai mult decît 
toate celelalte care au precedat-o 
(este a 40-a criză guvernamentală din 
perioada postbelică) opinia publici 
italiană". Ziarul citat — ca și „LA 
STAMPA-, „IL GIORNALE" și altele
— pune accentul pe problemele eco
nomice care au declanșat, dealtfel, 
criza și care preocupă Italia.

Organul de presă al P.S.I. — 
„AVANTI" — adresează principalelor 
partide politice invitația de a indica 
„soluții realiste, care să permită con
tinuarea legislaturii". „Criza de gu
vern a intervenit intr-o situație eco
nomică și așa gravă, dar care este 
destinată să devină și mai gravă, da
torită cadrului de incertitudine...-, 
scrie ziarul socialist.

„L’UNITA", organul de presă al 
P.C.I., subliniază că Italia are nevofb 
de o cotitură democratică, de profun
de înnoiri naționale, de o politică de 
pace ți de destindere internațională. 
O asemenea politică — arată organul 
P.C.I. — este imposibil de realizat 
fără participarea comuniștilor sau 
împotriva lor.

Declarațiile președintelui 
Spyros Kyprianou

NICOSIA 1 (Agerpres). — Intr-un 
discurs pronbnțat cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la proclamarea 
independenței Republicii Cipru, pre
ședintele Spyros Kyprianou a de
clarat că „scopul fiecărui cipriot gree 
sau turc trebuie să fie salvgardarea 
independenței Ciprului și reunifica- 
rea țării". „Noi aspirăm Ia un stat pe 
deplin independent, suveran, neali
niat, fără prezență militară străină 
pe teritoriul său și fără nici un 
amestec din afară în treburile sale 
interne", a adăugat șeful statului ci
priot.

Referindu-se la reluarea negocieri
lor dintre reprezentanții celor două 
comunități din insulă, președintele 
Kyprianou a apreciat că „o soluție 
justă a problemei cipriote va repre
zenta, de asemenea, o contribuție la 
asigurarea păcii mondiale".

TURCIA

ANKARA 1 (Agerpres). — Consi
liul Național al Securității din Turcia, 
condus de generalul Kenan Evren, a 
aprobat programul de guvernămtnt al 
noului cabinet turc, format din 27 de 
miniștri și condus de premierul 
Biilent Ulusu — informează agențiile 
Reuter și France Presse.

Noul prim-ministru al Turciei a de
clarat că principalele puncte ale pro
gramului său vor fi depășirea crizei 
economice și lupta împotriva tero
rismului.
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