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Pentru aplicarea consecventă 
a principiilor democratismului orânduirii
noastre, pentru promovarea susținută 

a eticii și echității socialiste
Organizarea șl conducerea socie

tății noastre, întreaga noastră viață 
socială cunosc un proces de conti
nuă perfecționare, de înrădăcinare 
trainică in toate domeniile a prin
cipiilor și normelor umanismului 
socialist, ale eticii și echității so
cialiste.

Este firesc ca acestui proces de 
perfecționare a relațiilor sociale să-i 
corespundă o intensă activitate le2 
gislativă, avind ca scop să pună în 
concordanță legile statului cu noile 
realități economice și social-poli- 
tice, să confere normelor de con
viețuire socială 
autoritatea legi
lor statului nos
tru socialist, in 
fața cărora abso
lut toți cetățenii 
țării sînt egali, 
să asigure o le
gislație științifică, 
principială și rea
listă, profund 
echitabilă, in a- 
ceasta găsindu-și o vie expresie 
democratismul profund, real, pro
priu orinduirii noastre.

Tocmai in acest sens secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia la re
centul Congres al consiliilor popu
lare : „Trebuie să facem totul și in 
viitor, în vederea aplicării neabătu
te a politicii partidului, a princi
piilor socialiste și comuniste in 
toate domeniile de activitate și să 
păstrăm neabătut principiile revo
luționare comuniste, să păstrăm 
neabătut principiul că tot ceea ce 
facem să facem cu oamenii și pen
tru oameni. Tot ceea ce realizăm 
trebuie să asigure condiții de ma
nifestare plenară, multilaterală a 
omului, In condițiile înfăptuirii 
principiilor socialiste in viață, 
luptind neabătut impotriva orică
ror denaturări, de orice fel“.

în acest spirit, Congresul consi
liilor populare a dezbătut amplu și 
și-a dat acordul asupra unor pro
iecte de lege care, pe baza hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., sînt acum puse in dezba
tere publică, urmînd ca după 
această dezbatere să fie supuse 
spre aprobare organului suprem al 
puterii de stat — Marea Adunare 
Națională.

Astfel, zilele acestea au fost pu
blicate proiectele de lege cu privire 
la dezvoltarea industriei mici, cu 
privire la obligația cadrelor de 
conducere din activitatea econo- 
mico-socială și a altor activiști de 
partid și de stat de a declara bu
nurile de valoare proprietate per
sonală, precum și pentru modifi
carea legii de organizare și func

ționare a consiliilor populare, iar 
în ziarele de astăzi se publică pro
iectul de Lege pentru modi
ficarea Legii nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași și proiectul 
de Lege pentru modificarea Legii 
nr. 4/1973, privind dezvoltarea con
strucției de locuințe, vinzarea de 
locuințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case de 
odihnă proprietate personală.

Sint evident legi de larg interes 
civic, cetățenesc, care se referă la

PROIECTELE DE LEGE 
SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

domenii și aspecte dintre cele mai 
diverse ale vieții noastre sociale, 
dar in pofida acestei diversități, a 
cimpului diferit de aplicare, apare 
cu limpezime un numitor comun, 
și anume faptul că toate urmăresc 
să asigure lărgirea in continuare a 
cadrului democratic al societății 
noastre, participarea nemijlocită a 
tuturor cetățenilor, in condiții de 
deplină egalitate, la conducerea 
țării, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului, con
sacrate dezvoltării multilaterale a 
patriei, intăririi in toate sferele 
vieții sociale a legalității, aplicării 
consecvente a principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste.

Referindu-ne, de pildă, la proiec
tul de lege pentru modificarea or
ganizării și' funcționării țrthsillilrtr> 
populare, preocuparea pentru con
tinua adîncire a democrației socia
liste apare cit se poate de clar în 
prevederile referitoare la definirea 
mai exactă și creșterea atribuțiilor 
organelor locale ale puterii de stat, 
la așezarea întregii lor activități pe 
baza autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii. Deosebit de semnifi
cative sub raportul lărgirii demo
crației sint, de asemenea, reglemen
tările preconizate in ce privește 
relațiile dintre aleși și alegători, in 
sensul că cei aleși — în speță con
siliile populare — sînt obligați să 
raporteze semestrial despre activi
tatea lor în fața celor care i-au 
ales, în adunările cetățenilor, să-i 
informeze permanent asupra modu
lui cum își îndeplinesc atribuțiile, 
să-i consulte și să stimuleze parti
ciparea lor directă și responsabilă

la întreaga activitate economico- 
socială.

în același sens, se cuvine men
ționată prevederea referitoare la 
sporirea atribuțiilor și răspunderilor 
sindicatelor și altor organizații de 
masă și obștești, ai căror repre
zentanți sînt acreditați să participe 
la ședințele comitetelor și birouri
lor executive ale consiliilor popu
lare, la adoptarea tuturor deciziilor 
care privesc condițiile de viață ale 
populației.

Este evident că prin toate aceste 
reglementări se urmărește să se 

asigure, odată cu 
sporirea rolului 
organelor locale 
ale puterii de stat 
în dezvoltarea 
județelor și loca
lităților, o mai 
directă și mai 
responsabilă par
ticipare la luarea 
deciziilor și în
făptuirea lor a 

tuturor cetățenilor in calitatea lor 
de proprietari, producători și bene
ficiari, întărirea controlului lor de 
masă, implicarea și mai activă în 
conducerea și soluționarea treburi
lor obștești a tuturor categoriilor 
sociale.

Este cunoscută orientarea con
stantă a partidului, în politica sa 
de ridicare generală a nivelului de 
trai, spre realizarea unui raport 
echitabil între veniturile oamenilor 
muncii, în așa fel incit asigurîndu-se 
cointeresarea acestora în rezultatele 
muncii lor prin diferențierea in re
tribuție în raport cu cantitatea, 
calitatea și utilitatea socială a 
muncii, să se împiedice totodată — 
așa cum e firesc intr-o societate ca 
a noastră, întemeiată pe principiile 
legalității și echității v-*- ca această 
diferențiere să depășească anumite 
limite, să nu se ajungă la o dispro
porție exagerată între venituri. în 
spiritul acestei orientări, au fost 
luate, în răstimpul ultimilor ani, o 
serie de măsuri de sporire substan
țială a veniturilor mici, concomi
tent cu ^diminuarea veniturilor prea 
mari, aStgurîndu-se raportul de 1 la 
5.5 intre, retribuția minimă și maxi
mă din economie, raport care — 
după cum s-a apreciat și la Con
gresul al XII-lea — „este pe deplin 
corespunzător actualei etape de dez
voltare și el trebuie să fie păstrai 
incă multă, multă vreme'1.

O asemenea politică reflectă în 
mod elocvent preocuparea pentru o 
repartizare echitabilă a avuției so
ciale între toți membrii societății, 
astfel încît fiecăruia să-i fie asi-
(Continuare in pag. a Il-a)
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Locul scriitorului —
în conștiința cititorilor săi

Scriitorii, ca toti 
ceilalți oameni ai 
muncii, incorporat! cu 
ființa și creația lor in 
societatea noastră, au, 
în primul rînd, titlul 
de membri ai acestei 
societăți, integrindu-se 
natural, în toate for
mele care compun so
cietatea socialistă. Re- 
fuzîndu-ne ideii de 
elită aparte, fragilă, 
precară și bolnăvi
cioasă șl recunoscin- 
du-ne, bărbătește, 
drept corp viguros, im
portant și necesar so
cietății socialiste, nu 
facem altceva decit 
să acceptăm, activ și 
firesc, ideea cuprinză
toare, multilaterală și 
fecundă a democrației 
românești de astăzi, 
instaurată, fundamen
tată și statornicită de 
conducătorul partidu
lui și statului nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Putem spu
ne cu mîndrie că sin- 
tem o prezentă nece
sară, mai ales dacă 
traducem, sintetic, în
țelesul cel mai grav 
ai acelei idei a eticii 
și echității socialiste 
cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
înzestrat și a înnobi
lat teoria și practica 
socialismului : socie
tatea, cu toate bunu
rile di. aparține fiecă
ruia, în aceeași măsu
ră în care, fiecare, cu 
toate bunurile lui, a- 
parține societății.

Bunul scriitorului a 
fost, este și va fi : 
cartea, opera, creația, 
în ultim înțeles, viata 
lui e constrinsă și se 
desfășoară intre două 
verbe : a lua și a da. 
— mă refer, bineînțe
les. la scriitorul ade
vărat. Dacă de luat ia 
ușor — idee care poa
te duce chiar si la 
zîmbet — el ia de

peste tot : de la oa
meni, de la natură, 
din cărți, din aglome
rări și singurătăți, din 
flăcări și zăpezi, din 
emoțiile. nedumeri
rile și energiile noas
tre, din tristețile și 
elanurile noastre, ia 
ușor, pentru că i se 
oferă totul foarte ge
neros ; în schimb, 
pentru a da, pentru 
marea dăruire care 
este cartea, acea car
te frumoasă pe care o

Opinii de 
Constantin 
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visează și el și seme
nul lui, cititorul, tre
buie să se distileze 
cumplit, pină la cu
tremure și sufocări, 
uneori pină la sacrifi
ciu. Moartea scriitoru
lui nu înseamnă, în
totdeauna, încetarea 
unei vieți, ci înceta
rea multor, multor 
vieți.

Scriitorul se califi
că, se legitimează și 
se înrolează in socie
tatea noastră prin 
carte, prin acest bun 
extraordinar, care 
poate deveni nu nu
mai proprietatea alto
ra, chiar a tuturor, 
cum se întîmplă și cu 
alte bunuri la noi. ci, 
atunci cind cartea lui 
e adevărată, frumoa
să și dreaptă poate 
deveni chiar moment, 
uneori de răscruce. în 
biografia cititorilor, a 
oamenilor. Și. așa 
cum a apreciat de
seori tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne putem 
mîndri și cu scriitori 
buni, acele ajutoare 
de nădejde ale parti

dului, cum le-a nu
mit, ne putem mîndri 
cu cărți bune, cu o li
teratură bună — și în 
intenție, și în reali
zare — ne putem lău
da și cu cărți care 
au devenit bunuri ge
nerale ale societății 
socialiste. Ele nu se 
string intr-un număr 
mic, ci formează o 
sumă mare, care dă 
sens, valoare, semni
ficație și perspectivă 
întregii noastre lite
raturi.

Dar noi sintem scri
itori comuniști. suc
cesele nu trebuie să 
ne împiedice de a ve
dea neimplinirile, car
tea bună pe care am 
scris-o nu trebuie să 
ne facă să nu vorbim 
și despre cartea pe 
care încă nu am 
scris-o sau despre 
cartea pe care citito
rul nostru încă n-a 
putut-o aprecia.

Sintem datori. în 
primul rînd. cu calita
tea : cartea viitoare 
trebuie să fie o carte 
mai bună. Fiecare 
scriitor vrea și visea
ză o astfel de carte și 
sperăm, și ne dorim, 
reciproc, s-o reali
zăm. Sinceritatea insă 
ne obligă să nu pri
vim cartea nescrisă 
doar ca pe un dezi
derat. subordonat pro
blemei calității, ci să 
o simțim ca pe o du
rere, a noastră, a tu
turor. Pentru că. în 
mare măsură, cartea 
nescrisă e insăsi car
tea societății noastre, 
cartea vieții noastre 
de toate zilele, dar și 
cartea zilelor mari, 
dar mai ales este car
tea muncii noastre, de 
la strung și bobul de
(Continuare 

in pag. a IV-a)

• Proiectul Legii 
pentru modifi
carea Legii nr. 
4/1973 privind dez
voltarea construc
ției de locuințe, 
vinzarea de locu
ințe din fondul de 
stat către popu
lație și construi
rea de case de 
odihnă proprieta
te personală

• Proiectul Legii 
pentru modifi
carea Legii nr. 
5/1973 privind ad
ministrarea fon
dului locativ și 
reglementarea ra
porturilor dintre 
proprietari și chi
riași
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O nouă policlinică 
în municipiul 

Sighetu Marmației
în municipiul Sighetu Marmației 

s-a dat in folosință o nouă policli
nică pentru adulți și copii, care 
dispune de cabinete pentru toate 
specialitățile medicale, pentru explo
rări funcționale, diagnostic și fizio
terapie. Policlinica poate asigura a- 
sistență medicală unei populații de 
60 000—80 000 de persoane din mu
nicipiu și satele din zonă. Edificiul 
a fost înălțat de constructorii șan
tierului nr. 3 din localitate în pre
zent, în același municipiu se află 
în construcție o maternitate. De ase
menea, în județul Maramureș se lu
crează intens la finalizarea noilor 
construcții pentru spitalul din Borșa, 
secția pediatrie din Vișeu de Sus, 
dispensarele' medicale din Ariniș, 
Fărcașa și Groși. (Gheorghe Susa),

IN ZIARUL DE AZI :
RUBRICILE NOASTRE : Cum 
sint soluționate scrisorile oa
menilor muncii; Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei" ; Cronica literară; Din 
viața partidelor comuniste și 
muncitorești ; De pretutindeni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi dimineață, pe pro
fesorul John Sanness, director al In
stitutului norvegian de relații inter
naționale din Oslo, președintele co
mitetului de decernare a premiului 
Nobel pentru pace, care efectuează 
o vizită in țara noastră.

Oaspetele a exprimat gratitudinea 
pentru onoarea de a fi primit de 
șeful statului roman și pentru posi
bilitatea oferită de a vizita România. 
El a dat o înaltă apreciere aportu
lui important al României, perso
nal al șefului statului român, la afir
marea in lume a spiritului de pace;, 
prietenie și colaborare intre națiuni, 
pentru soluționarea constructivă, pe 
cale pașnică, a tuturor problemelor 
litigioase în vederea instaurării unui 
climat de securitate și cooperare in
ternațională.

în timpul întrevederii au fost

abordate unele probleme ale vieții 
politice internaționale. S-a manifes
tat îngrijorarea față de încordarea 
relațiilor internaționale și s-a evi
dențiat necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor, ale forțelor 
progresiste și democratice de pretu
tindeni, ale opiniei publice pentru 
oprirea" agravării situației mondiale, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere bazate pe respec
tarea if) relațiile dintre state a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi șl 
avantajului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța. în 
acest context, s-a considerat că -tre
buie făcut totul pentru rezolvarea pe 
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict existente 
în diferite zone ale globului, a tutu
ror problemelor grave care confrun
tă omenirea.

în timpul convorbirii, o atenția 
deosebită a fost acordată probleme
lor privind pacea și securitatea pe 
continentul european. în acest sens, 
s-a subliniat necesitatea de a se ac
ționa în continuare pentrti buna des
fășurare a conferinței de la Madrid, 
pentru ca aceasta să se încheie cu 
rezultate pozitive în direcția trans
punerii în viață a Actului final de 
la Helsinki și convocării unei con
ferințe internaționale în problema 
dezarmării.

S-a relevat, totodată, necesitatea 
de a se face totul pentru a se ajunge 
la tratative care să ducă la oprirea 
cursei înarmărilor, a amplasării de 
noi rachete nucleare, la reducerea 
substanțială a cheltuielilor militare, 
pentru crearea pe continent și in 
lume a unui climat de incredere și 
securitate internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate.

BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU 
AL CINCINAUJIAJI

ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

Perseverență și răspundere 
pentru realizarea planului 

la toți indicatorii
CLUJ : Producții record în exploatările miniere

Minerii din exploatările Combina
tului minier Cluj, răspîndite pe te
ritoriul a 6 județe, au înregistrat în 
luna septembrie o producție record. 
Planul a fost depășit la toți indica
torii și la toate sortimentele. Din 
cele 9 500 tone argilă refractară re
alizate suplimentar în acest an, 
3 500 tone au fost obținute in luna 
septembrie, din 1 800 tone feldspat, 
800 tone au fost realizate tot în luna 
septembrie. Planul producției marfă

pe luna septembrie a fost depășit 
cu 4.7 milioane lei, ceea ce a făcut 
ca minerii să-și sporească angaja
mentul anual la acest indicator Ia 
45 milioane lei.

Succesele lunii septembrie se da- 
toresc repartizării mai judicioase a 
sarcinilor de plan pe formații de 
lucru, utilizării la întreaga capaci
tate a utilajelor și mijloacelor de 
transport. (Alexandru Mureșan)

MEDIAȘ : Economii importante de metal
Acționind energic, în spiritul im

portantelor sarcini de reducere 
continuă a cheltuielilor materiale 
fii de diminuare a costurilor de 
'producție, tAtectfvttl întreprinderii 
„Automecanica" din Mediaș, prin
cipalul producător de autotrenuri 
frigorifice și de mărfuri, autocis
terne și altele, a realizat, de la în
ceputul anului, o economie de 560 
tone de metal, din care peste 135 
tone tablă de aluminiu, material 
energointensiv deosebit de soli
citat de industria țării. Această

însemnată cantitate de metal eco
nomisit, care reprezintă jumătate 
din economia de metal înregis
trată în aceeași perioadă la nivelul 
industriei județului Sibiu, la- fost 
obținută, îndeosebi, prin reproiec- 
tări constructive și tehnologice, 
prin aplicarea, in premieră, a unor 
ingenioase planuri de croire, ca și 
prin utilizarea materialelor refo- 
losibile în confecționarea reperelor 
de mici dimensiuni. (Nicolae 
Brujan).

In acest ultim trimestru al anului, colectivul întreprinderii „Automatica" din 
Capitală este angajat cu toate forțele în bătălia pentru realizarea riguroasă 
a sarcinilor de producție și a angajamentelor asumate in întrecere, in 
imagine : brigada fruntașă de electricieni condusă de Oprea Popescu 
lucrează cu pricepere și răspundere la finalizarea montajului unui lot de 

panouri electrice
Foto : S. Cristian

Forțele satelor - puternic 
concentrate pentru urgentarea 

recoltării și însămînțărilor
Campania agricolă de toamnă este una din cele mai aglomerate din 

tot cursul anului. Timpul este foarte înaintat, toate lucrările sînt acum 
urgente. Cu prioritate se impune cerința de a se accelera ia maximum 
stringerea, transportul și depozitarea recoltei. Pină ieri, 2 octombrie, potri
vit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
floarea-soarelui a fost strînsă de pe 91 la sută din suprafața cultivată, 
cartofii — 86 la sută, iar porumbul — 13 la sută. Pe baza indicațiilor con
ducerii partidului, comandamentul central pentru agiicultură a cerut orga
nelor județene de partid, de stat si agricole să acționeze energic in ve
derea mobilizării tuturor oamenilor muncii din agricultură, tuturor locui
torilor de la sate la stringerea neîntîrziată a recoltei.

Tot atit de urgente sint și însămînțările. Și aceasta pentru că, deși 
pină acum trebuia insămînțată jumătate din suprafața destinată a se cul
tiva cu grîu, această lucrare este inlirziată. Piuă ieri au fost însămințate 
doar 428 000 hectare cu grîu — 18 la sută din suprafața prevăzută. In 
cooperativele agricole din multe județe : Timiș. Arad, Dîmbovița, Saiu 
Mare, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov — unde lucrările trebuiau să înceapă 
mai devreme — nu au fost insăniînțate decit aproximativ 10 la sută din 
suprafețele prevăzute.

Desigur, zorul lucrărilor este mare : insămințările trebuie încheiate 
în linii generale pină la jumătatea acestei luni. De aceea, concomitent cu 
grăbirea ritmului Ia semănat, este absolut necesar ea, pretutindeni, con
ducerile, și specialiștii din unitățile agricole, consiliile unice agroindus
triale și organele agricole județene să asigure ca lucrările să fie realizate 
Ia un înalt nivel calitativ, cu cea mai mare răspundere pentru pregătirea 
terenului, respectarea adincimii de încorporare a semințelor și a densității 
optime a plantelor. De toate acestea depinde în mod hotăritor obținerea 
producțiilor de griu și orz prevăzute pentru anul 1981.

ialomița: Cine seamănă acum, 
în ogor bine pregătit, 

cîștigă Ia recoltă
în județul Ialomița au fost însă- 

mînțate 32 000 hectare de orz și 14 000 
hectare cu griu. Prin măsurile între
prinse de comandamentul județean 
pentru agricultură s-au creat toate 
condițiile ca pină la sfîrșitul acestei 
săptămini orzul să fie insămînțat pe 
întreaga suprafață, iar pină la 15 oc
tombrie să se încheie această lucrare 
și la griu.

Dacă pe solele însămințate în ogor 
de vară, în miriști, pregătirea tere
nului s-a făcut în condiții bune, nu 
același lucru il putem spune despre 
modul in care se face semănatul după 
premergătoare tîrzii, ca floarea-soare
lui, fasole și porumb. în unele uni
tăți, Ce e drept puține, datorită unei 
slabe urmăriri a calității lucrărilor, 
mai rămîn resturi vegetale care, după 
aprecierile specialiștilor, ar putea 
împiedica răsărirea uniformă a plan
telor.

Peste tot trebuie și se pot asigura 
o bună pregătire a terenului și în
cadrarea semănatului în limitele 
timpului optim. O dovedește modul 
cum se lucrează în unitățile frunta-

ln aceste zile, pe șantierul Complexului hidroenergetic Porțile de Fier II

șe. Anul acesta, C.A.P. Gheorghe La- 
zăr a obținut 4 000 kg Orz și 3 650 kg 
griu la hectar, in condiții de neiri- 
gare, situîndu-se peste media obți
nută pe județ. Acum se fac eforturi 
ca prin lucrări de bună calitate să 
fie depășite aceste niveluri. Aici, pre
gătirea terenului și semănatul se 
fac sub îndrumarea împuternicitului 
comitetului județean de partid, 
Victor Mocioniu, a președintelui 
unității, Ionel Andrei, și ingine- 
rului-șef Dumitru Popescu, fie
care avind sarcini precise. Supra
fața de 300 hectare planificată a se 
cultiva cu orz a fost însămînțată în 
întregime. Din aceasta. 135 hectare 
au foșt semănate după floarea-soare
lui, dar printr-o muncă bine organi
zată terenul a fost pregătit ca-n pal
mă, neexistind resturi vegetale, a- 
cestea fiind strînse de cooperatori și 
duse la capul solelor. Pină acum s-au 
și semănat aproape 200 hectare cu 
grîu din cele 700 hectare.

Dealtfel, în consiliul agroindustrial 
Țăndărei, ritmul însămînțărilor de 
toamnă se desfășoară conform gra
ficului. Trebuie să se acorde, peste 
tot, cea mai mare atenție calității lu
crărilor. Iar prima cerință constă in 
eliberarea terenului de resturi vege
tale. La C.A.P. Ograda nu au fost

Cu pasiune de constructor, 
cu dăruire comunistă

Copacii din Ostrovul 
Mare au prins coroană. Au 
fost sădiți acum trei ani 
cu un scop precis : acela 
de a da contururi viitoare
lor străzi ale localității de 
reședință a constructorilor 
Complexului hidroenerge
tic Porțile de Fier II (al
cătuită pe atunci din cîte- 
va rulote și vagoane de 
dormit). Multi dintre cei 
ce-au sădit copacii acestui 
început de la Ostrovul 
Mare, loc pustiu și ocolit, 
lucraseră la Porțile I — 
adevărata universitate a 
constructorilor. Nou în
ceput de creștere, nou în
ceput de încercare a forțe
lor omenești cu ceea ce pă
rea că natura a așezat 
odată pentru totdeauna. 
Și. întrevăzînd viitorul 
acestui loc prins în clește 
de Dunăre, oamenii au să
dit copaci aici, unde nici 
ciulinii nu îndrăzneau să-și 
lase rădăcină.

— Lucram legați la gură 
și la nas cu tifon umed, 
din cauza nisipului ce plu
tea în aer — își amintește

veteranul Ion Trandafir 
de zijele acelui început 
de-acum trei ani. Eram și 
puțini. O mină de oameni. 
Acum ‘copacii au crescut.

Ce-nseamnă „copacii au 
crescut" — ca unitate de 
măsură a fertilității timpu
lui. aici pe șantierul Por
ților de Fier II ?

Merg alături de vetera
nul șantierelor. Petru Mike, 
secretarul comitetului de 
partid, spre locul unde-n 
urmă cu aproape doi ani 
îmi spunea, arătind cu de
getul undeva spre mijlocul 
Dunării : „Acolo vom bate 
țărușul". Adică, acolo vom 
crea șantierul unde se vor 
ridica cele două hidrocen
trale, română si iugoslavă 
— cu o putere de 432 MW. 
Fiecare din ele urmind să 
furnizeze anual 1 200 000 000 
kWh. Pe atunci, o limbă 
de pietriș și stîncă înainta 
timid spre mijlocul fluviu
lui — batardoul amonte. 
Acum, o groapă uriașă 
(așa trebuie să arate „mă
rile lunare"), ca o lentilă 
întoarsă spre infinit. între

tăiată de conducte, de pă
ienjenișul drumurilor pe 
care aleargă intr-un con
tinuu du-te-vino autobas
culante. Ne aflăm aici la 
25 de metri sub fundul Du
nării. pe locul unde vor 
crește barajul și cele două 
centrale. Aici, sub ape, in 
timpul verii, razele soarelui 
saltă mercurul la peste 40 
de grade. Iarna, curenții a- 
duc acel „ger umed", pă
trunzător. Cu gîndul la a- 
pele „de deasupra", îi a- 
mintesc tovarășului Mike 
de „vremurile vechi" 
(de-atunci au trecut doi 
ani 1). cind marea proble
mă consta in stabilirea mai 
rapidă a aderentei balastu
lui și stîncii la fundul Du
nării. pentru ridicarea ba- 
tardoului. Cind după dez
bateri aprinse s-a ajuns la 
ideea saltelelor de fascii 
care au îmblinzit curenții 
de adincime și au redus 
termenele de execuție.

. — Marea problemă 7 Da, 
a fost. Dar rezolvarea ei a 
iscat multe alte mari pro
bleme. Ca tot ce creste și

se dezvoltă — îmi răspun
de secretarul de partid, 
privind spre bărbatul ce 
discuta aprins cu șoferul 
unui „Roman". Iată una 
din multele „mari proble
me" : turnarea betonului. 
E umezeală — roca de mar
nă din groapă devine lune
coasă ca săpunul, autobas
culantele încep să danseze 
periculos. E soare — beto
nul trebuie turnat numai 
la anumite temperaturi. 
Deci — o cit mai bună or
ganizare a muncii șoferilor, 
betoniștilor, dulgherilor, in 
așa fel încît timpul de lu
cru să se prefacă în... be
ton pus în operă.

Inginerul Viorel Pircălă- 
bescu, șeful șantierului 
„Centrale" (venit de la 
„salba de pe Olt"), discută 
cu șoferul Gheorghe Moso- 
rescu în termeni pe care, 
de n-ai fl aici, in focarul 
lupei de sub Dunăre, nu

Laurențiu DUȚĂ
(Continuare in pag. a V-a)

mobilizați sătenii la curățirea de res
turi vegetale a suprafețelor ce ur
mează să fie însămințate eu orz și 
griu. Consiliul popular al comunei 
Bucu de care aparține acest sat ar 
trebui să acționeze fără întîrziere în 
această direcție.

Probleme asemănătoare — și în 
unitățile care fac parte din consiliul 
agroindustrial Scinteia. La C.A.P. 
Scinteia, de pildă, pe suprafața îhsâ- 
mînțată cu orz după floarea-soarelui, 
mai erau destule resturi vegetale, 
întrebat de ce a admis o asemenea 
situație, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial, tovarășul Constantin 
Rădulescu, răspunde-calm: „Ce vreți, 
să strîngem băț cu băț. toate tulpinile 
de floarea-soarelui ? Nu se poate. Nu 
avem forță de muncă". Aflat de față, 
primarul comunei, Tănase Costache, 
ne-a spus : „Cele afirmate de tova
rășul inginer nu corespund realității. 
Avem la muncă în cîmp peste 800 
de oameni, iar această operațiune o 
făceau într-o zi 20 de cooperatori cu 
greblele și furcile". Deci mai sînt 
specialiști care s-au... specializat in 
scuze, în loc să organizeze bine 
munca, urmărind calitatea lucrărilor 
de bază care dau siguranța produc
țiilor viitoare.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)
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LEGE PROIECT 

pentru modificarea Legii 
nr. 4/1973 privind 

dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul

de stat către populație și construirea 
de case de odihnă proprietate personală

Potrivit hotărârii Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. se supun dezbaterii publice proiectul LEGII PENTRU 
MODIFICAREA LEGII NR. 4/1973 PRIVIND DEZVOLTAREA 
CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE, VÎNZAREA DE LOCUINȚE 
DIN FONDUL DE STAT CĂTRE POPULAȚIE Șl CON
STRUIREA DE CASE DE ODIHNĂ PROPRIETATE PERSONALA 
și proiectul LEGII PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 5/1973 
PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV Șl REGLE
MENTAREA RAPORTURILOR DINTRE PROPRIETARI Șl CHI
RIAȘI.
*• Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la pro

iectele de legi se vor transmite la Marea Adunare Națională 
sau la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.^

Pentru aplicarea consecventă 
a principiilor democratismului 

orînduirii noastre

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege:

Art. I. — Legea nr. 4/1973 privind 
dezvoltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul de 
stat către populație și construirea de 
case de odihnă proprietate personală, 
cu modificările ulterioare, se modi
fică și se completează după cum ur
mează :

1. Titlul legii va avea următoarea 
formulare :

„Lege privind dezvoltarea con
strucției de locuințe și vînzarea de 
locuințe din fondul de stat către 
populație".

2. Art. 5 alin. 1 va avea următorul 
cuprins :

„Cetățenii au dreptul să aibă In 
proprietate personală o singură locu
ință pentru ei și familiile lor. Mem
brii unei familii pot păstra, in pro
prietate comună sau în proprietatea 
unuia dintre ei, o singură locuință".

3. Art. 9. va avea următorul cu
prins :

„Art. 9 — Cetățenii, indiferent de 
venitul lunar, au dreptul să-și con
struiască sau să-și cumpere, în con
dițiile prezentei legi, o locuință pro
prietate personală.

în municipii și orașe, cetățenii pot 
să-și construiască locuințe proprieta
te personală, cu respectarea norme
lor de sistematizare, arhitectură și a 
regimului de înălțime, potrivit schi
țelor de sistematizare aprobate, pre
cum și a dispozițiilor legale in vi
goare privind normarea și folosirea 
locuințelor proprietate personală.

De asemenea, construcțiile de lo
cuințe in comune și sate trebuie să 
se încadreze in normele de sistema
tizare, regimul de înălțime și peri
metrul construibil, stabilite prin 
schițele de sistematizare, asigurin- 
du-se folosirea terenurilor în condi
țiile prevăzute de lege".

4. Art. 13 alin. 1 va avea următo
rul cuprins :

LEGE PROIECT

pentru modificarea Legii nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului locativ

și reglementarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași

„Persoanele încadrate cu contract 
de muncă și pensionarii care nu au 
locuință proprietate personală vor 
beneficia de dreptul de a li se închi
ria locuințe din fondul de stat, cu 
plata chiriei legale, avind prioritate, 
în condițiile prevăzute de lege, per
soanele încadrate cu contract de 
muncă și pensionarii care au un ve
nit mediu lunar pe fiecare membru 
de familie mai mic de 1 500 lei".

5. Art. 13 alin. 2 se abrogă.
6. Art. 13 alin. 4 se înlocuiește cu 

două alineate avînd următorul cu
prins :

„Statul sprijină tr mod deosebit 
persoanele incadra*( cu contract de 
muncă și pensionarii, care nu au lo
cuință proprietate personală, să-și 
construiască sau să-și cumpere lo
cuință.

Pentru persoanele cu venituri mici 
se asigură condiții avantajoase la 
construirea sau cumpărarea locuințe
lor, in ce privește acordarea de cre
dite, dobînda și durata de rambur
sare a creditelor, prioritate la con
tractare, dacă au condiții grele de 
locuit".

7. Art. 14, art. 15 alin. 2 și 3 șl 
art. 16 alin. 2 se abrogă.

8. Art. 17 alin. 2 va avea următo
rul cuprins :

„In cadrul fiecărei categorii se 
acordă preferință celor care au con
diții grele de locuit, îndeosebi fami
liilor cu mai mulți copii, persoane
lor încadrate cu contract de muncă și 
pensionarilor care au depus un avans 
mai mare și au o vechime mai mare 
la Casa de Economii și Consemna- 
țiuni".

9. Art. 20 va avea următorul cu
prins :

„Art. 20. — Statul sprijină prin 
credite și execuție construirea de lo
cuințe proprietate personală care se 
încadrează, în ceea ce privește su
prafața, dotarea și finisajele, în nor
mele aprobate de Consiliul de Stat".

10. Art. 21 alin. 1 va avea urmă
torul cuprins :

„Acordarea creditelor pentru con
struirea locuințelor proprietate per
sonală se va face la propunerea co
lectivelor de muncă în care solici- 
tanții iși desfășoară activitatea, 
aprobate de consiliile oamenilor 
muncii împreună cu organele sindi
cale, ținînd seama de aportul solici- 
tanților în producție, de necesitatea 
asigurării stabilității lor in unitate și 
de condițiile lor de locuit, în ordinea 
de prioritate stabilită la art. 17".

11. Art 25 alin. 2 și art 26 se 
abrogă.

12. Art. 37 se completează cu ali
neatele /2—4 avînd următorul cu
prins : v

„Cetățenii care iși execută locuințe 
proprietate personală in regie pot 
procura materialele de construcții 
necesare numai de la fondul pieței, 
cu respectarea strictă a prevederilor 
legale.

Persoanele prevăzute Ia alineatul 2 
«tnt obligate să justifice cu acte pro
veniența legală a materialelor folosi
te la construcția locuinței, precum și 
cheltuielile efectuate.

Persoanele care nu Justifică pro
veniența legală a materialelor răs
pund, după caz, material, civil, con
travențional sau penal, potrivit legii".

13. Art. 40 alin. 4 va avea următo
rul cuprins :

„Pentru locuințele ce se realizează 
de unitățile prestatoare de servicii 
sau de către populație in regie, ma
terialele de construcții se livrează la 
prețuri cu amănuntul".

14. Art 43 alin. 3 și 4 vor avea ur
mătorul cuprins :

„Normele pentru determinarea pre
țului de vinzare a locuințelor sint 
cele stabilite prin decret al Consi
liului de Stat.

Evaluarea clădirilor de locuit des
tinate vinzării se face de comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
la propunerea unor comisii compune 
din specialiști, delegați ai adminis
trației financiare, ai Întreprinderilor 

de administrare a fondului locativ 
de stat, cetățeni cu prestigiu și auto
ritate domiciliați în cartierul în care 
se află clădirile puse in vinzare".

15. Art. 43 alin. 6 va avea urmă
torul cuprins :

„La prețurile stabilite, chiriașii sau 
alți cetățeni pot face contestații la 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, în termen de 30 de zile 
de la data afișării. Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București vor 
soluționa contestațiile și vor afișa 
prețurile definitive în 30 de zile de 
la expirarea termenului pentru de
punerea contestațiilor".

16. Capitolul V „Construirea de 
case de odihnă proprietate persona- 
lă“, precum și orice dispoziții din 
cuprinsul legii referitoare la case de 
odihnă se abrogă, iar titlul Capito
lului VI va avea următorul cuprins : 
„Alte dispoziții cu privire la con
struirea și vînzarea de locuințe pro
prietate personală".

17. Art 49 va avea următorul cu
prins :

„Art. 49. — tn cazul In care se 
construiesc locuințe proprietate per
sonală in clădiri cu mai multe lo
cuințe, terenul se atribuie în folosin
ță comună pe durat? existenței clă
dirii, iar taxa va fi suportată de fie
care proprietar proporțional cu su
prafața construită a locuinței.

Taxa anuală pentru terenurile atri
buite pentru construcția de locuințe 
este de 1 leu/mp“.

18. Art. 51, alin. 2 va avea urmă
torul cuprins :

„Odată cu transmiterea dreptului 
de proprietate asupra locuinței se 
transmite, in condițiile legii, și drep
tul de proprietate sau de folosință 
pe durata existenței construcției, asu
pra terenului".

19. Art. 56 1 se abrogă.
20. Art. 62 alin. 2 va avea următo

rul cuprins :
..In acest scop, proprietarul tere

nului se poate constitui intr-o asocia

ție cu alți cetățeni In vederea con
struirii clădirii respective, terenul 
trecînd, pe data constituirii asocia
ției, în proprietatea statului, potrivit 
legii. Membrii asociației vor primi 
din partea statului terenul necesar, 
in folosință comună, pe durata exis
tenței clădirii, cu plata unei taxe 
prevăzută de lege ; persoana căreia 
i-a aparținut terenul este scutită de 
plata taxei".

21. Art. 62 alin. 4 se abrogă.
Art. II. — Persoanele care au tn 

proprietate o locuință și o casă de 
odihnă sint obligate să Înstrăineze 
casa de odihnă în termen de un an 
de la data prezentei legi.

In cazul în care nu se îndeplinește 
obligația prevăzută la alin, 1 se apli
că prevederile art. 56 alin. 2, din Le
gea nr. 4/1973.

Proprietarul poate opta pentru 
păstrarea casei de odihnă numai 
dacă se mută spre a locul efectiv 
in ea.

Casele de odihnă proprietate per
sonală construite plnă la data pre
zentei legi se pot înstrăina numai 
persoanelor care urmează să locuias
că în ele.

Persoanele care au In proprietate 
numai casă de odihnă o pot deține 
în continuare dacă se mută spre a 
locui efectiv în ea împreună cu fa
milia.

Casele de odihnă proprietate per
sonală ’ care nu sint locuite de pro
prietari și familiile acestora sint su
puse normării și închirierii, în con
dițiile prevăzute de lege pentru lo
cuințele din fondul locativ de stat.

Art. III — Prevederile din legi, 
decrete ș.: alte acte normative, refe
ritoare la casele de odihnă proprie
tate personală, se abrogă.

Art. IV — Legea nr. 4/1973, cu mo
dificările ulterioare, precum și cv 
modificările și completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica 
în Buletinul Oficial al Republicii So
cialiste România, dindu-se capitole
lor și articolelor o nouă numerotare.

(Urmare din pag. I)
gurate condițiile unei dezvoltări 
armonioase ; ea exprimă, în ulti
mă instanță, inalta grijă față de om, 
umanismul orînduirii noastre, in 
centrul căreia se află demnitatea, 
libertatea și bunăstarea omului.

In același spirit a fost elaborat 
și proiectul de lege care obligă ca
drele de conducere din activitatea 
economico-soeială și alți activiști de 
partid și de stat să declare bunuri
le de valoare, proprietate persona
lă, stabilind totodată că, atît timp 
cit dețin anumite funcții de partid 
și de stat, nu pot să dobîndească o 
locuință proprietate personală prin 
construire, cumpărare sau donație. 
Reglementările prevăzute sint me
nite să întărească prestigiul și auto
ritatea celor învestiți cu funcții de 
răspundere, să asigure exercitarea 
controlului oamenilor muncii asupra 
activității acestora, prevenirea ori
căror abuzuri, precum și înlăturarea 
oricăror suspiciur' în legătură cu 
dobindirea de bunuri pe alte căi 
decit cele prevăzute de lege. Ele 
apără principiile eticii și echității 
socialiste, dar îi apără de fapt și 
pe activiștii de partid, cadrele de 
conducere, îi ajută să-și înscrie în
treaga lor activitate și modul de 
viață în cerințele firești pentru 
luptătorul revoluționar care, după 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, nu fuge după înavuțire 
și după venituri, ci face totul pen
tru a servi poporul, pentru a servi 
cauza comunismului.

Acelorași deziderate îi răspund șl 
perfecționările ce se propun a fi 
aduse legilor privind administrarea 
fondului locativ și dezvoltarea con
strucției de locuințe. Reiese cu 
claritate din modificările care se 
propun că, avînd în continuare în 
atenție, ca o preocupare centrală, 
satisfacerea cerințelor fiecărei fa
milii, ale fiecărui om al muncii, 
crearea condițiilor pentru o viață 
normală, civilizată, societatea noas
tră socialistă nu poate, prin însăși 
natura ei, să facă nici un fel de 
concesii tentațiilor către risipă, că- 

I tre o viață lipsită de cumpătare, de 
modestie, să admits inechități fia- 

I grante în ceea ce privește condițiile 
1 de viață, de locuit, asigurate fiecă- 
. rei familii Repartizarea locuințelor 
I din fondul locativ de stat, facili- 
I tățile și posibilitățile create pen

tru construirea de case pro
prietate personală au avut și au 
în vedere participarea oamenilor, 
cu sprijinul statului, la soluționarea 
unor probleme stringente de viață. 
Ele nu au avut ș; nu au nimic co
mun cu tentațiile excesive către 
lux, către risipă. In esență, acesta 
este spiritul care guvernează cele 
două proiecte de legi, din care se 
poate desprinde, de asemenea, gri- 

■. ja ca fiucare familie, -in funcție de 
numărul de persoane, de veniturile 
pe care le realizează, să poată be
neficia de condiții. corespunzătoare 
de locuit.

Grija față de om, preocuparea de 
a asigura tuturor oamenilor mun
cii condiții tot mai bune de mun
că și de viață prin sporirea pro
ducției materiale, valorificarea su
perioară a resurselor locale, reali
zarea unor cîștigurt suplimentare 
prin munca la domiciliu sînt puse 
din plin in evidență și de prevede

rile proiectului de lege cu privire 
la dezvoltarea industriei mici.

Așa cum s-a preconizat la Con
gresul consiliilor populare și după 
cum se arată și în preambulul tu
turor acestor proiecte de legi, ele 
sint supuse în prezent dezbaterii 
publice. Iși găsește în aceasta încă 
o dată ilustrare practica ce s-a în
cetățenit trainic în viața noastră 
socială, ca toate hotăririle și mă
surile de larg interes social să for
meze, înainte de a căpăta forma 
definitivă, obiectul unor largi dez
bateri, cu participarea maselor de 
oameni ai muncii, spre a fi per
fecționate pe baza observațiilor, 
propunerilor și sugestiilor lor.

Și de data aceasta, oamenii mun
cii sint chemați să exprime apre
cierile, considerațiile lor cu privi
re la conținutul și spiritul acestor 
legi, să adreseze sugestiile și pro
punerile lor Marii Adunări Națio
nale și organelor în drept, să fo
losească larg coloanele presei, a 
cărei menire permanentă este 
aceea de a fi o tribună vie, amplă 
a opiniei publice.

In același spirit democratic, care 
guvernează întreaga operă de con
ducere a societății noastre, dezba
terea acestor proiecte de legi este 
concepută ca o dezbatere concretă, 
vie, creatoare, constructivă și efi
cientă, care să se soldeze cu cit 
mai multe propuneri și observații. 
•Tocmai in acest fel prin valori
ficarea experienței și opiniilor unui 
număr cit mai mare de cetățeni, 
prin exprimarea celor mai diverse 
opinii și propuneri, toate izvorî- 
te din dorința de a se ajunge în 
final la legi ale căror prevederi 
să fie în consonanță deplină cu 
realitățile și condițiile concrete ale 
momentului actual al dezvoltării 
sociale, cu cerințele prezente și de 
perspectivă — proiectele supuse 
dezbaterii vor putea fi îmbunătă
țite spre a fi pe deplin juste și 
echitabile, a corespunde intru to
tul necesităților societății noastre.

Fiecare om al muncii este che
mat să-și spună cuvintul, să for
muleze observațiile, propunerile 
pe care le consideră necesare, fără 
sfială sau reținere, fără temerea 
că acestea ar putea fi cumva prea 
îndrăznețe, urmînd ca din larga 
dezbatere a problemelor, din con
fruntarea punctelo. de vedere, să 
se discearnă ceea ce este cel mai 
folositor, să se ajungă la concluzii
le cele mal adecvate, să se găseas
că soluțiile optime, corespunzătoa
re deopotrivă intereselor societății 
în ansamblul ei șl fiecărui cetă
țean.

„Sctnteia" pune la dispoziție 
coloanele sale pentru o largă 
dezbatere publică, invită oa
menii muncii să adreseze apre
cierile, observațiile, propunerile 
și sugestiile lor în legătură cu 
proiectele de legi supuse dezba
terii publice, astfel ineîi in final 
aceste legi să exprime expe
riența și înțelepciunea colectivă, 
cerințele noastre, ale tuturor, 
aducindu-și astfel contribuția 
ca aceste legi să . lujească per
fecționării relațiilor sociale in 
societatea noastră, corespunză
tor înaltelor principii ale eticii 
și echității socialiste, ale uma
nismului revoluționar.

In ultimul trimestru al anului

ODîHNĂ Și CURĂ BALNEARĂ ÎN CONDIȚII
AVANTAJOASE

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege:

Art. I. — Legea nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, cu modificările 
ulterioare, se modifică și se comple
tează după cum urmează :

1. Art. 7 alin. 2 se înlocuiește cu 
două alineate avînd următorul cu
prins :

„Comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare sint obligate 
să asigure inchirierea locuințelor din 
fondul locativ de stat, cu respectarea 
prevederilor legale privind normarea 
spațiului locativ de stat, în scopul de 
a se evita deținerea de suprafețe ex
cedentare.

De asemenea, comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare sint 
obligate să ia măsuri ca, in cazul in 
care există sau se creează suprafețe 
excedentare compuse din una sau mai 
multe camere separate, acestea să fie 
închiriate cu respectarea dispozițiilor 
legale. In acest caz, inchirierea se 
face cu prioritate persoanelor îndrep
tățite la extindere, potrivit dispozi

țiilor legale, în funcție de veniturile 
cele mai mici care revin pe membru 
de familie și de numărul copiilor în 
întreținere".

2. La art. 7 se adaugă două alineate 
avind următorul cuprins :

„Comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului București 
și orășenești sint obligate s£ verifice 
trimestrial situația spațiilor locative 
excedentare și să ia măsuri pentru 
inchirierea acestora persoanelor în
dreptățite potrivit prevederilor legii.

Comitetele și birourile executive ale 
consiliilor populare sint obligate să 
informeze, semestrial, cetățenii asu
pra modului in care se asigură buna 
gospodărire a fondului locativ și in
chirierea spațiului locativ cu respec
tarea strictă a prevederilor legale".

3. Art. 8 alin. 1 și 2 se abrogă.
4. Art. 8 alin. 4 va avea următorul 

cuprins :
„In cadrul categoriilor de mai sus, 

se acordă preferință persoanelor care 
au condiții grele de locuit, Îndeosebi 
celor cu mai mulți copii, precum și 
celor cu venituri mici".

5. Art. 9 alin. 1 va avea următorul 
cuprins :

„Personalului muncitor din unită
țile socialiste de stat 1 se va inchi- 
ria locuințe pe baza propunerilor co
lectivelor de muncă in care-și desfă
șoară activitatea, aprobate de consi
liile oamenilor muncii și de organe
le sindicale. Comitetele sindicale 
sint obligate să raporteze în adună
rile generale ale membrilor de sin
dicat asupra modului de soluționare, 
cu respectarea strictă a prevederilor 
legale, a cererilor de locuințe ale 
oamenilor muncii".

6. Art. 10 se abrogă.
7. Art. 35 alin. 2 se abrogă șl se 

Introduce <*n nou alineat cu următo
rul cuprins :

„De la prevederile alin. 1 se ex
ceptează tinerii nou încadrați tn pro
ducție, timp de 5 ani de la încadra
re, tinerii căsătoriți care Ia data că
sătoriei nu au depășit virsta de 28 
de ani, timp de 5 ani de la căsăto
rie, persoanele încadrate cu contract 
de muncă transferate în interes de 
serviciu, timp de 5 ani de la data 
transferului, ofițerii, subofițerii șl 
maiștrii militari din cadrul Ministe
rului Apărării Naționale și al Mi
nisterului de Interne".

8. La art. 60, alin. 1 și 2 se înlo

cuiesc cu patru alineate avînd urmă
torul cuprins :

„Apartamentul proprietate perso
nală care este locuit de proprietar 
și familia sa va fi normat și folosit 
astfel :

a) Proprietarul și familia sa au 
dreptul la o suprafață corespunză
toare nevoilor de locuit. La determi
narea nevoilor de locuit se poate 
avea in vedere pentru fiecare mem
bru al familiei care a împlinit virsta 
de 15 ani cite o cameră, pentru co
piii sub această vîrstă, de regulă, o 
cameră pentru 2 copii și, deosebit de 
acestea, cel mult încă o cameră pen
tru întreaga familie.

b) Camerele ce depășesc nevoile 
de locuit ale proprietarului și fami
liei sale — determinate potrivit ce
lor arătate la lit. a — vor fi închi
riate de proprietar, prin comitetul 
sau biroul executiv al consiliului 
popular, inclusiv sub forma came
relor mobilate.

In cazul în care proprietarul nu 
închiriază camerele prevăzute la 
alineatul precedent, comitetul sau 
biroul executiv al consiliului popular 
este obligat să le închirieze persoa
nelor îndreptățite.

Proprietarul are dreptul, de ase
menea, de a închiria o parte din su
prafața corespunzătoare nevoilor de 
locuit, inclusiv sub forma camerelor 
mobilate.

Pentru toate suprafețele închiriate, 
proprietarul nu poate primi decit 
chiria calculată potrivit prevederilor 
prezentei legi".

9. La art. 61 se adaugă un nou 
alineat avind următorul cuprins :

„Comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești și orășenești sint obligate să 
identifice, in locuințele proprietate 
personală, spațiile ce depășesc ne
voile de locuit ale proprietarului și 
familiei sale, stabilite potrivit legii 
și să ia măsuri pentru inchirierea 
acestora persoanelor îndreptățite".

Art. II. — Legea nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, cu modificările 
ulterioare, precum și cu modificările 
și completările aduse prin prezenta 
lege se va republica în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România, dindu-se articolelor o nouă 
numerotare.

I B I B I I

Permanent 
în atenție

— reducerea 
poluării

La o sesizare refe
ritoare la unele nea
junsuri în domeniul 
protecției mediului în
conjurător, comitetul 
de partid al Combina
tului siderurgic Galați 
a trimis redacției un 
răspuns bine docu
mentat, cunrlnzlnd mă
surile adoDtate in ve
derea înlăturării fe
nomenelor de poluare 
pe această mare plat
formă industrială. In 
răspuns se precizează 
că, Încă din faza de 
proiectare a obiective 
lor de investiții, cit si 
in procesul de exploa
tare a utilajelor si in
stalațiilor din dotare, 
s-a acționat permanent

pentru captarea noxe
lor (praful și gazul de 
cocs, de furnal, oxidul 
de fier etc), pentru 
reducerea poluării.

Reține atenția că în 
cursul acestui an s-au 
executat o seamă de 
lucrări în acest scop, 
dintre care enumerăm: 
punerea in funcțiune 
a degazorului apelor 
de la epurarea gazului 
la furnalul nr. 5 ; 
montarea și punerea 
in funcțiune la același 
furnal a atenuatorului 
de zgomot de la insta
lația clapă ; suplimen
tarea instalației de 
ventilație de pe circui
tul expediției cocsului, 
confecționarea cu po
sibilități locale a unui 
nrototlo de aspirator 

• 'rtativ pentru praful 
e cocs în vederea cu

ră’ irii camerelor de la 
subsoluri ; punerea In 
funcțiune a electrofil-

trului de la sortarea 
cocsului și a instala
ției de ventilație din 
clădirile anexe ; ela
borarea unui studiu și 
a unui proiect pentru 
captarea prafului din 
sectorul sortare cocs ; 
constituirea unor co
misii care să coordo
neze și să răspundă de 
protecția mediului la 
nivelul uzinelor și al 
combinatului.

în răspuns se arată, 
de asemenea, că pe 
platforma combinatu
lui funcționează un la
borator de toxicologie 
încadrat cu personal 
corespunzător și dotat 
cu aparatura necesară, 
precum și un labora
tor pentru controlul a- 
pelor uzate. Comitetul 
de partid și conduce
rea combinatului acțio
nează permanent în 
vederea reducerii fe
nomenelor de poluare, 
pentru îmbunătățirea

condițiilor de la locu
rile de muncă si păs
trarea purității mediu
lui înconjurător.

Incorectitudinea 
unui maistru
în organizarea și 

conducerea procesului 
de producție, in mobi
lizarea colectivelor de 
muncitori pentru în
deplinirea exemplară 
a sarcinilor, in identi
ficarea a noi rezerve 
de creștere a produc
tivității muncii, de 
îmbunătățire a calită
ții produselor, mais
trului i-au fost confe
rite prin lege răspun
deri și atribuții preci
se. Dintr-o sesizare 
adresată redacției re
zultă însă că maistrul 
loan Sănduleseu. din 
compartimentul re
morci al întreprinderii 
de exploatare portua

ră Constanța, nu a în
țeles exact care este 
rolul său în organiza
rea și conducerea for
mației de lucru ce i-a 
fost Încredințată. O 
dovadă în acest sens o 
constituie și răspunsul 
Comitetului municipal 
Constanta al P.C.R., 
care a soluționat a- 
ceastă sesizare.

Din investigațiile 
tăcute pînă în prezent, 
se menționează in răs
punsul trimis redac
ției. s-a oonstatat că 
maistrul I. Sănduleseu, 
în loc să-și îndepli
nească cu răspunders 
sarcinile de serviciu, 
să-și sporească contri
buția la mai buna or
ganizare și desfășura
re a muncii, a comis 
unele nereguli în ac
tivitatea sa, nu a do
vedit principialitate în 
repartizarea fondului 
de premiere, în orga

nizarea programului 
de lucru, in compor
tarea față de munci
tori. S-a confirmat, de 
asemenea, precizează 
răspunsul, că I.S. și-a 
însușit și unele sume 
de bani, fapt ce im
pune cercetări mai a- 
profundate ce se des
fășoară în continuare 
și, în funcție de rezul
tate, se vor aplica

sancțiunile legale co
respunzătoare, disci
plinare sau penale, 
după caz, precum și pe 
linie de partid. Pen
tru îmbunătățirea cli
matului de muncă din 
compartimentul re
morci, pe lingă schim
barea din funcție a 
maistrului I. Săndu- 
lescu, s-au luat și alte 
măsuri.

Spicuiri din răspunsuri
• Centrala de exploatare a lemnului Bucu

rești : La sesizarea muncitorilor de la coloana 
auto Benesat, județul Sălaj, din cadrul 
U.M.T.C.F.-Cluj, atelierul mecanic al coloanei a 
fost dotat cu uneltele și sculele necesare : un 
polizor, o mașină de găurit, un generator de 
acetilenă, o trusă de sudură, o trusă de scule 
etc.

9 Direcția Județeană de drumuri și poduri 
Iași : Pentru întreținerea și menținerea în sta
re de circulație a drumului comunal 140. Focuri- 
Fîntinele, a fost repartizată cantitatea de 400 
tone piatră spartă, executindu-se lucrări de pie

truire in zonele afectate de alunecările de te
ren.
• întreprinderea „Nufărul“-București : Șefu

lui de tură, Gheorghe Suiu, și controlorului teh
nic de calitate, Paraschiva Goriei. de la secția 
curățătorie Pantelimon, 11 s-au schimbat locu
rile de muncă in urma neregulilor constatate în 
activitatea lor — depășirea termenelor de exe
cuție, slaba calitate a serviciilor prestate, pre
lucrarea in unitate a unor obiecte fără forme 
legale. De asemenea, cei doi au fost sancționați 
și de comisia de judecată, pentru abuz în servi
ciu.

O Consiliul județean al sindicatelor Caraș- 
Severin : Din cercetările efectuate rezultă că 
spațiile de cazare ale șantierului de construcții 
de la Termocentrala Anina nu sînt întreținute 
corespunzător, fiind degradate de unii locatari. 
S-au luat măsuri pentru reînființarea comite
telor de cămine, stabilirea unor responsabili de 
dormitoare, tipărirea și prelucrarea regulamen
tului de funcționare a căminelor, acționindu-se 
cu mai multă exigență pentru educarea celor 
care locuiesc In acestea. Totodată, s-au ame
najat grupuri sociale la locurile de muncă din 
șantier și au fost puse in funcțiune o micro- 
cantină și un chioșc alimentar.

Gbeorghe PIRVAN

O Agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism, I.T.H.R. Bucu
rești, precum și comitetele sindica
telor din întreprinderi și instituții 
continuă valorificarea locurilor în 
stațiunile de cură balneară și o- 
dihnă pentru trimestrul al patrulea.

Stațiunile balneoclimaterice Efo
rie Nord, Mangalia, Geoagiu Băi, 
Amara. Borsec, Moneasa, Pucioasa, 
Lacu Sărat, Tușnad, Călimănești- 
Căciulata, Sovata, care dispun de 
baze de tratament bine dotate și de 
un personal medical cu înaltă cali
ficare, oferă condiții optime pentru 
a efectua, la indicația medicului 
cura balneară.

O Pentru odihnă organizatorii de 
turism recomandă stațiuni cu renu
me, cu grade diferențiate de con
fort, cu unități moderne de alimen
tație și multiple posibilități de 
agrement : Sinaia, Bușteni, Lacu 
Roșu, Semenic, Crivaia, izvoarele, 
Durău, Stina de Vale. Predeal sau 
Borșa, care asigură reconfortarea 
și odihna necesare pentru refa
cerea potențialului fizic și intelec
tual.

Este lmnortant de reținut fantul 
că în această perioadă se aplică sub- 
stan'i-!e reduceri de prețuri, dife
rențiate în funcție de stațiunea 
pentru care se optează.

In fotografie : Hotelul „Tușnad" 
din stațiunea balneoclimaterică cu 
același nume.
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CIRCA 40 MILIOANE LEI
După cum bine se știe, metalul 

— „plinea industriei" — se pro
duce cu multe eforturi, în instala
ții costisitoare. în medie, pentru 
realizarea unei tone de oțel se uti
lizează o cantitate de fontă ce se 
obține din circa 1,4 tone minereu, 
extras de un miner în subteran în 
timp de o oră și jumătate, și 0,7

tone de cărbune cocsificabil ex
tras de un miner în subteran 
în aproape 10 ore. Pe piața exter
nă, minereul și cărbunele cocsifl- 
cabil pentru fabricarea unei tone 
de oțel costă 75 de dolari. Să mul
tiplicăm aceste calcule la volumul 
producției de oțel pe care o reali

zăm in acest an — 14,8 milioane 
tone.

Cea mal mare parte din metalul 
produs este destinată unităților din 
industria construcțiilor de mașini. 
Depinde, deci, de activitatea crea
toare și spiritul gospodăresc al 
proiectanților și constructorilor de 
mașini ca metalul ce îl au la dis

poziție și care reprezintă o însem
nată avuție a întregii societăți să 
fie folosit cu maximă economie, 
să-și sporească valoarea Ir produ
se de înaltă tehnicitate și calitate 
necesare dezvoltării și moderniză
rii bazei tehnice a economiei și, în 
același timp, competitive pe piața 
externă.

MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI! PROIECTANȚI ȘI CONSTRUCTORI DE MAȘINI!
Acționați ferm, prin eforturi susținute, cu întreaga capacitate creatoare, pentru în

noirea și modernizarea produselor, pentru fructificarea promptă a tuturor posibilităților 
gospodărești de reducere cît mai substanțială a consumurilor de metal, comparîndu-le și 
aliniindu-le permanent la nivelul celor mai bune realizări din lume, pentru a ridica sub
stanțial gradul de valorificare a metalului!

Pretutindeni, în fiecare întreprindere, institut de cercetare și proiectare, la fiecare 
loc de muncă să se afirme puternic ideile valoroase, inițiativele și răspunderea colective
lor de muncitori și specialiști pentru utilizarea judicioasă a metalului, înlăturarea oricărei 
forme de risipă și instaurarea unul regim strict de economii, aceasta fiind în interesul dez
voltării țării, al ridicării bunăstării întregului popor!

CUM VALORIFICĂM METALUL
Zeci de tone de metal se încorpo

rează zilnic în producția finită a în
treprinderii de mașini-unelte și agre
gate din București. întiebarea care 
se pune este : cit metal se consumă 
pentru a produce ? Și aceasta pentru 
că resursele materiale sînt limitate și 
din ce In ce mai scumpe.

Să urmărim mai intîi dinamica 
unui indicator sintetic, expresiv al 
spiritului gospodăresc de care dă do
vadă colectivul acestei întreprinderi : 
consumul de metal pentru realizarea 
unui milion lei producție-marfă :

Ion Dragu, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Tocmai pen
tru că sintem o unitate mare consu
matoare de metal, nu neglijăm nici 
una din posibilitățile de economisire 
a acestei materii prime, de la repro- 
iectarea mașinilor-unelte pe care le 
realizăm pină Ia recuperarea și atra
gerea în circuitul productiv a tuturor 
materialelor «folosibile. Esențial 
este că, așa cum ne-a îndemnat in 
repetate rinduri secretarul general

foarte dificil să realizezi din con
strucții metalice o piesă de dimen
siuni mari, cu o lungime de 4—12 m 
și ghidaje de alunecare cu o precizie 
de cîteva sutimi de milimetru. Ote
lul sudat se deformează. Pentru re
ducerea consumului de metal era ab
solut necesar să introducem această 
tehnologie in fabricație. Și atunci oa
menii au invățat să execute suduri 
In mediu de bioxid de carbon, să 
controleze și să stăpînească metalul

1976 1980
Metal (tone) 18,4 13

Ce semnificație au aceste cifre ?
Un simplu calcul ne arată că. dacă

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate 
București, spiritul gospodăresc înseamnă prac
tic mai puțin metal pentru realizarea unui 

milion de lei producție-marfă

Însămînțarea griului-în ritm 
intens, cu cea mai mare grija 

pentru calitatea lucrărilor, 
pentru densitatea plantelor

în acest an s-ar lucra tot cu consu
murile specifice din 1976, valoarea 
producției-marfă realizate din ace
eași cantitate de metal ar fi cu cir
ca 30 la sută mai mică. Sau altfel 
spus, in acest an, 30 Ia sută din va
loarea producției-marfă se realizează 
fără să se consume nici un gram de 
metal in plus față de anul 1976. Nu 
este deloc puțin. Reține atenția și 
un alt calcul :

ÎN ACEST AN, REDUCEREA 
CU NUMAI 1 LA SUTA A CON
SUMULUI DE METAL ECHI
VALEAZĂ CU O ECONOMIE 
DE PESTE 200 TONE.

Un obiectiv cu perspective certe de 
a fi atins. Aceasta deoarece în opt 
luni s-au economisit 130 tone de me
tal. Cum se acționează practic pentru 
reducerea consumului de metal ? 
„Nu aș putea să remarc o direcție de 
acțiune sau alta, ne spune tovarășul

al partidului, nu ne-am mulțumit cu 
stabilirea unor sarcini, ci am acțio
nat cu hotărîre pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse".

Iată cîteva din măsurile luate. Prin 
însuși specificul producției, piesele 
turnate și forjate ale mașinilor-unel
te însumează cea mai mare parte 
din consumul de metal. Inițial, pen
tru gospodărirea cît mai judicioasă 
a metalului s-a acționat prin reduce
rea adaosului de prelucrare la turna
rea pieselor. Resursele de economi
sire a metalului prin această metodă 
s-au dovedit însă epuizabile. Și atunci 
s-a trecut la înlocuirea unor piese 
turnate mari prin construcții sudate, 
„în general, greutatea unei construc
ții metalice este cu circa 20—30 la 
sută mai mică decît greutatea acele
iași piese turnate, ne spune tovară
șul Alexei Casapu, șeful atelierului 
proiectare tehnologii. Numai că este

prin detensionări și prelucrări suc
cesive".

în întreprindere circulă o vorbă : 
atelierul de piese sudate s-a născut 
fără să figureze in nici un proiect de 
dezvoltare. Totul s-a făcut din mers, 
prin autodotare, fără nici un fel de 
fonduri de investiții speciale. Iar 
ceea ce fac acum, aici, muncitorii Ion 
Turtoi, Teodor Pișchiș, Constantin 
Manciu, maiștrii Mircea Chiriac, 
Gheorghe Andrei și ceilalți tovarăși 
ai lor, care s-au calificat tot din 
mers, pe măsură ce li s-au dat sar
cini tot mai complexe de rezolvat, 
este cu totul remarcabil. Fără să in
trăm în amănunte tehnice, să dăm 
cîteva exemDle. Executați orin tur
nare. montantii de la mașina de ale
zat și frezat cu pinolă AFP-180 cîn- 
tăreau 24 tone. Realizate din con
strucții metalice, aceleași piese cîn- 
tăresc 18 tone. Greutatea săniei mon

tantului de la mașina AFP-200 s-a 
redus de la 14 tone la 11,6 tone. La 
strungurile carusel mari, piesele de 
structură (montanți, traverse mobile, 
platforme) sînt executate acum din 
construcții metalice. Prin tot ceea ce 
fac, muncitorii și specialiștii de la 
atelierul de piese sudate dau un 
exemplu practic de înalt spirit gospo
dăresc, de conștiință muncitorească 
înaintată.

Sînt demne de relevat șl rezultate
le obținute prin reproiectarea unor 
mașini-unelte sau subansamble. Ast
fel, prin eliminarea surplusurilor de 
materiale și adoptarea unor soluții 
constructive mai simple, consumul de 
metal la o mașină AFP-180 s-a re
dus cu 2,5 tone. Dacă adăugăm si 
economia de metal realizată prin exe
cutarea unor piese din construcții 
metalice, greutatea acestei mașini s-a 
redus cu nu mai puțin de 8 tone, de
venind totodată mai precisă în func
ționare.

în sfîrșit, amintim de introducerea 
pe calculator a programelor de croire 
a tablelor. Rezultatul ? Creșterea in
dicelui de utilizare a metalului de Ia 
79—75 Ia sută Ia 90—95 Ia sută.

Desigur, nu s-a ajuns la fundul 
„sacului" cu rezerve pentru reduce- 
tea consumului de metal, a altor 
consumuri materiale. Important este 
însă că întregul colectiv al între
prinderii — muncitori, ingineri, pro- 
iectanți — este angajat cu toate for
țele și capacitatea sa creatoare in 
acțiunea de reducere a consumurilor 
materiale, de gospodărire cît mai efi
cientă a resurselor încredințate sore 
administrare, înțelegind că in aceasta 
constă de fapt esenta-esențelor apli
cării noului mecanism economico- 
financiar.

Ion TEODOR

Insămințările din toamna acestui an se desfășoară in condiții pedo
climatice deosebite. De aceea trebuie respectate anumite norme tehnice la 
pregătirea terenului și semănat. în legătură cu aceasta am solicitat unele 
precizări tovarășului dr. doc. CRISTIAN HERA, director științific al Insti
tutului de cercetări pentru cereale

— Nivelul recoltei de grîu și de orz 
depinde in cea mai mare măsură de 
modul cum se lucrează acum la se
mănatul acestor culturi — ne-a spus 
la început interlocutorul. La consfă
tuirea griului s-a stabilit ca pină 
la 1 octombrie să se însămînțe- 
ze aproape jumătate , din supra
fața destinată a se cultiva cu griu. 
Or, din datele care ne-au fost furni
zate de Ministerul Agriculturii re
zultă că semănatul a întîrziat 
foarte mult. Se știe însă foarte bine 
— experiențele noastre au dovedit-o, 
iar practica unităților agricole a 
confirmat-o — că încadrarea semă
natului în limitele timpului optim 
asigură sporuri mari de recoltă, după 
cum întîrzierea față de epoca 
optimă duce la pierderi mari, care 
în unele cazuri pot depăși 100 kg 
la hectar pentru fiecare zi în
tîrziere. De aceea este absolut ne
cesar ca in aceste zile să se lucreze 
din plin la semănat, astfel incit 
această lucrare să se poată încheia 
pină la data de 15 octombrie.

— Avind in vedere faptul că semă
natul a inlirziat, ce trebuie făcut 
pentru grăbirea lucrărilor fără a se 
neglija calitatea acestora ?

— în primul rînd, se cere să fie 
însămințate fără 
fetele care au fost 
deja eliberate și 
fertilizate. Pentru 
aceasta se va face 
repede pregătirea 
patului germina
tiv. . Dacă îngră- 
șăm’intele nu au 
fost aplicate, se 
va trece de ur
gență la adminis
trarea lor, in spe
cial a celor fosfa- 
tice, care trebuie 
încorporate odată cu pregătirea patu
lui germinativ.

O mare suprafață cu grîu se insă- 
mințeazt după premergătoare tirzii 
Dintre culturile 
cele mai 
tru grîu 
soarelui, 
cartoful, 
timpurii 
Avind în 
în care ne aflăm, este imperios ne
cesar ca in decurs d® ^-5^1e bune 
de Iuceu.. să . se termirjg recoltarea, 
acestor*' Culturi de’ p'e sofene ■ (
urmează a fi însămințate cu cereale 
de toamnă. Pentru pregătirea co
respunzătoare a patului germinativ, 
este necesar să se organizeze stringe- 
rea completă a tuturor cocenilor și 
tulpinilor de floarea-soarelui.

în situația in care amplasarea ce
realelor păioase este prevăzută pe 
sole în care vegetația este întîrziată 
(porumb, soia) trebuie si se proce
deze la schimbarea amplasării și in 
nici un caz să cu se aștepte pină 
la ajungerea la maturitate a culturi
lor de pe solele destinate msămin- 
țării griului.

— Care sini cerințele care trebuii 
respectate la pregătirea solului in 
vederea semănatului ?

— Cercetările efectuate o perioadă 
mai îndelungată de timp, în diferite 
condiții pedoclimatice, au evidențiat 
posibilitatea insămînțării cerealelor 
păioase pe terenuri in care lucrarea 
de bază a solului s-a efectuat la o 
adincime mai redusă. Esențial este 
însă să se facă o pregătire cores
punzătoare a patului germinativ. La 
amplasarea cerealelor păioase după 
soia, floarea-soarelui, cartofi, sfeclă 
de zahăr, porumb, o problemă esen
țială o reprezintă intervalul de 
timp disponibil pentru pregătirea 
solului în vederea semănatului. Cu 
cît acest interval va fi mai scurt, au 
atît posibilitatea de efectuare a ară
turii este mai redusă. De aceea, 
ținînd seama de condițiile specifice 
acestei toamne, de 
mînțării culturilor 
săptămîni. trebuie 
cele mai adecvate, 
fiecare solă pe care se 
griul sau orzul.

în funcție de dotarea 
utilaje, în funcție de 
fizice ale solului, de 
mergătoare și starea de 
nare cu apă, sint utile o seamă de 
recomandări. Eie trebuie selectate cu 
deosebită răspundere de specialiștii 
din fiecare unitate, în vederea apli
cării soluțiilor tehnologice optime. 
Despre ce anume este vorba ?

Pe soiurile care au o textură mai 
grea, sînt tasate sau au resturi vege-

întîrziere supra-

CLUJ

Mecanizatorii 
la datorie 

însămînțarea culturilor de 
toamnă în județul Cluj este In 
plină desfășurare. Griul a fost 
semănat pe 22 300 hectare din cele 
64 000 hectare destinate acestei 
culturi. Fără Îndoială, este un 
rezultat bun El se datorește. In 
primul rînd, muncii neobosite 

mecanizatorilor, care se află 
datorie din zori și pină 

seara și chiar noaptea, unde si
tuația o cere. în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Huedin mecanizatorii lucrează 
în schimbu'i prelungite. Meca
nizatorii Martin Balint loan 
Buzaș, Dumitru Tripon șt alții 
de la . toperativa agricolă din 
Huedin nu-și precupețesc e- 
forturile și sînt hotărtți ca în 
cîteva zile aici să Încheie se
mănatul pe toate cele 375 hec
tare cu griu. Cei din Sîncral au 
semănat 400 din cele 540 hec
tare. Dealtfel, pe Întreg consi
liul Huedin, fnsămtntaiea griu
lui este avansată. „Este rodul 
muncii organizate pină In cele 
mai mici formații de lucru — 
ne spune tovarășul Grigore 
Verbei, președintele consiliului. 
Fiecare cadru de conducere șl 
specialist este alături tot timpul 
de formațiile de mecanizatori, 
la arat, la pregătirea terenului 
și mai ales la semănat". La 
Mociu. de pildă, 30 de mecanici 
de la S.M.A. lucrează noaptea 
pe tractor la pregătirea te
renului.

în unitățile din consiliile ■- 
groindustriale Gflău. Taga, 
Gherla, Ceanu Mare sînt 
rămînerl tn urmă cauzate de 
unele deficiențe organizatorice, 
de decalajul necorespunzător 
dintre pregătirea terenului șl 
semănatul propriu-zis. Iată de 
ce comandamentul județean 
pentru agricultură a luat măsuri 
care să permită accelerarea lu
crărilor. Se acționează In ve
derea Încheierii grabnice • re
coltării cartofilor, mai ales tn 
consiliile agroindustriale Ceanu 
Mare. Mihai Viteazul, Unlrea- 
Turda, astfel lncll si se asigu
re front de lucru necesar pre
gătirii terenului și Insămînțării 
griului.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Sclnteli*

Cine seamănă acum, 
in ogor bine pregătit, 

ciștigă la recaltă 
(Urmare din pag. I)

Pentru ca la pregătirea tere
nului și semănat să se execute 
numai lucrări de bună calitate, 
se cere ca specialiștii să-și des
fășoare activitatea pe teren, să-i 
îndrume pe mecanizatori. Dacă 
mecanizatorii iși fac datoria, nu 
același lucru 11 putem afirma 
despre unii cooperatori. La 
C.A.P. Giurgeni, cadrele de con
ducere și specialiștii dovedesc 
superficialitate in urmărirea cali
tății lucrărilor, lăsind de multe 
ori sarcinile ce le revin pe seama 
mecanizatorilor. Or, aceștia nu 
pot tace și curățirea suprafețelor 
de resturi vegetale, care este de 
datoria cooperatorilor. Membrii 
biroului executiv și consiliul 
popular comunal Giurgeni tre
buie să intervină cu operativita
te, aplicînd prevederile legii ace
lora care mai stau la taclale pe 
marginea șanțului, in loc să vină 
in cimp la lucru.

și plante tehnice Fundulea.
tale se va efectua o arătură la adin- 
cimea de 16—22 cm, urmărindu-se ca 
aceste arături să fie cît mai curate 
și mai puțin bolovănoase. Imediat, 
sau concomitent cu arătura, pentru 
a evita orice pierderi de umiditate, 
se va trece la discuirea terenului in 
vederea pregătirii lui pentru însă- 
mînțat. Arătura se poate efectua cu 
tractorul A-l 800 + PSP-7-35 sau cu 
tractorul U-650 + PP-3-30, urmat în 
mod obligatoriu de grape stelate, iar 
discuirile se vor face cu tractorul 
U-650 urmat de grapa cu discuri 
(GD-3.2). Procedîndu-se astfel, pen
tru a se lucra suprafața de 12 hec
tare ce poate fi insămințată intr-o 
zi cu tractorul U-650 și semănătoa
rea SU-29, sint necesare 5 agregate pe 
zi. cu un consum de motorină 
44 kg la hectar și 4,36 ore-om 
hectar. Prin efectuarea arăturii 
tractorul U-650 și pregătirea terenu
lui în mod similat, sint necesare 7 
agregate, cu un consum de combus
tibil de 36 kg la hectar, dar cu un 
necesar de forțe de muncă de 5,86 
ore-om la hectar.

Pe terenurile mai puțin tasate, pe 
cele cu o textură mai ușoară, lucra
rea de bază a solului se poate efectua 
cu tractorul A-l 800, urmat de gra
pa cu discuri, după care se va discui 

din nou cu trac
torul U-650 urmat 
de GD-3,2. în a- 
ceastă situație, 
pentru a se lucra 
suprafața de 12 
ha, ce poate fi 
însămînțată într-o 
zi, sînt necesare 
numai două agre
gate, cu un con
sum de combusti
bil de 19 kg la 
hectar, iar nece

sarul de forță de muncă este 1,39 
ore-om la hectar.

Pe terenurile ușoare, fără resturi 
vegetale, la lucrarea de bază a solu
lui se poate folosi grapa GD-6,4 în 
agregat cu tractorul A-l 800, iar 
pentru pregătirea pa‘ lui germina
tiv — tractorul U-650 urmat de 
grapa cu discuri GD-3,2. in această 
situație, pentru cele 12 ti;. vor fi 
necesare numai 1.5 zile-tractor cu un 
consum de combustibil de 14,5 litri 
la Jjectar și un necesar de forjă d 
munc i de 1,22 ore-om la hectar, 

•arep Țjtfftd seama de cele de mai sus, în 
' funcție de situațiile concrete exis

tente în unitățile de producție, fie
care inginer-șef trebuie să stabi
lească cu un inalt simț de răspun 
dere măsura tehnologică cea ma: 
adecvată pentru ca pină la data d« 
15 octombrie să se poată termini 
însămînțarea cerealelor de toamnă.

— Ați arătat că în această toamnă 
Insămințările se execută in condiții 
pedoclimatice deosebite. Ce este 
bine de știut și, bineînțeles, de 
aplicat In legătură cu densitatea și 
adincimea la semănat ?

— Ținînd seama de taptul că în 
unele zone din tară umiditatea 
solului este mai redusă, semăna
tul trebuie să se facă cu norme 
sporite de sămință, pentru a asigura 
o densitate de cel puțin 550—600 spice 
recoltabile la metrul pătrat. Această 
densitate poate f realizată prin în- 
sămințarea a 450-550 boabe germi- 
nabile la metru pătrat, in condiții 
de aprovizionare normală a solului 
cu apă. în terenurile mai uscate, 
norma de sămință se va mări cu 
50-100 boabe germinabile la metrul 
pătrat. Adincimea de însâmîntare. 
in condiții normale, va fi de 4-5 cm 
iar in condiții de umiditate redusă 
în sol — de 5-6 cm.

— Intrucit umiditatea din sol este 
in unele zone scăzută, este indicată 
irigarea griului și orzului ?

— Evident că da. Pe solele In care 
grîui se cultivă in condiții de iri
gare, trebuie să se procedeze ime
diat la pregătirea terenului și însă- 
mîntarea culturilor. Avind în vedere 
perioada in care ne găsim, udarea 
de aprovizionare nu se mai poate 
face ; trebuie făcută însă irigarea de 
răsărire cu norme reduse, de 200-400 
metri cubi de apă la hectar, imediat 
după insămințare.

Printr-o mobilizare largă și o or
ganizare exemplară a muncii, însă
mînțarea cerealelor de toamnă se va 
putea realiza, fără a se face rabat 
la calitatea lucrărilor, in termenele 
optime pentru aceste culturi, ceea ce 
constituie o condiție hotărițoare pen
tru obținerea de recolte mari în 1981 
la cerealele păioase.

Ioan HERȚEG

Ce recomandă 
specialiștii 

de la Institutul 
de cercetări 

pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea

recoltate în toamnă 
premergătoare pen- 
considerate floarea-

bune 
sînt 
soiurile timpurii de soia 

sfecla de zahăr și hibrizii 
și semitimpurii de porumb.
vedere perioada avansată

necesitatea insă- 
in circa două 
luate măsurile 

specifice pentru 
va însămînța

cu mașini și 
proprietățile 

planta pre- 
aprovizio-

Desen de Nic. NICOLAESCU
\---------------------

de 
la 
cu

De ce întîrzie transferul de semințe?
Pentru realizarea de 

producții mari în anul 
viitor, este imperios 
necesar ca pretutin
deni semănatul griu
lui să se facă în pe
rioada optimă. Or, 
pentru aceasta im
portant este acum ca 
fiecare unitate agri
colă să aibă asigurate 
cantitățile de semințe 
necesare. Iată însă că 
nici pînă la această 
dată nu s-au încheiat 
transferul semințelor 
intre județe și ridica
rea lor de la bazele 
de recepție de către 
unele unități agricole. 
Mai grav este faptul 
că in cadrul acestor 
acțiuni este mult ră
mas in urmă transfe
rul de semințe din ca
tegoriile biologice su
perioare.

După cum rezultă 
din datele furnizate 
de Ministerul Agricul
turii. cele mai mari 
restanțe In livrarea

semințelor elită o au 
județele :

Argeș : plan de li
vrări — 600 tone ; ex
pediate — 300 tone; 
restanțe fată de jude
țele Dîmbovița, Gorj 
și Olt ;

Ialomița : din 500 
tone au fost livrate 
doar 215 tone ; res
tanțe fată de județele 
Ilfov și Suceava ;

Timiș : din 690 tone 
au fost expediate 500 
tone ; restante fală de 
județele Argeș, Bu
zău, Constanta și 
Ilfov.

Ilfov ! din 1 087 tone 
s-au livrat doar 685 
tone ; restante fată 
de județele Botoșani. 
Bihor. Mures, Olt. 
Tulcea și Vaslui.

Pentru aplicarea 
măsurilor stabilite la 
consfătuirea pe tară a 
culturii griului. Mi
nisterul Agriculturii a 
Întocmit un program 
ca flecare județ să-și

asigure din producție 
proprie. necesarul de 
semințe. în acest scop 
este nevoie ca din ju
dețele în care există 
stațiuni de cercetări 
agricole, unde se pro
duc semințe din cate
goriile biologice supe
rioare, să fie livrate 
asemenea semințe 
pentru Înmulțire și 
celorlalte județe. Din 
păcate, există județe 
care, pur și simplu, 
obstrucționează înfăp
tuirea acestei măsuri. 
După cum am fost 
informați la Ministe
rul Agriculturii, orga
nele agricole din ju
dețul Timiș au refuzat 
să livreze altor județe 
semințe din unele so
iuri valoroase de 
griu. justlficînd că 
nu fost reținute pen
tru nevoile proprii. 
Este o optică Inadmi- 
■ibilă, care trebuie 
imbătută energic.

A. PAPADIUC
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ȘTIINȚELE SOCIALE
mai profund implicate în formarea răspunderii 
civice, a convingerilor comuniste ale tineretului

începerea unui nou an școlar a 
prilejuit un tur de orizont, în cadrul 
consfătuirilor cadrelor didactice, or
ganizate de regulă in această peri
oadă, și asupra problemelor pe care 
le ridică continua perfecționare a 
predării științelor sociale, sporirea 
rolului lor în formarea conștiinței 
socialiste a tinerelor generații.

Bilanțul activității în școlile ge
nerale și licee a înscris în acest sens 
unele realizări. între care se cuvine 
menționată îmbunătățirea substan
țială a programelor și manualelor 
școlare. Programele și manualele de 
științe sociale de care vor dispune 
elevii In noul an școlar au fost re
făcute în sensul reliefării clare a 
principalelor orientări stabilite pen
tru dezvoltarea eeonomico-socială a 
țării la Congresul al XII-lea al 
partidului, a contribuției creatoare 
a partidului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia dezvoltarea teoriei 
revoluționare, a modului original în 
care partidul nostru soluționează 
problemele construcției socialiste, în 
funcție de condițiile și particulari
tățile concrete ale României. Astfel, 
sint tratate pe larg și într-un mod 
convingător orientările stabilite de 
congres in ce privește trecerea la o 
calitate nouă, superioară în activi
tatea economică, aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, eco
nomisirea resurselor de energie și 
materii prime, înfăptuirea unei 
profunde revoluții în agricultură, 
perfectionarea democrației socia
liste, creșterea rolului conducător al 
partidului in etapa actuală.

O atenție deosebită se acordă în 
cadrul noilor pro.’rame întăririi 
caracterului aplicativ il temelor, de
sigur în funcție de piafilul obiectu
lui, de specificul fiecărei teme, creș
terii caracterului educativ-formativ 
al acestor discipline in ansamblu. 
Astfel, la diferite teme de economie 
politică (productivitatea muncii, 
structura și căile reducerii costuri
lor de producție etc.) s-au introdus 
aplicații practice, calcule 
deprindă elevii cu analiza 
să contribuie la formarea și 
rea gîndirii lor economice ; 
disciplinele, programele 
sistematic cultivarea atașamentului 
față de valorile orînduirii noastre, a 
respectului și mîndriei față de rea
lizările obținute de poporul nostru 
în construcția socialistă, a dorinței de 
a le amplifica și mai mult în viitor ; 
se pune, de asemenea, un mai mare 
accent pe combaterea argumentată 
a concepțiilor neștiințifice despre 
lume și viață, a teoriilor care fac 
apologia capitalismului, a încercă
rilor forțelor reacționare de a de
nigra realizările poporului nostru în 
edificarea noii orinduiri.

Auspicii favorabile pentru noul 
an de lnvătămînt creează, de ase
menea, îmbogățirea considerabilă a 
materialului documentar, livrat pe
riodic, pe baza unui plan, de Ia cen
tru către județe. Profesorii de ști
ințe sociale pot consulta, la cabine
tele județene pentru 
ideologică și politico-educativă, 
casele corpului didactic 
de documente, buletine de 
mare, referate și recenzii 
problemelor celor mai actuale 
domeniul Istoriei, științelor 
tice, filozofiei, economiei 
asupra aspectelor care se 
în centrul confruntărilor 
contemporane.

Desigur, oricîte materiale 
oricît de bine ar fi întocmite pro
gramele și manualele, factorul în 
ultimă instanță decisiv în ceea ce 
privește sporirea eficienței educa
tive a predării acestor discipline, 
închegarea cunoștințelor în con
vingeri, dezvoltarea capacității de 
interpretare și apreciere, formarea 
atitudinilor și...comportamentelor 
înaintate 11 reprezintă indiscutabil 
profesorul, pregătirea sa.

Personalitatea profesorului se vă
dește în primul rînd în măiestria 
cu care știe să confere fiecărei 
lecții deschidere către realitatea ac
tuală, ajutind elevii să înțeleagă 
principiile politicii partidului în di
ferite domenii, să desprindă con
cluzii clare pentru activitatea lor 
viitoare. Cum a reieșit și din dezba
teri, în condițiile integrării învă- 
țămîntului cu cercetarea și produc
ția, modalitățile de ancorare a lec
ției în realitățile concrete s-au di
versificat sensibil, lecțiile de econo
mie politică- în special 
cu bune 
dobîndite de 
semnificativă 
riența de la 
Titu, județul 
ne spunea 
Bărbulescu, atelierul-școală al între
prinderii este organizat sub forma

științe sociale au fost an- 
o cercetare asupra evolu-
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care să 
concretă, 
dezvolta

ta toate 
urmăresc

activitatea 
la 

culegeri 
infor- 

asupră 
din ?

• poli- ‘ 
politice; 
situează 

de idei

ar exista,

Locul
(Urmare din pag. I)
grîu pînă la halat alb 
și laser ; e cartea ati- 
tor energii și atîtor 
creații care se varsă 
ca niște rîuri într-un 
fluviu uriaș ; este car
tea eroismului 
bișnuit, dar și a ero
ismului cotidian, 
ascuns, 
care dintre noi ; 
cartea romantismelor 
înflăcărate și mai ales 
a romantismului de 
care nimeni nu scapă, 
măcar o dată în viată, 
și care, poate tocmai 
din lipsa 
de cărți, 
piară 
floare 
să se 
fructul 
minte și uneori de e- 
nergii și frumuseți. 
Nu pledez pentru o 
carte idilică și pentru 
o lume idilică. Ade
vărurile se divulgă în 
cadrul unor procese 
dialectice, nu se ofe
ră, simplu, prin pro
clamații, Cartea 
pre adevăr este 
facto — cartea 
convulsii, neliniști și 
căutări, cartea unor 
dureri, speranțe, e- 
șecuri șl bucurii, iar 
despre această viață 
complexă și despre 
necesitatea unei ase
menea cărți comple
xe, inspirate de mun
ca și viața poporului 
nostru, ne-a vorbit 
deseori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A- 
devărul nu este nu
mai rezultatul unor a- 
firmații. ci și al unor 
negații, si. ceea ce ia
răși este foarte im
portant, el nu se poa
te confunda întotdea
una cu veșnicia. Avem 
insă ctteva adevăruri 
fundamentale, pentru 
totdeauna : patria, po
porul, socialismul, 
partidul și abnegația 
lui, epoca aceasta și 
făuritorul ei, avem 
lumea aceasta în care 
trăim, o lume a mun
cii plină de cei care 
lucrează și îmbogățesc 
această lume, nu doar 
cu niște îndemnuri, ci 
chiar cu brațele și cu

neo-
cel

poate, în fie- 
este

unei astfel 
începe să 

în stadiul de 
fără a ajunge 
sublimeze în 

dătător de se-

des- 
■ ipso 
unor

puțind utiliza 
cunoștințele 

practică. Este 
sens expe- 

din 
cum 

Smaranda

rezultate 
elevi în 
în acest 
liceul industrial 
Dîmbovița. Așa 

profesoara

Concluzii desprinse din 
consfătuirile județene 

ale profesorilor 
de științe sociale

unei microîntreprinderi . La lecția 
despre mecanismul economico-finan- 
ciar, „contabilul-șef" a expus situa
ția financiară a unității, factorii 
care grevează asupra rentabilității 
în anumite sectoare ; „șeful orga
nizării" a înfățișat apoi situația dis
ciplinei contractuale, a ritmicității 
producției, a reliefat consecințele 
abaterilor de la disciplină și slabei 
calificări a unor „muncitori" asu
pra eficienței economice. Dezbate
rea ce a urmat, folosind propriile 
constatări ale elevilor în timpul 
practicii, a reușit să clarifice in
comparabil mai bine esența noului 
mecanism economico-financiar și, 
mai ales, modalitățile principale de 
sporire a eficienței și calității mun
cii ; adică tocmai ceea ce trebuie să 
cunoască temeinic viitorii munci
tori, tehnicieni și ingineri.

La Școala generală nr. 1 din Mo- 
reni, cum arăta profesoara Emilia 
Bucur Pleșeanu, elevii sînt 
mâți, atît 
cercurile 
bogatele 
citorești 
de lupta 
lor. Concomitent, la multe ore de 
istorie, de dirigenție sînt invitați 
muncitori și specialiști care înfăți
șează noile condiții de muncă și 
viață ale petrolistului — meserie 
indiscutabil dură, dar neasemuit de 
frumoasă. în fine, din activitatea 
educativă nu lipsesc nici vizitele și 
discuțiile cu petroliștii la locul lor 
de muncă. Și, desigur, toate acestea 
au contribuit la hotărîrea luată de 
majoritatea elevilor din clasele a 
opta . de a se califica în aceasta 
profesie.

O predare vie, concretă, apli
cată este de neconceput fără ca 
însuși profesorul să cunoască reali- 

, tățile vieții social-politico a țării, 
realizările șl deficientele din acti
vitatea economică și politico-educa
tivă. In acest sens se cuvine evi
dențiată preocuparea de a antrena 
cadrele didactice de științe sociale 
la studierea unor procese și feno
mene concrete din viața județelor, 
la desfășurarea unor cercetări mai 
ample care să se soldeze cu 
duzii utile pentru factorii de 
zie. Se ridică însă unele 
bleme în legătură cu modul 
sint organizate și îndrumate < 
țările, cum sînt valorificate 
cluziile lor.

Este indiscutabil un lucru . 
faptul că în județul Dîmbovița pro-

îndru- 
la orele de clasă, cit și în 
de istorie, să studieze 

tradiții ale mișcării mun- 
din zonă — strîns legate 
revoluționară a petroliști-

fesorii de 
trenați la 
ției fenomenului religios, mai ales 
că în anumite localități se consta
tase o recrudescență a fenomenului 
mistic, încercări de atragere a tineri
lor la activitatea diferitelor culte. 
Discutind cu mai multe cadre didac
tice, am constatat însă că mersul 
cercetărilor este cu totul inegal, că 
dacă în unele localități (precum Bă- 
leni, de pildă) fenomenul religios 
este studiat stăruitor, în altele cer
cetarea a rămas tot în fazele inițiale.

Pe de altă parte, nu există o per
spectivă clară privind valorificarea 
cercetărilor, atît în plan didactic, cit 
și în cel educativ mai general. Avem 
în vedere — așa cum sublinia și pro
fesorul Eugen Fructher, de la liceul 
„Enăchiță Văcărescu" — necesitatea 
organizării unor dezbateri pe margi
nea rezultatelor cercetării, a măsu
rilor care se cer întreprinse pe plan 
instructiv-educativ. în cazul cer
cetării la care ne referim, este greu 
de explicat de ce organele în drept 
nu-i acordă mai multă importanță, 
mai ales că concluziile el interesează 
direct activitatea politico-educativă.

în cadrul consfătuirilor din dife
rite județe s-au făcut o serie de pro
puneri din care menționăm, cu titlu 
de exemplu, necesitatea ca în cadrul 
cursurilor de perfecționare a ca
drelor didactice să se acorde o aten
ție mai mare pregătirii psiho-peda- 
gogice, aspect deosebit de important 
pentru sporirea eficientei educative 
a activității didactice ; decalarea în 
timp a olimpiadelor la disciplinele 
sociale față de celelalte pentru a pu
tea avea — cel puțin în primele 
faze — un mai pronunțat caracter de 
masă ; livrarea către județe a unui 
număr mai mare de lucrări de refe
rință pentru acest domeniu (de pildă 
din „Istoria filozofiei" vol. II la Tîr- 
goviște au sosit un număr de exem
plare mult mai mic decît cel al pro
fesorilor de specialitate) etc. Se cu
vine, de asemenea, reținută ideea 
care a rșvenit frecvent în dezbateri 
ca în educația comunistă-revoluțio- 
nară să fie antrenate în mod echi
tabil toate cadrele didactice ; înde
plinirea unui asemenea obiectiv 
complex nu poate constitui decît ro
dul unor acțiuni bine coordonate care 
să înglobeze toti profesorii — pentru 
că toți sînt învestiți cu răspunderea 
educării tinerei^ generații.

Paul DOBRESCU

O imagine panora
mică asupra disponibi
lităților concertistice 
deosebite ale tinerei 
generații de muzicieni, 
ale cărei virfuri inter
pretative se situează la 
înalte cote valorice, 
demne de marile sce
ne de concert, precum 
și necesitatea sprijini
rii, a promovării per
manente și responsabi
le a talentelor de reală 
anvergură — acestea 
au fost aspectele pe 
care „Gala 
concertante" 
Satu Mare, organizată 
în cadrul Festivalu
lui national „Cîntarea 
României", le-a rele
vat cu sprijinul ini
mosului colectiv al 
orchestrei filarmonice 
din localitate și al 
conducătorului aces
teia, directorul Ștefan 
Grigorovici: publicu
lui din Satu Mare și 
Cărei, sub 
dirijorilor 
Munteanu, Erwin Acel 
și Petru 
le-au fost oferite trei 
seri de concerte. Este 
vorba, așadar, de spri
jinirea vieții artistice 
în centre ce nu dis
pun de instituții pro
fesioniste de concert 
(manifestarea de la 
Cărei constituind în a- 
cest sens o certă reu
șită), precum și de o 
pledoarie în favoarea 
ideii potrivit căreia ti
nerii interpreti se pot 
afirma ca un factor 
mai activ al culturii de 
masă atunci cînd se 
creează ocazii și con
diții adecvate.

Rememorînd suita 
celor trei manifestări 
— organizate de către 
Colegiul criticilor mu
zicali din A.T.M. sub 
egida Consiliului Cul
turii și Educației So
cialiste — vom subli
nia în primul rînd ți
nuta de excepție a pia
nistei Dana Borșan, o 
muziciană ce dispune

muzicii 
de la

bagheta 
Alexandru
Andriesei

scriitorului
nopțile, uneori crude 
și albe. Acestor oa
meni ai muncii le sîn
tem datori cu paginile 
unor cărți frumoase... 
Iată de ce vorbesc 
despre durerea unor 
cărți nescrise. Este o 
durere și în ultimă 
instanță o nedreptate, 
fie și numai pentru că 
printre eroii cărților 
noastre pătrunde încă 
foarte rar muncitorul, 
cel care definește în
săși epoca și societa
tea noastră, cel care, 
cum spunea Blaga. 
are curajul neasemuit 
de a nega frumusețea 
stelelor de pe cer cînd 
le compară cu stelele 
de metal făcute de el 
și mașina lui, cel care 
prin asta ne fulgeră 
cu o nouă estetică : 
adevărata frumusețe 
este cea trecută prin 
mîinile omului. Iată 
spre ce trebuie să tin
dă paginile albe și 
mai ales condeiele și 
inimile noastre, ale 
scriitorilor : spre sta
tornicirea și îmbogă
țirea unui capitol pu
ternic în literatura 
noastră pe care să-l 
numim cu mîndrie : 
literatura română con
temporană, literatura 
României socialiste.

în nici un caz nu 
putern vorbi de lipsa 
talentelor, a forțelor 
și posibilităților de a 
scrie noi pagini, mai 
pregnante, din aceas
tă mare carte a socie
tății contemporane. 
Avem multe talente, 
dar forța noastră de 
creație se mai vede 
micșorată, diminuată 
uneori de un anumit 
subiectivism, de men
talități exclusiviste. 
Nu rareori atunci cînd 
cineva se proclamă 
„maestru", se consi
deră dator să-și nege, 
reducindu-1 la rangul 
de „cîroaci", colegul. 
Cu alte cuvinte, e 
vorba de climat, de 
un anume climat care 
nu face deloc
obștii noastre. O sea
mă de energii și o 
groază de timp se 
concentrează și se e- 
puizează intr-un „joc

bine

i can- 
deci- 
pro- 
cum 

cerce- 
con-

pozitiv

de șah" foarte ciudat, 
cu atîtea atacuri 
recte și indirecte 
tot felul de piese, 
cit jocul, destul 
malițios și așa, 
pierde caracterul 
joc de timp 
transformîndu-se 
scop 
nea 
resc 
albe, 
gindi 
cărți, 
inspiră cărțile, la cei 
care ne citesc cărțile, 
am curajul să afirm 
că lumea literelor ar 
fi mai frumoasă. 
Avem datoria să 
staurăm în viața 
rară un climat de 
lă colegialitate, 
să înlăture exclusivis- 
mele, care să respecte 
cartea și munca fie
căruia, care să refuze 
orice tentativă de 
ranie literară, care 
insufle 
tuturor 
de vitală 
adevărată.
tura 
suma 
compun 
tură, că 
geniile sînt 
de istorie și 
înșiși, că în 
fiecăruia stă 
tatea unei cărți mari, 
că a fi 
seamnă a 
adică a 
munci, a 
la epuizare.
acel sfîrșit cu care se 
încheie orice carte, că 
sîntem datori acestei 
societăți, acestui po
por, semenilor noștri, 
fiindcă ei. cititorii, ne 
legitimează și ne asi
gură, pînă la urmă, 
găzduirea în istoria 
literaturii. In lumea 
noastră literară e Ioc 
pentru toti, dar adevă
ratul loc al scriitoru
lui trebuie să fie în 
inima semenului său, 
cititorul. Și pentru 
a-și cuceri acest loc, 
scriitorul trebuie să-l 
cunoască pe cititor, 
să-l înțeleagă, 
recunoască 
lume și-n 
și înainte 
să-l iubească.

di- 
la 

în
de 
își 
de 

liber, 
în 

in sine. Aseme- 
preocupări 
teancul

Dacă 
mai 

la cei care

spo- 
filelor 
ne-am 

mult la 
ne

in- 
lite- 
rea- 
care

ti
să 
și 

cit 
de

fiecăruia,; 
ideea, pe 

pe atît 
că litera- 
tări este 

care
unei 

cărților 
acea litera- 
maeștrii și 

decretat! 
nu de ei 
condeiul 
posibili-

scriitor în
scrie cărți, 
munci, a 

munci, pînă 
pînă la

să-i 
locul în 
literatură 
de toate

de resurse interioare 
de mare amploare, ca
pabile să împlinească 
spatiile vaste ale ar
hitecturii celebrului o- 
pus brahmsian, Con
certul în re minor ; 
susținerea 
la nivelul adevărului 
artistic, al clarității 
expresiei, in Interpre
tarea Concertului in sî 
minor pentru violoncel 
ți orchestră de Anto
nin Dvorak, de către 
Marin Cazacu ; re
marcabila autoritate a

tensionata,

Filarmonica 
din Satu Mare — 
gazda a tinerilor 

interpret!

joculul pianistic la An
drei Deleanu, în Con
certul în mi bemol ma
jor de Liszt. Punctul 
de special interes al 
serii de muzică mozar- 
tiană l-a constituit e- 
voluția Iul Dorin Pă- 
trașcu — student al 
conservatorului bucu- 
reștean — în cel de-al 
treilea concert pentru 
corn și orchestră, o e- 
volutie in care virtu
țile cîntului cameral, 
maleabilitatea tonului 
alternează cu o strălu
cire sonoră de mare e- 
tect. Notabilă a apă
rut, de asemenea, con
centrarea inteligentă a 
expresiei în cazul vio
lonistului Mircea Că
lin, ca și dezinvoltura 
virtuoză pe care o po
sedă pianistul Deme- 
ny Attila.

în sfîrșit, cel de-al 
treilea moment al 
„Galei muzicii concer
tante", concert găzduit 
în holul castelului din 
Cărei, moment închi
nat unor opus-uri con
certante largă

popularitate, a adus în 
fața publicului tineri 
de real talent, unii 
dintre aceștia încă stu- 
denti, proveniți din 
diferitele centre mu
zicale ale țării. Avem 
în vedere meritele 
speciale ale școlii in
terpretative de corn 
din Iași : tinerii Inter
preti Gheorghe Asavei 
și Petru Gâscă de la 
Liceul de artă „Octav 
Băncilâ" au conturat 
cu strălucire și fran
chețe țesătura muzica
lă filigranată a dublu
lui concert în mi be
mol major de Haydn. 
Remarcabilă a apărut, 
de asemenea, sensibili
tatea romantică de cla
să, lucid orientată, pe 
care clarinetistul Ovi- 
diu Căplescu — stu
dent al conservatorului 
bucureștean — o eta
lează în realizarea ce
lui de-al doilea con
cert pe care Weber l-a 
dedicat acestui instru
ment. Voce specifică 
de bas buf, Sorin Doru 
Curelaru, de la Teatrul 
muzical din Brașov 
posedă acea autoritate 
a experienței scenice 
atît de necesară reali
zării personajului U- 
berto din opera „La 
serva padrona" de Per- 
golesi. în același con
text, oboistul clujean 
Romică Râmbu, de la 
conservatorul „Gheor
ghe Dima", a de
monstrat cunoașterea 
virtuților de stil și de 
emisie proprii dis
cursului muzical ba
ch ian.

Multiple aspecte le
gate de formarea, dez
voltarea și promovarea 
tinerilor muzicieni în 
viața muzicală actuală 
au fost apoi discutate 
în cadrul simpozionu
lui organizat cu acest 
prilej la sediul filar
monicii sătmărene.

Dumitru 
AVAKIAN

CRONICA LITERARĂ
Obiectul meditațiilor

Gheorghe este în „Cenușile", cum 
singur spune, Inventarul mormin
telor geto-dacice și carpice la care 
se face cuvenita trimitere într-un 
„Avertisment". Folosind date din 
cărțile parcurse, propriile observa
ții mai vechi asupra tezaurelor an
tice, poetul își expune rezultatele 
„investigației" lirice întreprinse în 
căutarea originilor. Obsesia origini
lor este atît de puternică, îneît l-a 
făcut să atribuie unor cărți ale sale 
și valoare științifică, ceea ce ne 
este greu să confirmăm. Ce se poa
te spune în această privință este 
doar că dincoace de prezumția ști
ințifică semnificația și valoarea 
reală sînt de natură ideologică și 
națională, căci Ion Gheorghe re
prezintă natura adînc poetică a 
unor Vasile Pârvan sau Nicolae 
Iorga. Ca și aceia, poetul are acces 
la o „limbă secretă" (poetică) ce-i 
dezvăluie tainele și poezia trecu
tului îndepărtat, resimțit insă dina
mic, sustras arhaismului încreme
nit. Mesajul strămoșilor trebuie „ci
tit" în lucrurile lor și Ion Gheorghe 
are o mare capacitate de a actua
liza, liric, tezaurul arheologic. El 
nu „reface" o lume, ci ii identifică 
legile 'morale care ne-o pot evoca 
în ceea ce i-a supraviețuit. De 
aceea, poetul poate spune că are în 
față „o carte de învățătură, nu 
mormînturi" căci „n-aduce omul 
mărturie despre om însuși cît lu
crurile și lucrările lui, cu toatele-n 
grozavă supraviețuire". Ceea ce 
poate scăpa arheologului, omului 
de știință care, prin metodă, elimi
nă, desparte sau „despică" obiectul 
cercetării 
punerile ulterioare, 
ce • nu-i 
contră, .. . _
țînd din asociații lirice semni
ficații neașteptate, cu putere inte
gratoare. Spiritul său percepe lu
mea nu în succesiune, ci în durată, 
iar simultaneitatea în timp a for
melor de viață face ca un ciob de 
lut de cinci mii de ani să fie con
temporan cu floarea efemeră a pri
măverii de acum. Această însoțire 
a lucrurilor în durată — actualiza
rea trecutului și „Imbătrînirea" 
prezentului — explică de ce, în vi
ziunea poetului, urna străveche și 
floarea abia ivită participă, orga
nic, la același univers (cosmos) : 
ele sînt formele biruitoare ale unei 
vieți continuate neîntrerupt. De a- 
ceea, obsesia „supraviețuirii" din 
atîtea poeme nu exprimă, cum s-ar 
putea crede, un atașament neliniș
tit la formele „agonice" ale luptei 
existențiale ci, mult mai simplu, 
continuitatea, permanența. Iată, de 
exemplu, expresia lirică a acestei 
permanente sugerată de contem
poraneitatea „vechiului" cu „noul" 
ca manifestări biruitoare ale. vieții 
resimțite în durată : „Lîngă urnă 
crescuse-un stejar cioturos, strîmb, / 
Scriitorul de inventare arheologice 
nu l-a / Băgat în seamă. O, cînd 
judeci / Și descrii un mort vechi, 
uită-te / la florile și la arborii ce-i 
dau roată. / Sînt atîtea forme de

răfuială a vieții / Asupra ceea ce 
nu-i viață, întoreîndu-se / Biruind 
fără martori și fără lauda altcuiva 
— / Decît a Celui ce le cunoaște 
bine pe toate din sine". (Urnă bi
ruind). Ion Gheorghe este de fapt 
un „sadovenian", căci și el ar pu
tea spune, ca autorul „Crengii de 
aur", „cei morii poruncesc celor 
vii". Intr-un poem admirabil din 
„Cenușile" (întoarcerea în Geția) 
scoate pămînt pentru lăcașul vie
țuirii din „chiar malul galben al 
celor muriți" : „Din tărîmul celă
lalt scot ei lutul zidirii" și imploră 
zeul „să ne-aduni de pe jos, iar să 
ne pui în zidire". Și, dincolo de 
Sadoveanu, stă ideea de sorginte 
populară cu privire la zidul vechi 
și ascuns pe care trebuie continuată 
construcția (materială, spirituală,

lor cu o artă greu de analizat, ce 
au putut părea unora rudimentară, 
greoaie. Uneori chiar așa și este, 
dar poemele cele mai bune 
„Cenușile" dovedesc altceva: 
contemplarea (și chiar din seaca și 
monotona inventariere) a mormin
telor și tezaurelor descoperite ră
sar adesea lujerii fantastici ai unui 
vis poetic de o mare înălțime spiri
tuală. Din mîlul „mort", din lutul 
inert, din resturile de pe fundul 
unor gropi, din descrierea lor ter
nă viziunea țîșnește ca o flacără 
albă, fără zgură. Capodopera volu
mului poate fi „Daphina, Daphina", 
variantă dacică,a poveștii antice în 
care teza — forța germinativă a lu
tului strămoșesc — nu alterează 
cîtuși de puțin puritatea și grația 
viziunii erotice care o domină, con-
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morală). Viziunea volumului este 
de aceea polemică, în acest chip, 
cu mentalitatea sceptică vădită în 
credința că adevăratul nostru în
ceput ar fi de fapt veșnica repetare 
a unui început mereu neisprăvit. 
Toată cartea se constituie ca o re
plică la acest scepticism, dureros sau 
ironic, după temperamentul autori
lor ce l-au ilustrat și susținut (scrii
tori, ideologi, critici și istorici etc.). 
Sensul general al tuturor poemelor 
din „Cenușile" are în vedere o 
reacție de anvergură la o aseme
nea mentalitate și cartea este, ca 
atare, documentul unei conștiințe 
politice de actuală rezonanță pen
tru care trecutul nu este un sim
plu relicvariu, un depozit de oase, 
ci o cenușă germinativă ce relevă 
perenitatea, trăinicia, în spirit, a 
așa-numitei „civilizații de lut". 
Sensul cel mai larg, semnificația 
cea mai generală a acestor poeme 
ar consta în ideologia lor națională: 
poporul român poartă în făptura sa 
morală și spirituală ceea ce este 
viu din marele său trecut dacic și, 
considerînd vie „cenușa" urnelor 
din anticele morminte, poetul este 
polemic față de un anumit spirit 
snob, atrofiat, anemic în recepta
rea semnalelor ce ne vin dinspre 
o asemenea istorie. Inventarierea 
trecutului dacic, descrierea mor
mintelor poate părea, și chiar este 
uneori, cam monotonă, alteori poe
tul „vede" semne ce nouă ne pot 
rămîne criptice etc. : sensul gene
ral rămîne, este viguros și susți
nut, în ansamblu, de o prospețime 
lirică remarcabilă. Căci în cenușa 
urnelor dacice poetul face să palpi
te sufletul nemuritor al strămoși-

ferindu-i o mare putere de simbo
lizare. Poetul visează, „livresc", un 
basm, dar din puterea visului, în 
„strachina cu mraniță de șapte mi
lenii" — „pămînt de flori proaspăt 
de-o zi" — răsare un arbust, visa
tul „dafin rămuros" de unde, dînd 
florile-ntr-o parte, iese o pheie. 
„In groapa ca toate gropile daci
lor / Și-ale celorlalți: carpi, geți, și 
de toate semințiile danubiene / 
Erau zece cupe de aur, cu picior și 
tortite, / Roată, pe după o strachi
nă — / Grea, urîtă, lucrată cu 
mina ; / Avea buzele într-o margi
ne, aplecate, / Ca și cînd ar fi fost 
moi de vreme, / Ca și cum ar fi 
topit-o ceva dintr-acolo; / Cenușă 
în ea, nici-un fir, / Doară cîțiva 
pumni de mraniță, / Pămînt de 
flori, proaspăt ca de-o zi / Și dea
supra doar o agrafă de bronz / ( 
Din cele cu mult arc / Am pus-o 
pe masa mea cu-nsemnări zilni
ce /... / A treia noapte căzusem de 
trudă: somn țărănesc. / Pe Ia ora 
aceea, a tuturor duhurilor în aven
tură, / Din strachina cu mraniță de 
șapte milenii, / Un dafin rămuros 
a crescut: flori pe el, roire, / Frun
zele de aur, crengile de flacără : 
/ Dînd ramurile-ntr-o parte a ieșit 
o pheie. / ( Adolescentă ca o ramu
ră mlădie, cu părul luciu de aur 
pînă la șolduri. / Pe piept avea de 
aur Soarele și Luna, / Pe umeri doi 
luceferi de argint. / Cînd s-a apro
piat i-am simțit mina caldă pe 
frunte. / / Era a patra zi in zori; 
/ în strachina cu prea veche mra- 
niță / Răsărise, intr-adevăr un soi 
de arbust, / Mă uitam cu mirare și 
oarecari amintiri — / Și credeți că 
nu ne bîntuie totuși semințele lu-

PROSPEȚIMEA 
IZVOARELOR

din muzee
Tezaurul viu

Muzeele de artă populară șl etno
grafie din întreaga tară păstrează un 
tezaur inestimabil — obiecte aparți- 
nînd patrimoniului artistic natio
nal, piese de multe ori unice prin 
frumusețea și vechimea lor, care 
atestă existența unor tradiții co
mune, existența unei neîntrerupte 
continuități pe pămîntul românesc. 
Sînt totodată documente din care 
putem descifra sensurile mai adinei 
ale istoriei și culturii noastre, ințe- 
legîndu-le mai bine frumusețea, im
portanța și valoarea. Acesta este ros
tul unui întreg șir 
rale desfășurate de 
rești și Brașov.

• BUCUREȘTI, 
pune în lumină nu 
litatea ci și deosebita realizare artis
tică a obiectelor de artă populară, a 
analiza interdependența funcției și 
mijloacelor de exprimare artistică în 
arta populară românească — iată 
tema sesiunii de comunicări științifi
ce care s-a desfășurat de curind la 
Muzeul satului și de artă populară 
din București. Organizată de Centrul 
special de perfecționare a cadrelor și 
de muzeu sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, lu
crările sesiunii au urmărit implicit 
legătura indisolubilă, structurală a 
creației contemporane cu valoarea 
binecunoscută a vechilor forme. A 
fost, de pildă, analizat raportul con- 
tinut-formă în arta populară (dr. 
Georgeta Stoica), pantonomia artei 
populare (dr. Tancred Bănăteanu), 
specificitatea culturii populare româ
nești oglindită în arhitectură (Nico- 
lae Ungureanu), ceramica de Horezu 
(dr. Gheorghe Focșa), esteticul ca 
factor generator în sfera utilitarului 
(dr. Herbert Hoffmann), conceptul și 
formele de valorificare a creației ar
tistice populare în contemporaneitate 
(Boris Zderciuc) etc., etc.

Intitulată „Rădăcini ale culturii 
populare românești", o interesantă 
expoziție de artă populară deschisă 
în zilele simpozionului la Muzeul 
satului demonstrează tradițiile 
secole ale dăinuirii noastre 
acest pămînt. Pornindu-se de 
obiectele specifice ocupațiilor 
bază (agricultură, păstorit) și auxi
liare (pescuit, vînătoare, albinărit), 
de la unelte ale meșteșugurilor tra
diționale românești, expoziția urmă
rește elementele de continuitate atît 
în funcționalitate cît și în formă și 
în ornament.

Expoziția de artă contemporană 
și demonstrațiile unor creatori 
populari precum țesătoarea Ma
ria Hansu din Gura Rîului, jude
țul Sibiu, olarul Ionică Stepan din 
Biniș, județul Caraș-Severin, cojo
carul Constantin Bănacu din Bărbă
tești, județul Vîlcea, său cioplitorul 
în Ieftin Ton Pavel din Negrilești, 
județul Vrancea, au completat armo
nios sensurile acestei întregi mani
festări, subliniind înțelegerea cu sen
sibilitate contemporană a ceea 
constituie esența dintotdeauna a 
tei și culturii noastre populare.

O BRAȘOV. „Cînd vedem pe Co
lumnă veșmintele ce poartă dacii,

de acțiuni cultu- 
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crurilor...". Din asemenea poeme 
răsar și trăsăturile unui chip mai 
puțin cunoscut al poetului: grația, 
gingășia, puritatea viziunii lirice, 
eleganța rafinată a desenului, dis
creția artistă a melancoliei, a tîn- 
jirii după spiritul trecutului recu
perabil.

Dincolo de programul cărții, dar 
năseîndu-se strict — uneori prea 
strict ! — din el, în „Cenușile" Ion 
Gheorghe își descoperă și își veri
fică, adesea strălucit, calitățile de 
poe,t modern, lăsînd în urmă tema
tica spre a-și afirma universul pro
priu, inconfundabil. Corabia visu
lui său liric se desprinde de valu
rile unei mări reale, de pămînt, 
spre a pluti pe apele imaginarului 
fantastic, străbătut de curenți ne- 
cunoscuți. Sigur, poetul este în 
multe locuri încă prea strîns lipit 
de materia poemelor, de cenușa ur
nelor, de obiectele mormintelor 
contemplate, de amfore, căițe, stră
chini, fibule, oase arse: în majori
tate acestea joacă rolul unor obiec
te magice, de cult păgîn, resusci- 
tind ritualuri ce, reiterate, semni
fică inițierea în viața strămoșilor. 
Uneori, capacitatea vizionară, pu
ternică, este înlocuită de un soi de 
filozofare tulbure, cam sofistica
tă, greu de pătruns, blocînd spiri
tul și imaginația cititorului cu no
țiuni ca „Imuabilul Ciclu", „Duce
rea drept întoarcere", „întoarcerea 
drept Plecare" etc. Altfel, un poem 
ca „Strămoșul" (din care am ci
tat) fiind, în final, absolut excep
țional tocmai prin unda de lirism 
filozofic. în genere, mișcarea poe
melor este aceasta: mai întîi, in
ventarul, trecerea în revistă a 
obiectelor sec, narativ, monoton (și 
aici, ca și în alte volume ale sale, 
poetul ridică obiectul umil la o pu
tere simbolică), apoi „istoria" pro
babilă a unui individ sau cuplu 
pentru ca finalul să propună, de 
regulă, o poartă spre înțelegerea 
vie, actuală, existențială a trecutu
lui „mort" numai în chip aparent. 
Lucrurile și „lucrările" depun măr
turie despre om — iată, simplu, 
ideea celor mai multe poeme, insă 
lirismul lor adînc provine din su
fletul care vibrează fără patetism 
în fata urnelor, din tonul colocvial, 
din Intimitatea secretă cu ele, din 
straniul sentiment că un contem
poran de-al nostru își pierde ca
racterul „databil" și se întreține fa
miliar, „țărănește", cu duhurile ce
lor muriți rămași vii în „lucrarea" 
lor. Efectul este stenic.

In demersul său, susținut de o 
credință indestructibilă în existen
ta și perenitatea mitului dacic, poe
tul poate fi comparat cu un Schlie
mann in căutarea superbă și încă
pățînată a incredibilei lumi home
rice. „Cenușile" (editura „Emines- 
cu“) este cartea unei asemenea 
căutări întreprinse de un poet care 
se descoperă în ceea ce caută. Un 
volum al cărui bogat „inventar" de 
antichități poate fi sumarul unui 
„dicționar" al propriei personali
tăți.

C. STANESCU

cămașa lor cu mîneci strînsă la în
cheietură și crestată la poale de am
bele părți, ilarii și opincile ce le aco
peră picioarele, gluga sau sarica a- 
tîrnată pe umeri — scria Al. Odo- 
bescu, unul din cei mai pasionați 
cercetători ai artei și culturii noastre 
populare — nu ne putem opri de a 
recunoaște într-insele chiar portul 
românilor noștri".

O recentă și valoroasă inițiativă a 
Muzeului județean Brașov (secția de 
etnografie) și-a propus să sublinieze 
această continuitate. Semnificativ in
titulată „Portul popular românesc — 
două milenii de unitate și continui
tate", expoziția reunește piese de 
costum de mare frumusețe aparti- 
nînd în marea lor majoritate colec
ției G. Radocea, dar și piese de cos
tum popular contemporan într-o in
genioasă prezentare paralelă cu re
producerea unor imagini de pe Co
lumna lui Traian sau Tropaeum Tra- 
iani, de pe stampe ale sec. XVIII și 
XIX, cu grafice și hărți care atestă 
vechimea și răspindirea unor piese 
de port în întreaga tară.

Frumusețea portului poate fi ur
mărită paralel în imaginile metopei 
49 a monumentului de la Adamclisi 
ce reprezintă două femei dace cu ie 
încrețită la gît și fotă și iile din Su
ceava, Munții Apuseni, zona Muscel 
sau Țara Bîrsei, și exemplele ar pu
tea fi mult amplificate.

Marina PREUTU

Semnele
permanenței
In Maramureș, ca și în alte locuri 

din țara noastră, nu numai muzeele 
și arhivele, ci, în primul rind, viața 
cotidiană a oamenilor este plină încă 
de semnele permanenței, ale unei 
existențe desfășurate pe tot par
cursul anului după secvențele unui 
scenariu imemorial. Aici șint încă vii 
datini străvechi, obiceiuri ce poves
tesc despre viața și muncile oame
nilor și care însoțesc actele funda
mentale ale existenței ; sînt, de ase
menea, pretutindeni răspîndite măr
turiile civilizației și artei populare, 
situate abia in ambianța familiară a 
locuitorilor acestor meleaguri româ
nești ; și mai dăinuie, productiv, 
înalta știință, ori artă, a prelucrării 
lemnului, moștenită din tată în fiu, 
din care s-au născut opere durabile 
(porți, case, instrumentar domestic 
etc.). Și, laolaltă cu toate acestea, un 
folclor literar de o mare valoare 
poetică : basme, legende, cîntece de 
leagăn, orații de nuntă, balade, stri
gături, ghicitori, precepte, proverbe,, 
zicători ce exprimă o senină filozo
fie a vieții, norme de comportament 
îh spiritul dragostei de muncă și al 
omeniei, al cuviinței și purității cu 
care intră în viață și se maturizează 
generație după generație. Despre 
toate acestea ne prezintă un impre
sionant material documentar „Calen
darul Maramureșului", o extrem de 
valoroasă antologie de texte de fol
clor literar, alcătuită pe criteriul res
pectării succesiunii obiceiurilor ro
mânești de peste an și din viața 
omului. Datinile, obiceiurile, textele 
din această culegere (după cum pre
cizează autorii Ion Bogdan, Mihai 
Olos, Nicoară Timiș) editată de Co
mitetul de cultură și educație socia
listă al județului Maramureș sînt 
departe de a le epuiza pe cele din 
realitate. Majoritatea sînt necerceta
te și se încearcă acum pentru prima 
oară o privire de ansamblu. Mate
rialul, prezentat din abundență, este 
inedit și încă viu iar culegerea și 
înfățișarea lui reprezintă contribuția 
pe care intelectualii maramureșeni 
și-o aduc la marele jubileu — 2 050.

Intîmplarea a făcut ca, imediat 
după parcurgerea acestui veritabil 
tezaur de creație populară maramu
reșeană, să citim sub semnătura 
poetului loan Alexandru în „Flacă
ra" („Un savant japonez despre Ma
ramureș. Satul primordial") aceste 
rînduri admirabile pe care le soco
tim cum nu se poate mai potrivite 
spre a sublinia semnificația faptei 
culturale a autorilor maramureșeni 
care au dat la iveală „Calendarul 
Maramureșului" : „...poate că și sa- 

. vanții, compozitorii, poeții noștri, ar- 
hitectii noștri, invitații vor fi cu 
luare-aminte fată de această moște
nire pe care trebuie s-o păstrăm ca 
pe ochii din cap, fiind mărturia cea 
mai incontestabilă a vechimii noastre 
aici, a nobleței noastre ca popor, a 
geniului nostru creator, cu care este 
înzestrată minunata noastră seminție 
țărănească, poporul nostru".

M. COSTEA

Noi și valoroase lucrări 
de sculptură 

la Măgura Buzăului
în acest an a avut loc cea de-a 

Xl-a ediție a taberei de sculptură 
de la Măgura, județul Buzău. Impre
sionantul muzeu în aer liber s-a îm
bogățit cu încă 16 lucrări valoroase 
care se adaugă celor 160 realizate in 
edițiile precedente. Artiștii plastici 
participant la actuala ediție a tabe
rei au dedicat creațiile lor împlinirii 
a 15 ani de cînd în fruntea partidului 
și statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și aniversării a 
2050 de ani de la constituirea primu
lui stat dac centralizat și indepen
dent. Cei 16 sculptori din toate col
turile tării au modelat cu măiestrie 
și sensibilitate blocuri imense de 
piatră, au scos la lumină forme și vo
lume care transmit un vibrant me
saj artistic, patriotic. (Dumitru Dă- 
năilă).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
In numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din Vietnam, 

Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, partidului, Mani Adunări Naționale, 
guvernului și poporului frate român mulțumirile noastre sincere pentru 
felicitările transmise cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Socialiste Vietnam.

Fie ca prietenia și relațiile de colaborare dintre cele două partide ți 
popoarele țărilor noastre să se Întărească și să se dezvolte tot mal mult.

LE DUAN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

Cronica
Joi, tovarășul Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe, a primit pe 
Leif Leifland, secretar general al 
M.A.E. suedez, care efectuează o vi
zită oficială in țara noastră.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de vederi asupra posibilități
lor de extindere a schimburilor din
tre cele două țări, precum și în ceea 
ce ș pvește evoluția situației interna
ta aie, cu precădere vizînd pregă
tirea corespunzătoare a reuniunii de 
la Madrid.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit joi pe 
acad. ■ Constantin Tsatsos, fost preșe
dinte al Republicii Elene, și pe soția 
■a, Ioanna Tsatsos, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, e- 
fectuează o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor de 
colaborare pe multiple planuri din
tre România ți Grecia, pentru con
lucrarea dintre cele două tari în 
viata politică internațională, subli- 
niindu-se convingerea că aceste ra
porturi se vor adinei și in viitor în 
folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, destinderii și. colaboră
rii în Balcani, Europa și îh întreaga 
lume.

în cursul aceleiași zile, acad. Con
stantin Tsatsos șl Ioanna Tsatsos 
s-au intîlnit cu tovarășa Suzana Gâ- 
dea, președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

Au participat George Macovescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, 
conducători al unor edituri, scriitori 
și alti oameni de cultură.

La întrevederi a fost prezent Elias 
CJis, însărcinat cu afaceri a.i. al Re
publicii Elene la București.

Oaspeții au fost, de asemenea, pri
miți de Justin Moisescu, patriarhul 
Bisericii ortodoxe române.

★
în perioada 27 septembrie — 2 oc

tombrie, o delegație a Partidului 
Noua Democrație din Grecia, condu
să de Constantines Kallias, vice
președinte al Comitetului Executiv 
al partidului, a făcut o vizită în tara

t V
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Politehnica TV
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea loto
18,3# La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1M1 de seri
19.60 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19.40 Ansambluri corale muncitorești
20,00 Călătorie prin tara mea
20.25 Film artistic: „Destelenitoril".

(Urmare din pag. I)
i-ai putea pricepe. „Dă-mi 

■ncare cit mi-e foame... 
■- că dă-mi beton numai 

4 orele cind soarele nu-1 
încălzește peste 15 grade. 
Altfel nu se poate turna", 
înțeleg că e vorba de ma
șinile care „cad" tocmai in 
orele de vîrf pentru turnat 
betonul.

— Nu se poate ca tova
rășii de la Brașov să nu ne 
înțeleagă — gindește cu 
voce tare Petru Mike, n°- 
tindu-gi la capitolul „pro
bleme mari" cuvintele 
„piese de schimb".

Fac cunoștință cu Nico
lae Aleancăi, șeful echipei 
care a turnat prima lamelă 
de beton greu la hala de 
montaj a centralei. Știe că 
după ce hidrocentrala va 
fi gata opera lui n-o să 
mai poată fi văzută.

— Se va simți însă aco
lo, la bază, c-a fost și 
mina mea. La inginerul 
Alexandru Borcilă, încă 
stagiar, lucrurile stau mai 
altfel. Prima lamelă de 
beton la care a participat 
a coincis cu nașterea fiu
lui său, Ion-Radu.

Un adevărat munte de 
rocă se dislocă la Porțile 
de Fier II pentru a croi un 
nou destin Dunării și locu
rilor din jur. Fiecare din 
cei trei ani de la Începutu

NGUYEN HUU THO
Președintele interimar 

al Republicii Socialiste Vietnam

PHAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

zilei
noastră, la invitația Consiliului Na
tional al Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste.

Din delegație au făcut parte Mar- 
xos Antoniadis, Ioannis Katsafados 
și Zaharia Kratsas, deputati.

Oaspeții au avut convorbiri la 
Consiliul National al F.D.U.S. și la 
conducerile Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internationale. Delegația elenă a 
fost, de asemenea, primită de pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan.

Au fost vizitate, cu acest prilej, 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București, precum și din ju
dețele Prahova, Brașov și Argeș.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Populare Revoluționare Gui
neea, ambasadorul acestei țări la 
București, Kerfalla Cisse, a -rit joi 
o recepție.

Au participat tovarășii Vasile Ma
rin, secretar al C.C. al P C.R., pre
ședintele Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, loan Ceterchl, 
ministrul justiției. Ion M. Ni
colae, prim adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, reprezentanți al unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alțl 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Belgiei la București, 

Jean Bouha, a oferit, joi, o recep
ție cu prilejul încheierii misiunii 
sale in tara noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, personalități ale vieții ști
ințifice și cultural-artistice.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

Premieră pe tară. Produetle a 
studiourilor canadiene

21,40 Ancheta literară TV. Poezia de 
care avem nevoie (II)

22.05 Telejurnal
PROGRAMUL 2
16,00 Din muzica șl dansurile popoare

lor
16.30 O viată pentru o idee: Erasmus 

lullu Nyarady (1881—1966)
17,00 De la doină la., muzică ușoară
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta eu imagini
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Concert simfonic
21,40 Din cartea naturii. „Cavalerul 

negru". Secvențe inedite din viata 
cocoșului de munte

22,08 Telejurnal

rile Porților de Fier II a 
constituit un urcuș dis
tinct : „anul pregătirilor 
de șantier" (1978), „anul 
incintelor" (1979). „anul 
fundațiilor" (1980).

O reintîlnesc aici, la sta
ția de evacuare a infiltra
țiilor, pe tovarășa Maria 
Baranga. Pînă anul trecut, 
casnică. In această calitate.

— începem să vorbim 
acum de „școala" Porților 
de Fier II — remarcă ingi- 
nerul-șef Gavrilă Urcan. 
Argumente ? Aici au fost 
calificați peste 560 de oa
meni. Deocamdată 1

Lucrările .de montai se 
apropie văzînd cu ochii. Va 
fi nevoie de sudori pe mă
sura înaltei tehnicități a

Cu pasiune 
de constructor

deloc ușoară, șl-a urmat 
soțul pe multe din șantie
rele tării. Cu un an în 
urmă s-a apucat de carte. 
A absolvit cursurile de ca
lificare. E motopompistă. 
Minuiește manete și apa
rate, urmărește prin mano- 
metre și debitmetre încer
cările fluviului de a se 
strecura prin zidul incintei. 
Maria Baranga e și ea res
ponsabilă direct de faptul 
că macaralele depun liniș
tite beton la temelia „ce
tății luminii", că Întreg 
acest furnicar de oameni și 
mașini iși continuă cu si
guranță activitatea, aici 
sub fundul Dunării.

utilajelor. De unde să-i 
iei 7 De la cursurile de ca
lificare ale maistrului Ion 
Nu|u. începători, nu 7 Ei 
bine, acești începători vor 
trebui să lucreze după niș
te metode special elaborate 
de un specialist în știința 
sudurii, profesorul Gheor
ghe Șulea, de la un institut 
de construcții din Timișoa
ra. Meseria trebuie începu
tă cu gindul la cota ei de 
sus.

Fundațiile hidrocentra
lei prind contururi clare șl 
coincid fericit cu Începu
turi și împliniri de vieți 
omenești ; tehnici de virf 
stau la baza primului și

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA
A 15-a aniversare a creării Partidului Comunist din Cuba ne oferă 

plăcutul prilej de a vă transmite dumneavoastră, comuniștilor și poporului 
cubanez prieten salutul frățesc al Partidului Comunist Român, al comuniștilor 
și îptreguluț nostru popor,

Cu această ocazie, reînnolm urarea ca partidul și poporul cubanez să 
obțină succese tot mai mari în construirea noii societăți. Sîntem ferm convinși 
că bunele relații dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, 
în folosul popoarelor român și cubanez, al cauzei păcii și socialismului în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Convorbiri economice româno-albaneze
Tovarășul Corne) Burtică, vlceprim- 

mințstru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a avut joi di
mineața convorbiri cu Nedin Hoxha, 
ministrul comerțului exterior al Re
publicii Populare Socialiste Albania, 
care face o vizită in tara noastră In 
fruntea unei delegații economice.

în timpul întrevederii a fost ana
lizat stadiul schimburilor economice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Socialistă Al
bania pe anul 1980, precum și dez
voltarea acestora în perioada 1981— 
1985. Totodată, au fost examinate pro

vremea
In țară i Vreme rece. Cer variabil, 

mai mult noros Vor cădea ploi tempo
rare ce vor avea și caracter de aversă 
in cea mai mare parte a tării In zona 
de munte precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapovită și ninsoare. Vlntul

Invitații ale toamnei pe meleaguri bănățene
într-un Județ ca Timișul, In care 

există peste 100 de întreprinderi in
dustriale și cam tot atîtea unități 
economice în agricultură, cu nu
meroase școli și institute de învă- 
țămint superior, funcția de organi
zator al vacanțelor de către O.J.T. 
(director Ion Grozescu) nu este 
deloc ușor de îndeplinit. Pentru că 
trebuie să oferi permanent progra
me cit mai bogate și diversificate, 
care să răspundă tuturor categorii
lor dt cerințe. Meritul organizatori
lor turismului timișan este că au 
reușit acest lucru. Ca dovadă, in 
cele nouă luni din acest an au fost 
inițiate peste 3 500 de acțiuni și pro
grame turistice, care au antrenat la 
desfășurarea lor aproape 80 000 de 
oameni ai muncii, cu peste 12 000 
mai mulți decîl in aceeași perioadă 
a anului trecut. Faptul că ele s-au 
adresat tuturor categoriilor de soli- 
citanți potențiali este exprimat de 
cîteva cifre elocvente. Numai la 
excursii, ca formă principală de pe
trecere a timpului liber — ne spu
ne Ștefan Miclea, șeful filialei de 
turism — au luat parte a- 
proape 50 000 de oameni ai 
muncii. Alti peste 20 000 de oameni 
ai muncii din întreprinderile indus
triale și aproape 2 500 din unitățile 
agricole au beneficiat de programe 
de odihnă și tratament. De aseme
nea, circa 8 000 de elevi și ștu^enți 
și-au petrecut vacanța in taberele 
speciale organizate Ui ’stațiuni ca 
Predeal, Semenic, Știna de Vale, 
Moneasa, Poiana Mărului, Ținea și 
Izvoarele. Să notăm și o inițiativă 
care merită să fie cunoscută Pen
tru a putea satisface cit mai bine 
cerințele beneficiarilor, O.J.T. Ti
miș a procedat la contractarea a 
peste 120 locuri pe serie (in spații 
deținute de cetățeni particulari) in 
stațiunile care se bucură de o mare 
solicitare in rindul cetățenilor : So- 
vata, Covasna, Sinaia, Vatra Dor- 
nei, Tușnad, Eforie Nord și altele.

Anual tranzitează municipiul Ti
mișoara și celelalte orașe ale ju
dețului — Lugoj, Buziaș, Sinnico- 
lau Mare — peste un milion de tu
riști români și străini. Tuturor le 
este gazdă Oficiul județean de tu
rism. De aceea, în ultimii ani s-au

ultimului Inel al devenirii 
competentelor. Fostele va
goane de dormit si rulote 
au devenit „vile demonta- 
bile" cu etaj, apoi blocuri 
autentice din prefabricate, 
cu confort orășenesc. Os
trovul Mare, așezare ome
nească situată chiar pe lo
cul numit oină de curînd 
„mica Sahară". a devenit 
un autentic orășel. Cu 4 500 
locuitori, cu școală și gră
diniță. dub și complex co
mercial. cu restaurant... Și 
construcția continuă. Așe
zarea va ajunge la aproape 
10 000 locuitori.

— Știi — îmi spune Ma
ria Ursu, de meserie zu
grav, una din întemeietoa
rele orășelului — n-aș fi 
crezut că aici te vei putea 
rătăci. O rudă din Moldova, 
venită după un an, s-a ră
tăcit. I-am arătat apoi 
străzile principale, ca să se 
orienteze : cea care duce 
spre incinta din mijlocul 
Dunării, cea spre școala 
generală și fabrica de be
toane. cea spre ecluză...

Drumuri familiare, dru
muri zilnic bătute de oa
menii din Ostrovul Mare. 
Și care, de curînd, au des
coperit cu plăcută uimire 
că au prins coroană copacii 
ce i-au sădit la sosirea lor 
pe aceste locuri. într-o 
simbolică vecinătate cu ce
tatea luminii. 

bleme privind lărgirea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

La convorbiri a participat tovarășul 
Ion Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de față Iordan Pani, amba
sadorul R.P.S. Albania ța București.

In aceeași zl, ministrul albanez a 
avut, întrevederi cu țoan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Gheorghe Caranfil, minis
trul industriei chimice.

Oaspetele a vizitat, totodată, între
prinderea de mașini grele București.

va prezenta intensificări locale cu vi
teze pînă la 56 km pe oră. iar la munte 
plnă la 100 km pe oră. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 
grade, Iar cele minime Intre 2 șl 10 gra
de, Izolat mal scăzute. In București : 
Vreme rece. Cerul va fi variabil, mai 
mult noroș. Temporar va ploua. Vlntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
ratura maximă va fi cuprinsă Intre 13 
și 15 grade, iar minima Intre 4 șl 6 
grade.

făcut și se fac eforturi mari pentru 
continua dezvoltare a bazei mate
riale destinate primirii oaspeților. 
Hotelurilor vechi din Timișoara li 
s-au adăugat alte edificii — „Timi
șoara" și „Banat", un modern hotel 
balnear în stațiunea Buziaș și unul 
la Lugoj, precum și noi spații de 
cazare în renumite locuri de popas. 
„Cele 1 500 de locuri de care dispu
nem în prezent în hotelurile de 
tranzit — ne spune directorul 
O.J.T.-ului — deși reprezintă o tri
plare a capacităților față de acum 
10 ani, nu acoperă încă toate ce
rințele. Pe această linie, atît preo
cupările noastre, cit și ale celor
lalți posesori de bază materială cu 
destinație turistică se cer intensi
ficate".

Ceea ce impresionează în mod 
plăcut pe oaspeții Oficiului jude
țean de turism Timiș este modul 
deosebit de ospitalier în care este 
îndeplinită calitatea de gazdă. Uni
tățile dc alimentație publică ale 
O.J.T. Timiș au reușit — și acest 
lucru îl constată cu satisfacție tu
riștii — să aibă fiecare personalita
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Timișoara - o gazdâ ospitalieră, un oraș cu numeroase atracții pentru turiști
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SIBIU © La Casa de cultură 
a sindicatelor a avut loc un 
spectacol festiv dedicat succesu
lui îndeplinirii cincinalului cu 
98 de zile mai devreme de către 
industria județului Sibiu • în 
cadrul festivalului „Cibinium", 
la muzeul Bruckenthal au avut 
loc: simpozionul-dezbatere „Iti
nerare istorice sibiene", la A- 
vrig, simpozionul „Gheorghe 
Lazăr — luptător pentru uni
tatea și libertatea poporului 
român", vernisarea mai multor 
expoziții, între care „Astra — 
manifestare culturală a unită
ții și solidarității naționale", o 
expoziție filatelică pe tema 
„Unitate, continuitate, perma
nentă", o expoziție de creație 
tehnico-științifică la Casa de 
cultură a tineretului din Sibiu 
ș.a. (Nicolae Brujan).

BOTOȘANI • Biblioteca ju
dețeană „Mihai Eminescu" din 
Botoșani a organizat, in cadru! 
„Decadei cărții românești", un 
amplu ciclu de manifestări 
cultural-artistice și științifi
ce — ce se desfășoară în în
treprinderi, instituții și sate 
— la care iși aduc contri
buția marea majoritate a e- 
dfturilor din țara noastră, 
în acest context, la libră
ria nr. 6 din localitate s-a 
inaugurat cel de-al patrulea 
salon al cărții, In cadrul căruia 
s-a lansat volumul de versuri 
„Planeta Eminescu" de poetul 
Ion Crînguleanu. (Silvestri Ai- 
lenei).

Adunare dedicată 

„Zilei solidarității 

internaționale 

a ziariștilor11
Joi a avut loc, la Casa Sclnteii, 

o adunare dedicată „Zilei solidarității 
internaționale a ziariștilor".

La adunare, organizată de Consiliul 
zțariștllor, au participat cadre de 
conducere și redactori de la publica
țiile centrale, de la Radioteleviziunea 
română și Agenția Română de Pre
să — „Agerpres".

Despre semnificația acestei zile a 
vorbit Stellan Moțiu, membru al Con
siliului ziariștilor, redactor-sef al re
vistelor „Viața studențească" și „Am
fiteatru".

Participanții au adresat o telegra
mă Organizației Internationale a 
Ziariștilor, exprimind solidaritatea 
militantă a ziariștilor din România 
socialistă cu lupta gazetarilor pro
gresiști și democrati din întreaga 
lume.

în cadrul adunării s-au inmînat 
ziarului „Scînteia" și Agenției Româ
ne de Presă — „Agerpres" medalia de 
onoare și diploma „Julius Fucik" ale 
O.I.Z., decernate celor două colecti
ve redacționale pentru merite deose
bite în activitatea pusă în slujba 
păcii, cooperării și înțelegerii între 
popoare. De asemenea, au fost lumi
nate distincții acordate de juriul 
expoziției de fotografii de presă „In- 
terpress“-foțo ’79 de la Havana unor 
fotoreporteri din presa română — 
Nicu Vasile („România Liberă" — 
premiile I și III cu medalii de aur și 
bronz) și Cornel Mocanu („Agerpres" 
-+ premiul II cu medalia de argint).

te, să-1 facă pe turist să simtă că a 
fost în Banat, și nu oriunde. „Se
rile bănățene" de la restaurantul 
„Continental" și-au cîștigat de mult 
o bună faimă. Aceleași aprecieri se 
fac și despre serile de la restauran
tele „Timișoara", „Cina" și „Cra
ma" sau despre „serile lugojene". 
Este o realitate — confirmată de 
numeroși turiști — că bănățenii știu 
să fie în „frunce" și cînd e vorba 
să fie gazdă-

Acum, în plină toamnă, Invitații
le adresate oaspeților sînt la fel 
de atrăgătoare. .Cele două stațiuni 
balneoclimatice ale județului — Bu
ziaș și Calacea — care au cunoscut 
în ultimii ani numeroase moder
nizări se află permanent la dispo
ziția solicitanților. Tururile orașu
lui Timișoara, în lumina policromă 
a toamnei, au și ele un farmec 
aparte. Ca sf nu mai vorbim că 
viața culturală a orașului de pe 
Bega este în plină stagiune ș are 
pentru toate categoriil, de vizita
tori surprize dintre celt mai plă
cute.

Constantin PRIESCU

MUREȘ • în organizarea Aso
ciației artiștilor plastici amatori 
din Tîrgu Mureș, la sediul Mu
zeului județean de istorie din 
localitate a fost vernisată expo
ziția de pictură, la care expun 
patru plasticieni amatori din 
orașul Cluj-Napoca. Lucrările 
lui Grigore Dejeu. Maria Popes
cu, Gamentzi Eva și Szabo 
Laszlo — inspirate din viata 
nouă a României de azi — sînt, 
în totalitatea lor, un buchet de

frumuseți sincere, oferit cu 
generozitate publicului tîrgmu- 
reșean și colegilor lor de breas
lă. (Gheorghe Giurgiu).

OLT • La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Sla
tina a avut loc sesiunea de co
municări tehnico-științifice în 
domeniul propagării undelor 
electromagnetice, radioreceptie 
și radioemisie La sesiunea or
ganizată de Radioclubul jude
țean Olt au participat radio
amatori din toate județele țării. 
(Emil’an Rouă).

BUZĂU • țn cadrul actualei 
ediții a „Decadei cărții româ
nești", la întreprinderea de 
contactoare din Buzău a avut 
loc prezentarea volumului 19 
al operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „România pe dru
mul construirii societății socia-

Din viața partidelor comuniste 

și muncitorești

PARTIDUL COMUNIST DIN SPANIA:

HAIU STiNGII - CH1ZASIE A DEZVOLTĂRII 
ikm MK

La sărbătoarea Partidului Comunist din Spania șl a ziarului 
„Mundo Obrero", desfășurată recent la Madiid, tovarășul Santiago Car
rillo, secretarul general al P.C.S., a rostit o cuvintare in care este afir
mată poziția comuniștilor spanioli față de probleme ale situației interne, 
precum și ale vieții internaționale actuale. Redăm in rezumat conți
nutul cuvintăni :

Referindu-se la dificultățile eco
nomice și sociale din tară, secretarul 
general al P.C.S. relevă faptul că 
situația de criză, cu consecința el 
principală — șomajul — și edificarea 
statului democratic sînt cele două 
mari probleme ale vieții naționale de 
rezolvarea cărora depinde inclusiv 
dispariția unor fenomene atiț de 
grave cum sînt terorismul și insecu
ritatea cetățenească.

De aceste două teme este preocu
pat și guvernul format de Uniunea 
Centrului Democratic. Dar, așa cum 
am afirmat in parlament, soluțiile 
propuse de guvern pentru a face fațâ 
crizei economice și a crea loeuri de 
muncă nu sînt cele adecvate. Este un 
lucru recunoscut că investițiile sec
torului public trebuie să fie mo
torul creării de locuri de mun
că. Or, guvernul a promovat o po
litică de natură să favorizeze acu
mularea capitalistă In marile între
prinderi particulare, Iar această 
politică nu numai că nu a great noi 
locuri de muncă, dar a agravat și 
mai mult șomajul. Această politică 
a prejudiciat interesele oamenilor 
muncii, precum și ale întreprinzăto
rilor mjei și mijlocii. Cu toate aces
tea — a continuat vorbitorul •- din 
proiectele prezentate de autorități nu 
rezultă că s-ar asigura condiții ne
cesare pentru rectificarea orientării, 
intrucît nu se indică de unde vor 
proveni mijloacele necesare promo
vării investițiilor publice.

In continuare, Santiago Carrillo s-a 
referit la un șir de orientări din do
meniul politicii economice și so
ciale a guvernului cum sint : re- 
stringerea fondurilor pentru asigu
rări sociale, îndeosebi pentru șo
meri și pensionari, reducerea pu
terii de cumpărare a funcționarilor, 
stabilirea de plafoane salariale spre 
a reduce cîștigurile muncitorilor, re
curgerea Ia impozite indirecte, refu
zul de a acorda indemnizație de șo
maj muncitorilor agricoli.

în ce privește problema șomajului, 
guvernul a recunoscut că niei in 1981 
nu se vo’ obține rezultate in rezol
varea ei. Dar noi dorim să existe 
rezultate in anul viitor. De aceea, 
partldu’ comunist s elaborat un plan 
de urgență privind asigurarea de 
locuri de muncă, incluzind nu numai 
aportul nostru, ci și cel al federației 
sindicale, al comisiilor muncitorești. 
Aceasta ne va permite să prezentăm 
parlamentului propuneri detaliate și 
serioase care si reprezinte o abor
dare practică și concretă a problemei 
șomajului. Este neîndoielnică ne
cesitatea unui plan de urgentă con
tra șomajului spre a evita punerea 
în pericol a procesului democratic 
pe care încercăm să-l ducem la capăt.

Planul de urgentă pe care il va 
prezenta partidul comunist face parte 
dintr-un plan mai vast de abordare 
a crizei pentru anii următori și acest 
lucru va constitui una din temele 
fundamentale pe care le vom trata 
la viitorul nostru congres al parti
dului. Este vorba de un plan mai 
amplu, in care soluționarea defini
tivă a erizei este privită drept în
ceputul a ceea ce noi, comuniștii, 
numim democrație politico-econo- 
mică și socială, adică o democrație 
avansată, îndreptată spre socialism.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la faptul că o autentică politică 

liste multilateral dezvoltate". 
Numeroșii participant! au dezbă
tut apoi unele probleme privind 
difuzarea cărții la locul de 
muncă. • In organizarea biblio
tecii județene, la întreprinderea 
forestieră de exploatare și 
transport din comuna Nehoiu 
a fost prezentată Monografia 
județului Buzău. Manifestarea 
a continuat cu simpozionul 
„Județul Buzău pe coordona
tele dezvoltării economico-so- 
ciale", după care a urmat un 
recital de versuri patriotice 
susținut de membrii cenaclurilor 
literare „Viata Buzăului" și 
„Al. Odobescu". • Comitetul 
județean de partid a orga
nizat o dezbatere pe tema 
„Materiile prime șl energia 
— probleme de mare actua
litate ale epocii contempora
ne. Congresul al XII-lea al 
P.C.R. și sarcinile privind va
lorificarea superioară a ma
terialelor și energiei —• con
diție fundamentală a progre
sului general al țării noas
tre". Activiști de partid și 
de stat, cadre cu munci de răs
pundere și specialiști din unită
țile economice ale județului au 
prezentat valoroase inițiative 
în această direcție, precum șl 
numeroase propuneri privind po
sibilitățile de extindere a lor, în
deosebi a acelora care privesc 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație și folosirea unor noi 
surse energetice. (Dumitru Dd- 
năilă). 

de austeritate trebuie să includă 
toate categoriile sociale și mai ales 
pș cele înstărite. El a criticat situa
ția |n care numeioase persoane de
finind funefii înalte în aparatul de 
stat cumulează salarii figurind con
comitent în consiliile de adminis
trație ale întreprinderilor publice.

în altă ordine de idei, Santiago 
Carrillo a subliniat că. deși partidul 
comunist se află în opoziție, acest 
lucru nu înseamnă că el refuză un 
dialog deschis cu guvernul pentru a 
se avansa in soluționarea unor pro
bleme fundamentale. Noi. a spus 
vorbitorul, nu ne ghidăm după inte
rese personale, ci punem mai presus 
de orice interesele țării, interesele 
oamenilor muncii, de aceea vom 
negocia întotdeauna cînd va fi posi
bil, necesar și util. Există un exem
plu recent cînd noi, împreună cu 
Partidul Socialist Muncitoresc, am 
negociat cu U.C.D. Este vorba de 
proiectul unei legi de amnistie pen
tru militari. O propunere care, de 
abia prezentată, a făcut obiectul 
unor contestații extraparlamentare. 
In ce ne privește, ne menținem pro
punerea, considerind că amnistierea 
militarilor care au fost cîndva 
excluși din armată reprezintă un act 
de dreptate, de reconciliere națio
nală, de vindecare a rănilor unui 
trecut politic nu prea îndepărtat.

Adevărul este că — a spus mal 
departe Santiago Carrillo — deși re
prezentarea sa in parlament este re
dusă, in acești puțini ani de libertate 
din țara noastră, partidul comunist a 
demonstrat că e un partid șerios, 
care știe să facă politică. In spatele 
atacurilor la adresa noastră se află 
teama anumitor cercuri politice că 
partidul comunist — care, de la ale
gerile legislative din 1977 la cele din 
1979, a fost singurul ce a obținut 
mai multe voturi, lucru confirmat și 
de alegerile municipale — se va 
transforma intr-o forță fundamen
tală în procesul de transformare a 
societății spaniole. Vom acționa și 
de aici Înainte pentru ca procesul 
de dezvoltare șl întărire a partidului 
nosțru șă continue, pentru a 
avea un mare partid comunist, cu o 
influență mereu sporită, care să 
pătrundă din zl în zi mai adine în 
țesuturile soci fii spaniole, raliind 
în jurul său toate mișcările și cu
rentele care au obiective progre
siste in cele mai diverse domenii.

Dar voința partidului nostru de a 
fi mal puternic nu presupune că el 
pretinde să fie singurul și să exercite 
un rol dominant. Dimpotrivă, noi 
punem mai presus de orice alte con
siderente unitatea necesară a stîngii 
și, In primul rînd, unitatea socia
liștilor și comuniștilor. în cei circa 
patru ani de proces democratic s-a 
dovedit că lipsa de unitate sau limi
tările acesteia nu au favorizat în 
nici un fel Partidul Socialist Munci
toresc. Și că, în schimb, socialiștii 
au putut obfine un mare număr de 
primării și pozifii majoritare in ca
merele municipale cind au avut un 
acord cu comuniștii. Dacă acest 
acord ar fi fost mai amplu, ar fi 
cîștigat atit socialiștii, cit și comu
niștii, ar fi cîștigat stingă, oamenii 
muncii, poporul acestei țări. Este 
limpede că numai stingă unită poate 
oferi o alternativă politică de solida
ritate națională, care să scoată Spa
nia din criza economică, să rezolve 
problema șomajului, să construiască 
un stat în stare să permită avansul 
spre transformarea socialistă a so
cietății, lucru indispensabil pentru 
ca Întreaga Spanie să progreseze și 
pentru ca viața spaniolilor să se 
schimbe cu adevărat.

Trecînd la analiza problemelor 
vieții internaționale, secretarul gene
ral al P.C.S. a spus : Sărbătoarea 
noastră coincide cu întîlnlrea pre
gătitoare a reuniunii general-euro- 
pene pentru securitate și cooperare. 
Credem că este o ocazie excepțională 
pentru a ne manifesta, in numele 
unor largi categorii ale poporului 
spaniol, dorința noastră de a nu se 
pune în pericol succesul acestei 
reuniuni : să se discute cit este de 
discutat, dar în cele din urmă 
această reuniune să contribuie la 
consolidarea păcii in Europa șl să 
deschidă calea spre noi reuniuni în 
care tema centrală sa fie dezarma
rea.

Ne pronunțăm din nou pentru o 
politică orientată spre lichidarea 
blocurilor militare, desființarea ba
zelor militare de pe teritorii străine, 
fiindcă numai astfel va fi reală 
independenta și libertatea tuturor 
și a fiecăruia din popoarele Euro
pei. Reafirmăm, de asemenea, opozi
ția partidului nostru fațâ de intrarea 
Spaniei in N.A.T.O., fiindcă aceasta 
ar reprezenta o ruptură a actualului 
echilibru strategic pe continentul 
nostru. Interesul nostru națio
nal este ca Mediterana și Europa 
întreagă să fie denuclearizate. De 
aceea, ne opunem încercării S.U.A. 
de a instala noi rachete nucleare pe 
teritoriul european. Această poli
tică de pace pe care noi o procla
măm servește nu unui bloc sau 
altuia ; este o politică de indepen
dentă, o politică spaniolă și care 
urmărește să evite o conflagrație 
mondială cu urmări incalculabile.

• ANALIZOR NU
CLEAR DE MINEREURI. 
Specialiștii sovietici de la Cen
trala de cercetări și producție 
„Sistema" din Lvov au pus la 
punct un sistem de spectrome- 
tre care vor permite perfectio
narea determinării calității unor 
minereuri fără să se mai execute 
analize chimice complexe. Ener
gia și intensitatea radiațiilor 
gamma, declanșate în mod ar
tificial in rocă printr-o sursă de 
neutroni, se transformă cu aju
torul unor senzori sensibili In 
impulsuri electrice. Dispozitivul 
electronic descifrează semn-slele 
și emite date, despre comnozițin 
rocilor respective. Analiza nu
cleară, în comparație cu cea 

chimică, furnizează datele ne
cesare mult mai precis și de 
sute de ori mai repede.

• ȘAH INTRE CAL
CULATOARE. La Llnz, in 
Austria a avut loc finala Cam
pionatului mondial de șah pen
tru calculatoare electronice. 
Competiția a fost cîștigată de 
calculatorul american „Belle", 
campion al S.U.A., care l-a în
vins pe compatriotul său, „Cha
os", jucînd cu albele. Experțil 
prezent! la finală erau curioși 
să vadă dacă va Învinge „rapi
dul Belle" — care are o viteză 
de reacție de 160 000 variante de 
mișcări pe secundă și 280 000 de 
variante de deschidere — sau 
„inteligentul Chaos" — eu nu

mai 80 000 variante de mișcări 
pe secundă, dar cu decizii mai 
profunde și mai elaborate. 
Campionul de șah vest-german 
Helmut Pleger, comentind parti
da și. In genere, jocul de șah 
Intre calculatoarele electronice, 
a precizat că programele de șah 
cu care sînt dotate acestea sînt 
orientate cu precădere spre 
realizarea unei viteze mari de 
reacție și foarte rar se observă 
„manifestări de Inteligentă", 
ceea ce — a arătat el — „este 
liniștitor pentru ființa umană".

© ANTIDOT LA GRIN
DINĂ. In cantonul Lucerna 
(Elveția) s-au instalat laboratoa
rele speciale de fizică a atmo
sferei ale politehnicii din Zu

rich. Specialiștii acestui centru 
de cercetare se ocupă de pro
bleme ale ..apărării active" Îm
potriva grindinei. Metoda de lu
cru constă in ..bombardarea" no
rilor de grindină cu rachete în
cărcate cu cristale de iod argin
tat. Ca urmare, in nori se produc 
noi centri de condensare, în acest 
fel grindina transformlndu-se 
lntr-o inofensivă ploaie de vară. 
Concomitent, norii de grindină 
sînt studiafi cu ajutorul radaru
lui și a! altor aparate meteoro
logice conventionale. Experfii 
elvețieni speră ca prin aceste 
experiențe să pună la punct un 
sistem eare să permită diminua

rea importantelor pagube pro
duse de grindină in Elveția, țara 
europeană cu cel mai ridicat 
procent anual de zile cu grin
dină.

• O NOUĂ ARMĂ 
ÎMPOTRIVA HEPATITEI. 
Noul vaccin împotriva hepatitei 
cu virus „b“, pus la punct re
cent, a trecut cu succes, la Cen
trul de studii sanguine din New 
York, o serie întreagă de testări 
menite să demonstreze efica
citatea lui — anunță agenția 
France Presse. Specialiștii new- 
yorkezi consideră că, din mo

mentul In care va primi șl au
torizație din partea „Adminis
trației americane pentru alimen
te și medicamente", vaccinul 
antihepatic va putea avea un 
aport considerabil la eradicarea 
maladiei, mai ales in Africa șl 
Asia, jnde aceasta este foarte 
răsplndită. Ei preconizează ca 
în țările dezvoltate vaccinul să 
fie aplicat doar persoanelor care 
prezintă riscuri ridicate de îm
bolnăvire.

© „ANUL PATRIMO
NIULUI CULTURAL". 1980 
a fost decretat în Franța ca „A- 
ntil patrimoniului cultural". Co- 
incizînd cu Împlinirea a 150 de 
ani de la înființarea serviciului 
monumentelor istorice, actuala 

Inițiativă este menită să sub
linieze importanța și diversita
tea patrimoniului cultural a! tă
rii, să contribuie la salvgarda
rea unor vestigii de Însemnăta
te națională, îndeosebi clădiri 
Istorice, monumente de arhitec
tură, parcuri care reprezintă o 
prețioasă moștenire culturală. 
„Anul patrimoniului cultural" 
este marcat prin diferite acțiuni 
de renovare și reconstituire a 
unor monumente și prin alte 
manifestări urmărind să răspun
dă — așa cum arăta ministrul 
francez al culturii — nevoii pe 
care o resimte „societatea de azi 
de a se referi la trecutul său, 
de a-și regăsi rădăcinile, de a 
conserva această vie memorie 
colectivă, care este o miză im
portantă pentru viitorul țării".

• UN FILM DESPRE 
MAHATMA GANDHI. 
Studiourile indiene și britanice 
urmează să realizeze un film 
consacrat vieții și activității lui 
Mahatma Gandhi, proeminentă 
personalitate a vieții politice și 
spirituale a Indiei, promotor al 
luptei pentru independența țării 
sale. Pentru rolul titular, regizo
rul Richard Attenborough a ales 
pe actorul de teatru Ben King- 
sley, de la „Royal Shakespeare 
Company" din Londr« Celelalte 
roluri au fost distribuite unor 
actori indieni sau de origine in
diană. Din distribuție mal fac 
parte mari stele ale ecranului 
ca Laurence Olivier, Alec Gui- 
ness și Gene Hackman.



Aimosferă sărbătorească in prealma 
vizită președintelui Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu in Canada
OTTAWA 2. — Trimisul Agerpres, 

Neagu Udroiu, transmite : în seria de 
manifestări prilejuite de apropiata vi
zită oficială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu In Canada, miercuri seara, 
primăria orașului Ottawa a găzduit 
o seară românească,

A fost vizionată mal Intîi expoziția 
de fotografii „România azi“, cuprin
zătoare imagine a transformărilor pe
trecute pe plaiurile străjuite de Car- 
pați și îmbrățișate de undele melodioa
se ale Dunării albastre. Cel prezenți 
—- membri ai corpului diplomatic, oa
meni de cultură, cadre universitare, 
un numeros public, in care se distin
gea cu ușurință un grup de canadieni 
de origine română, îmbrăcați în fru
moasele costume ale strămoșilor 
lor — au urmărit cu interes aceste 
secvențe ce reușesc să contureze 
chipul României de azi. Expoziția cu
prinde aspecte din activitatea labo
rioasă a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, înțîlnirile 
sale, intrate in obișnuință, cu bameni 
ai muncii din toate colțurile țării, 
imagini din activitatea de fiecare zi 
a poporului român, aspecte din mun
ca în fabrici și uzine, pe ogoare, în 
școli și facultăți, în lăcașurile de cul
tură, în sălile de sport, pe stadioane.

A avut loc apoi vernisajul expozi
ției pictoriței canadiene de origine 
română Helena de Silaghi-Șirag. 
O explozie de chipuri așezate pe 
pînză de un bun cunoscător al 
meleagurilor și sufletului româ
nesc. Helena de Silaghi-Șirag, ar
tistă și poetă, este cunoscută 
în Transilvania. „Sint extrem de 
bucuroasă că acum, în preajma vizi
tei domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu in Canada, am prilejul să 
deschid această expoziție, în care țin 
să pretint țara în care m-am născut. 
Cei ce vor dori s-o cunoască vor avea 
ocazia să vadă ceva din pămîntul pe 
care au trăit părinții mei, pămîntul 
pe care m-am născut și pe care țin 
atit de mult să-l arăt in acest fel și 
altora" — îmi spunea, în seara ver
nisajului, Helena de Silaghi-Șirag. 
Seara culturală, la care a fost prezent 
ambasadorul țării noastre la Ottawa, 
Barbu Popescu, a continuat apoi cu 
un reușit program de dansuri popu
lare românești interpretate de „Inter
national Dance Ensemble". A fost o

surpriză deosebit de plăcută pentru 
noi toți cei prezenți în clădirea pri
măriei la această manifestare, la care 
a ținut să fie de față și doamna Ma
rion Dewar, primarul orașului. A fost 
o reală și plăcută surpriză să vedem 
cit de bine au fost însușite specificul 
și vigoarea dansului nostru popular 
de către acești tineri îndrăgostiți de 
folclorul românesc.

Numeroase alte acțiuni culturale 
îmbogățesc agenda manifestărilor care 
salută venirea in Canada a șefului 
statului român și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Iată doar cîteva dintre 
acestea :

La Biblioteca municipală „Hali" 
a fost organizată o expoziție de carte, 
ale cărei exponate au intrat apoi în 
patrimoniul instituției. La Biblioteca 
municipală publică din Ottawa s-a 
deschis „Decada românească", lnclu- 
zind o expoziție de carte, expoziția 
„Vestigii dacice", o expoziție turisti
că, precum și audiții de muzică româ
nească.

La Toronto s-a deschis „Gala filmu
lui românesc", urmînd ca ea să fie 
reeditată în numeroase alte orașe ca
nadiene.

Marile ziare canadiene, ca și sta
țiile de radio și televiziune își invită 
cititorii și ascultătorii, respectiv tele
spectatorii, să afle lucruri noi despre 
România, despre poporul său și des
pre personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe care se pregă
tesc să-l salute ca oaspete la ei 
acasă.

Radioieleviziunea canadiană a 
transmis o emisiune realizată de tri
misul ei special la București în le
gătură cu apropiata vizită. Au fost 
prezentate unele aspecte ale dezvol
tării economice a României, rezulta
tele remarcabile obținute de poporul 
român în diferite domenii de activi
tate, perspectivele de dezvoltare ale 
țării noastre în viitoarele decenii, 
precum și secvențe ale colaborării 
dintre România și Canada, în special 
în domeniul utilizări, pașnice a ener
giei nucleare.

Totodată, ziarul „Citizen" publică, 
sub semnătura trimisului său la 
București, un larg reportaj despre 
țara noastră, subliniind interesul Ca
nadei în dezvoltarea cooperării eco
nomice cu România.

Întrunirea membrilor „Casei de cultură 
a prieteniei greco-române“

• Scriitoarea Ioanna Tsatsos — aleasă in funcția de președinte 
• Înființarea de filiale la Pireu, Patras și Voios

ATENA 2 (Agerpres). — Membrii 
„Casei de cultură a prieteniei greco- 
române" s-au întrunit la Atena pen
tru darea de seamă periodică și ale
gerea noului consiliu de conducere.

Th. Katrivanos, secretarul general 
al acestei instituții, care îndeplinește 
funcțiile Asociației de prietenie Gre
cia — România, a remarcat faptul că 
toate manifestările organizate în ul
timii trei ani s-au bucurat de un larg 
ecou' In rîndul opiniei publice elene. 
Aceasta, a spus el, dovedește viabi

litatea unei prietenii tradiționale, ri
dicată In prezent, mai ales prin in- 
tilnirile frecvente la nivelul cel mai 
înalt, pe trepte noi, semnificative, 
în toate sferele de activitate.

A fost anunțată înființarea unor fi
liale ale Casei de cultură a priete
niei greco-române la Pireu, Patras 
și Voios.

în funcția de președinte al „Casei 
de cultură a prieteniei greco-române" 
a fost aleasă scriitoarea Ioanna 
Tsatsos.

Colocviu româno-italian de studii istorice
ROMA 2 (Agerpres). — La Milano 

a avut loc „Colocviul româno-italian 
de studii istorice", organizat de Cen
trul italo-român de studii istorice.

Lucrările au fost deschise de vice
președintele Academiei de științe so
ciale și politice din țara noastră. Ro
man Moldovan, și de președintele 
centrului, prof. Brunello Vincenzzi, 
care au subliniat importanța mani
festărilor organizate în Italia pentru 
cunoașterea trecutului istoric al țării 
noastre.

în continuare au fost prezentate 
comunicări de către specialiști ro
mâni și italieni, care au pus în evi
dență caracterul latin al limbii ro
mâne, continuitatea poporului român 
pe teritoriul vechii Dacii, permanen
ța legăturilor între Italia și România. 
Totodată, au fost relevate contribu
țiile specialiștilor italieni la studierea 
diverselor aspecte ale lingvisticii ro
mâne.

moscova: lucrările Consiliului General al F.SJ.
Intervenția șefului delegației române

MOSCOVA 2 — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : în capitala 
Uniunii Sovietice au continuat lucră
rile celei de-a XXXI-a sesiuni a 
Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale. în cadrul dez
baterilor de joi a luat cuvîn- 
tul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Conducătorul delegației române a 
prezentat unele din realizările și 
preocupările oamenilor muncii din 
țara noastră, în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, fiind 
relevată hotărîrea cu care clasa mun
citoare, întregul popor român, strîns 
unit în jurul partidului, al secreta-

rulul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncesc pentru înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român. Totodată, vorbitorul a 
subliniat sprijinul deplin al sindica
telor din România față de politica 
partidului și statului nostru, care mi
litează hotărit pentru întărirea uni
tății și solidarității tuturor forțelor 
progresiste în lupta pentru o nouă 
ordine economică internațională, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
dezarmare generală și, în primul 
rind, nucleară, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Intensificarea luptei maselor populare împotriva 
regimului rasist din R.S.A.

O rezoluție a Biroului Politic al Partidului Comunist 
Sud-Airican

MAPUTO 2 (Agerpres). — „Situa
ția actuală din Africa de Sud se ca
racterizează prin intensificarea con
fruntării dintre popor și clasele do
minante" — se apreciază într-o re
zoluție a Biroului Politic al Partidu
lui Comunist Sud-African, dată pu
blicității la Maputo. Rezoluția, care 
a fost adoptată la o plenară desfă
șurată în luna septembrie, relevă că 
în rîndul muncitorilor sud-africani 
au luat amploare mișcările greviste, 
în lunile care au trecut, peste 75 000 
de oameni ai muncii din toate re
giunile țării au participat la aseme
nea acțiuni revendicative. în rîndul 
tineretului sud-african se remarcă, 
de asemenea, o Intensificare a luptei 
Împotriva regimului rasist minoritar. 
De la începutul acestui an, poliția 
a intervenit, făcînd uz și de arme 
de foc, împotriva unui număr de 
peste 100 000 de elevi, care partici-

pau la acțiuni de protest împotriva 
apartheidului și discriminării rasiale.

Partidul Comunist Sud-African a- 
preciază, în rezoluție, că o caracte
ristică remarcabilă a situației actuale 
din țară o constituie recunoașterea 
tot mai mare, de o amploare fără 
precedent, a rolului conducător al 
mișcării de eliberare, condusă de 
Congresul Național African (A.N.C.). 
Partidul Comunist Sud-African, care 
în iulie 1981 sărbătorește 60 de ani 
de la întemeierea sa, se poate mindri 
cu contribuția sa la alianța revolu
ționară, se arată în document. încre
zător în justețea luptei sale. Partidul 
Comunist Sud-African este convins 
că poporul sud-african va răsturna 
regimul rasist minoritar, menționea
ză rezoluția.

La reuniunea de la Strasbourg

Condamnare fermă 
a activizării grupărilor 

neonaziste din țările 
vest-europene

STRASBOURG 2 (Agerpres). — 
La Strasbourg s-a desfășurat o reu
niune a Adunării Consultative a 
Consiliului Europei occidentale, la 
care au fost examinate probleme le
gate de intensificarea propagandei 
fasciste și rasiste în țările membre 
ale consiliului, în special în Franța, 
Marea Britanie, Belgia, Italia. R.F.G. 
și Spania. Participanții au adoptat o 
rezoluție în care condamnă activiza
rea grupărilor neonaziste din țările 
vest-europene. In prezent, au arătat 
vorbitorii, numai în R.F.G. există 
aproximativ 120 de grupări neona
ziste și extremiste de dreapta. O deo
sebită îngrijorare o provoacă faptul că 
se manifestă tendința de unifica
re a grupărilor neofasciste din dife
ritele țări. A fost exprimată îngri
jorarea față de ecoul pe care îl gă
sește „noua dreaptă" franceză, cu 
ideologia ei elitistă și rasistă, in 
presa burgheză. De asemenea, a fost 
criticat faptul că în Spania își gă
sesc refugiul fasciști din vechea ge
nerație provenind din R.F.G., Fran
ța, Belgia și alte țări. în Italia, s-a 
arătat la sesiune, in perioada post
belică neofasciștii au reușit să stre
coare în parlament 14 senatori și 35 
de deputați.

Rezoluția adoptată se pronunță 
pentru „o mai bună funcționare" a 
instituțiilor democratice și pentru 
lărgirea participării cetățenilor la 
luarea deciziilor politice mai impor
tante — relatează agenția D.P.A. De 
asemenea, s-a cerut să se pună capăt 
in mod hotărit difuzării propagandei 
fasciste.

ILE DE PRESA
e scurt

NEGOCIERILE INTERCOMUNITARE CIPRIOTE. La Nicosia a avut loc 
cea de-a treia rundă de convorbiri din cadrul actualelor negocieri inter- 
comunitare cipriote, reluate la mijlocul lunii trecute. Reuniunea a fost con
sacrată examinării aspectului constituțional al problemei cipriote, interlo
cutorii formulînd o serie de propuneri ce vor constitui obiectul unui studiu 
aprofundat. O a patra reunire este prevăzută, pentru săptămina viitoare, 
ea urmind să fie consacrată 'discutării aspectelor teritoriale ale problemei

ROMA

Spre soluționarea crizei 
guvernamentale din Italia 

Președintele 
Partidului. Democrat-Creștin 

însărcinat cu formarea 
noului cabinet

ROMA 2 (Agerpres). — Președin
tele Italiei,' Alessandro Pertini, l-a 
însărcinat, joi, pe președintele 
Partidului Democrat-Creștin, Arnaldo 
Forlani, cu formarea unui nou gu
vern, s-a anunțat la Palatul Quiri- 
nale. După cum se știe, actuala criză 
guvernamentală a fost declanșată 
sîmbăta trecută, prin demisia cabi
netului de coaliție condus de Fran
cesco Cossiga, format din democrat- 
creștini, socialiști și republicani, ca 
urmare a punerii în minoritate a 
acestuia în Camera Deputaților, cu 
prilejul dezbaterilor pe marginea 
proiectelor economice guvernamen
tale.

Gravitatea situației interne șl in
ternaționale face necesare „cele mai 
ample convergențe posibile" între 
principalele formațiuni politice ale 
țârii, a arătat premierul desemnat 
într-o primă declarație. „Un guvern 
chemat să înfrunte dificultăți atît de 
serioase își va îndeplini în mai bune 
condiții misiunea dacă- va beneficia 
de o bază parlamentară largă", a 
adăugat el. Arnaldo Forlani a confir
mat, totodată, colaborarea P.D.C. cu 
forțele de centru-stînga, respectiv cu 
Partidul Socialist — transmite agen
ția France Presse, preconizînd, de 
asemenea, „o extindere" a acestei 
colaborări și la alte partide, pe baza 
unui „program comun".

Neocolonialismul și mecanismele 
spolierii țărilor în curs de dezvoltare 

In fața întregii comunități internaționale:
NECESITATEA TRECERII LA NEGOCIERI PENTRU 

SOLUȚIONAREA, IN INTERESUL TUTUROR POPOARELOR, 
A PROBLEMELOR ECONOMICE ACUTE

La sediul Națiunilor Unite din New York s-a des
fășurat, zilele trecute, reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale „Grupului celor 77", din care fac 
parte cvasitotalitatea statelor in curs de dezvoltare, in
clusiv Romania. Convocată in scopul de a analiza re
zultatele recentei sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată noii ordini economice internațio
nale și de a efectua un bilanț al progreselor realizate 
in domeniul cooperării dintre țările in curs de dezvol
tare, reuniunea ministerială a consemnat, in declarația 
adoptată la încheierea dezbaterilor, profunda decepție 
și grava preocupare a membrilor „Grupului celor 77" 
față de faptul că sesiunea specială nu și-a atins obiec
tivele propuse. Deși consensul realizat asupra conținu
tului strategiei internaționale pentru al treilea deceniu 
al dezvoltării (1981—1990) constituie un rezultat pozitiv, 
valoarea lui practică este diminuată într-o anumită mă
sură de absența acordului unanim in ce privește lan
sarea unei runde de negocieri globale Nord-Sud in pro
blemele dezvoltării, care era un obiectiv major al se
siunii speciale.

Manifestindu-șl din nou spiritul de cooperare, flexi
bilitatea și receptivitatea, membrii „Grupului celor 77" 
s-au declarat gata să reia și să continue procesul de 
negocieri, apreciind că dacă țările dezvoltate și în
deosebi cele care au blocat pină acum calea spre un 
acord vor adopta o atitudine pozitivă în cursul actualei 
sesiuni a Adunării Generale, negocierile globale vor 
putea începe in 1981. Dealtfel, in fața intregii comuni

tăți internaționale se impune cu o tot mai mare acui
tate necesitatea de a se trece neintirziat la negocierea 
de măsuri practice pe linia efectuării de reforme radi
cale în sistemul relațiilor dintre state, în conformitate 
cu exigențele noii ordini economice internaționale. 
Căci, așa cum s-a relevat și la reuniunea ministerială 
a „Grupului celor 77“, dacă nu se va trece la acțiune 
hotărită și rapidă in problemele energiei, ale datoriei 
externe, accesului la piețele financiare, combaterii pro- 
tecționismului, ale reformei sistemului monetar inter
național și instaurării unei noi diviziuni internațio
nale a muncii, urmările vor fi dintre cele mai grave 
atit pentru țările in curs de dezvoltare, cit și pentru 
cele dezvoltate.

Economia mondială traversează cea mai puternică 
criză din perioada postbelică. Efectele ei negative n-au 
ocolit nici o țară, insă cel mai greu lovite sint statele 
in curs de dezvoltare. In ciuda încercărilor stăruitoare 
ale țărilor rămase in urmă pe plan economic de a mic
șora distanța ce le desparte de statele avansate, rezul
tatele de pină acum sini departe de a le răsplăti efor
turile și situația multora dintre ele este astăzi mai 
preocupantă decît oricind în trecut.

CARE SINT CAUZELE ACTUALULUI IMPAS ? Iată 
întrebarea pe care am adresat-o, la Națiunile Unite, 
unor cunoscuți oameni politici și specialiști din țări 
in curs de dezvoltare, participanți la recenta sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. consacrată problematicii 
noii ordini economice internaționale.

Indienii sioux cer înapoierea pămînturilor 
de care au fost deposedați

Lingă Rapid City, în statul Dakota de Sud (S.U.A.), a avut loc o adu
nare a indienilor sioux (in fotografie), care cer inapoierea părainturilor 
de care au fost deposedați. în 1868, după lupte îndelungate, indienii 
sioux, locuitorii băștinași ai unei mari părți a Americii de Nord, au fost 
siliți să accepte un tratat inegal în urma căruia, din vechile lor pămin- 
turi, Ii s-a garantat „pentru totdeauna" folosința unei anumite suprafețe 
de teren. Dar ei au fost deposedați și de cca mai mare parte a acestor 
terenuri, odată cu descoperirea in zona respectivă a unor mari zăcă
minte de aur. în prezent, indienii sioux, in rindul cărora șomajul se 
ridică la 50 la sută din întreaga populație activă, întreprind ample 
acțiuni pe plan politic și juridic pentru redobindirea pămînturilor răpite.

Continuă injustiția 
pe vechiul „drum 
al mirodeniilor"

Jose Carlos Lobo, ambasador, repre
zentantul permanent al Mozambicului 
pe lingă Națiunile Unite

Dezvoltarea economică este rezul- 
tatiil acțiunii unui ansamblu de fac
tori interdependenți, între care dis
ponibilitățile financiare au un rol 
decisiv. Or, țările în curs de dez
voltare dua lipsă de capitaluri, de

oarece tendința pe termen lung a 
prețurilor la materiile prime pe care 
le exportă este de scădere. ȚĂRILE 
SARACE SINT ȘI RAMÎN LA DIS
CREȚIA CELOR BOGATE, care cum
pără produsele lor primare în condi
ții privilegiate datorită controlului ce 
îl exercită asupra producției și co
merțului prin intermediul societăți
lor transnaționale.

Injustiția ce afectează popoarele 
defavorizate este un fapt real, gene
ral și ilustrat de exemple îngrijoră
toare. De pildă,

prețul unui pound de cafea (un 
pound — 453,39 grame — n.r.) este

de 0,55 dolari In portul New 
Jersey și de 5-6 dolari în maga
zinele de „coloniale" din New 
York. Profiturile monopolurilor 
sint deci de peste zece ori mai 
mari decît veniturile producăto
rilor.

Pe vechiul „drum al mirodeniilor" 
s-au scurs in ultimii șapte ani încă 
100 MILIARDE DOLARI, sumă care 
a însemnat profituri consistente pen
tru Nordul bogat și pierderi drama
tice pentru Sudul sărac.,

Scăderea prețurilor la produsele 
de bază exportate de țările în curs 
de dezvoltare antrenează diminuarea

încasărilor In devize — ceea ce are 
efecte negative asupra balanței de 
plăți externe, care urcă rapid spre 
400 MILIARDE DOLARI, și asupra 
ritmurilor de creștere economică, 
care coboară la fel de rapid spre 
zero. Cu alte cuvinte, nu erorile în 
elaborarea programelor de dezvoltare 
și în gestiunea internă — așa cum 
încearcă unii economiști occidentali 
să ne convingă — se află la originile 
actualelor noastre dificultăți, ci ve
chiul mecanism al relațiilor econo
mice internaționale, care menține 
condiții propice prosperității țărilor 
dezvoltate cu economie de piață în 
detrimentul statelor în curs de 
dezvoltare. Prin acest mecanism MI
LIOANE DE OAMENI ÎNFOME
TAȚI continuă să construiască, de
parte de colibele lor sărăcăcioase din 
fostele colonii, ZGÎRIE-NORI ÎN 
FOSTELE METROPOLE.

Țările bogate ar trebui să-și facă 
un examen de conștiință inainte de 
a privi cu ochi iritați eforturile țări
lor sărace de a-și dobîndi dreptu
rile lor legitime. Ceea ce doresc 
statele rămase in urmă este de a se 
dezvolta rapid pentru a înlătura 
sechelele dominației coloniale, adică 
pentru a pune capăt sărăciei, foame
tei, maladiilor, analfabetismului. 
Lupta pentru o nouă ordine eco
nomică, menită să permită realizarea 
acestor obiective, nu este îndreptată 
împotriva nimănui. Ea urmărește sta
bilirea de relații avantajoase pentru 
toți. La această luptă trebuie deci 
să participe toți. Subdezvoltarea s-a 
dovedit a fi inamicul nostru co
mun. Din păcate, însă, și la sesiunea 
specială a O.N.U. unii din partenerii 
noștri din țările bogate au excelat 
în arta non-dialogului, pentru a steri
liza inițiativele țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru a se eschiva de 
angajamentele asumate anterior, 
într-un cuvînt pentru a menține tra
diționalele relații de dominație.

Cînd sporirea producției 
agricole agravează 

foametea
Dr. Miguel A. Albornoz, ambasa

dor, reprezentantul permanent al 
Ecuadorului pe lingă Națiunile Unite

Țările tn curs de dezvoltare au 
moștenit o structură economică defor
mată : agricultura deține o pondere 
de pină la 90 la sută în produsul lor 
național brut. Dar, deși producția 
culturilor tradiționale crește, PRO
BLEMA ALIMENTARA devine 
TOT MAI CRITICA.

• Procentul de autosatisfacere 
cu produse alimentare a scăzut 
la 60 la sută, față de 78 Ia sută 
în 1970.
• Factura alimentară eostă

In prezent statele In curs de 
dezvoltare o treime din venitu
rile lor în devize.

Dacă la această treime mal adău
găm încă o treime, cît reprezintă 
cota anuală de rambursare a datoriei 
externe, rezultă că PENTRU DEZ
VOLTARE ramîne foarte pu
țin.

O explicație a deteriorării situației 
alimentare din „lumea treia" este 
faptul că țările sărace nu produc, în 
genere, pentru satisfacerea nevoilor 
interne, ci a celor externe. Ele 
exportă In 1 fostele metropole citrice, 
arahide sau cafea și importă de 
aici cereale, carne și alte alimente 
pentru hrana populației lor. Pe mă
sura creșterii prețului la petrol s-au 
scumpit și alimentele importate.

Ponderea hidrocarburilor in 
costul unei tone de cereale — 
produsă in țările dezvoltate, unde 
se practică o agricultură înalt 
mecanizată — s-a ridicat la circa 
70 la sută.

O altă explicație trebuie căutată în 
actualul sistem comercial interna
țional, axat in principal pe intere
sele țărilor dezvoltate. Tocmai aceste 
țări domină piețele internaționale, 
controlează prețurile și oferta atit 
de produse manufacturate, cît și de 
materii prime. Datorită acestui fapt, 
statele în curs de dezvoltare sînt de 
două ori afectate : ele plătesc tot 
mai scump produsele importate și 
încasează tot mai puțin de pe urma 
bunurilor exportate. Ecuadorul, de 
exemplu, care este cel mai mare ex
portator de banane,

• cumpăra in 1970 un tractor in 
schimbul a 20 de tone de banane ; 
astăzi ii sint necesare 60 de tone, 

în felul acesta, țările sărace își văd 
anulate eforturile de a-și diversifica 
agricultura pentru a soluționa grava 
problemă alimentară, de a-și spori 
veniturile obținute din acest sector 
de bază pentru a lichida monocul- 
tura. In absența unor măsuri me
nite să stabilească un raport echita
bil între prețul materiilor prime și cel 
al produselor industriale, hegemonia 
societăților transnaționale se va
consolida, pierderile suferite de
țările în curs de dezvoltare vor 
spori și poate tocmai de aceea nego
cierile Nord-Sud în probleme comer
ciale n-au dat rezultatele scontate.

„Măsuri selective" 
de... sărăcire a unora 

și de îmbogățire a altora
Dr. Enrique Jorge Ros, ambasador, 

reprezentantul permanent al Argen
tinei pe lingă Națiunile Unite

O sursă de grave preocupări pen
tru țările în curs de dezvoltare este

cipriote.
LA CONFERINȚA MONDIALĂ 

1 DE TURISM, care se desfășoară la 
I Manila (Filipine), a luat cuvîntul

Emil Drăgănescu, ministrul roman 
al turismului și sportului, care a 
subliniat rolul ce revine turismului 

Iin apropierea și înțelegerea intre 
popoare, in promovarea climatului 
de pace și colaborare internațio- 

Inală, relevînd preocupările și po
litica partidului și statului nostru 
in aceste direcții.

I ÎNTREVEDERE ÎNTRE PRIMII 
MINIȘTRI AI IUGOSLAVIEI ȘI 
REPUBLICII BANGLADESH. Pre- 

I ședințele Consiliului Executiv Fe- 
I deral al R.S.F. Iugoslavia, Veselin 
1 Giuranovici, a avut o întrevedere 
, cu primul ministru al Republicii 

Bangladesh, Azizur Rahmarî, aflat 
I in capitala Iugoslaviei cu prilejul 

celei de-a XXI-a sesiuni a 
I UNESCO. Cu acest prilej, informea- 
| ză agenția Taniug, cei doi premieri 

au procedat la un schimb de păreri 
I asupra unor probleme legate de 

mișcarea de nealiniere, a a’tor as
pecte ale situației internaționale 
actuale. De asemenea, au fost exa- 

| minate, posibilitățile lărgirii relații- 
I lor dintre cele două țări.
I PRIMIRE LA LONDRA. Primul 

ministru al Mării Britanii, Marga- 
' ret Thatcher, l-a primit la Londra 
Ipe Huang Hua, vicepremier al Con

siliului de Stat, ministru al aface
rilor externe al R. P. Chineze. După 
cum transmite agenția. China Nouă, 

I părțile au procedat la un schimb 
de opinii asupra unor probleme 
internaționale de interes comun.

VIZITA PREȘEDINTELUI CO- 
I MITETULUI EXECUTIV AL O.E.P.

LA ALGER. Președintele Algeriei. 
I Chadli Bendjedid, a avut convorbiri 
| cu Yasser Arafat, președintele Co

mitetului Executiv al Organizației 
] pentru Eliberarea Palestinei, care a 

efectuat o vizită la Alger. Au fost 
I examinate relațiile dintre Algeria 

și O.E.P., precum și probleme legate 
Ide ultimele evoluții ale situației din 

sudul Libanului. După cum preci
zează agenția WAFA, o atenție spe- 

Icială a fost acordată deteriorării si
tuației din zona Golfului, ca urma
re a conflictului irakiano-iranian.

CONSILIUL NAȚIONAL AL 
FRONTULUI POPULAR PATRIO- I 
TIC DIN UNGARIA, întrunit in 
ședință la Budapesta, a hotărit I 
convocarea celui de-al șaptelea | 
Congres al frontului în zilele de 
21—22 februarie 1981 — anunță i
agenția M.T.I. La ședință a luat 1 
cuvîntul Jânos Kâdăr, prim-secretar • 
al C.C. al P.M.S.U.

CONGRESUL PARTIDULUI NA- | 
ȚIONAL DEMOCRAT, de guvernă- 
mint, și-a încheiat lucrările la Cairo. I 
În funcția de președinte al partidu- I 
lui a fost reales Anwar El Sadat, 1 
președintele Republicii, iar ca se- ■ 
crețar general al P.N.D. — vicepre- I 
ședințele Republicii, Husni Mu- I 
barak. De asemenea, a fost ales 
noul Birou Politic, compus din 17 I 
membri.

LA O REUNIUNE A PRINCIPA- i 
LILOR CONDUCĂTORI AI PAR
TIDULUI LIBER-DEMOCRAT DHf 1 
JAPONIA s-a hotărit prelungirea 
cu încă doi ani a mandatului I 
primului ministru Zenko Suzuki în | 
funcția de președinte al P.L.D. — 
informează agenția France Presse. ■’] 
Postul de președinte al P.L.D. im- I 
plică, in mod automat, și pe acela 1 
de premier al Japoniei, atit timp . 
cit partidul va continua să dețină I 
majoritatea în ambele camere ale I 
Dietei.

MAREA BRITANIE SE NUMĂ
RA PRINTRE ȚĂRILE INDUS
TRIALIZATE CU CELE MAI | 
MARI COSTURI ALE VIEȚII, iar 
Londra a devenit unul dintre cele • 
mai scumpe orașe din lume, relevă 
statisticile publicate in capitala I 
britanică de un organism indepen- | 
dent — Cabinetul internațional al 
experților — consilieri „Inbucon". I 
Actuala rată britanică a inflației I 
este de 19,8 la sută. 1

SERIA DE CICLOANE CARE I 
S-AU ABĂTUT ASUPRA STATU- | 
IUI INDIAN UTTAR PRADESH a 
afectat peste 29 de milioane de I 
oameni, iar pagubele materiale de- I 
pășesc 322 milioane dolari. Potrivit 
agenției indiene de presă P.T.I., ■ 
peste 1 600 de persoane și-au găsit 
moartea ca urmare a inundațiilor. •

MEDALIE DE AUR PENTRU AUTOBASCULANTA ROMANEASCA I 
DE 50 DE TONE. La 2 octombrie, in cadrul Tirgului internațional de la | 
Plovdiv, la pavilionul românesc a avut loc decernarea Diplomei și meda
liei de aur pentru autobasculanta „DAC—90—61C“ cu capacitatea de 50 i 
tone. Expusă pentru prima oară de țara noastră la un tirg internațional, 
autobasculanta de 50 tone se bucură de aprecieri deosebite din partea spe- • 
cialiștilor străini prezenți la Plovdiv.

Problema utilizării forței de muncă în economia cehoslovacă
Un comentariu al agenției C.T.K.

PRAGA 2 (Agerpres). — Utilizarea 
rațională a resurselor de muncă de
vine una dintre cele mai importante 
probleme ale creșterii economice a 
Cehoslovaciei în anii ’80 — relatează 
agenția C.T.K. După ce se înfățișează 
situația în domeniul utilizării forței 
de muncă, se arată că, în ansamblu, 
Cehoslovacia dispune de o cantitate 
suficientă de forțe active din punct 
de vedere economic, dar multe între
prinderi resimt lipsa de forță de

valul crescind al protecționismului 
care se ridică în statele dezvoltate 
cu economie de piață. Botezate eufe
mistic „aranjamente metodice de co
mercializare", „limitări voluntare la 
exporturi" sau „aplicații selective 
de măsuri de salvgardare", barierele 
protecționiste au toate același 
efect : paralizarea eforturilor de dez
voltare ale țărilor rămase in urmă. 
Dacă luăm exemplul cărnii de bovine, 
principala sursă de venituri a 
Argentinei, aceste restricții au blo
cat complet accesul la marile piețe 
de import și au redus prețurile prin 
exporturi protejate de puternice 
subvenții. Drept urmare,

• numai Argentina a înregis
trat o pierdere de peste 800 mi
lioane de dolari în doi ani

și este dezolant să constați că, 
într-o lume in care cererea de pro
duse alimentare sporește cu 30 
milioane de tone pe an, interesele 
monopolurilor anihilează posibilită
țile unor țări de a contribui la com
baterea foametei și malnutriției ce 
afectează o treime din omenire.

Protecționismul este un flagel care 
face insă să planeze o amenințare 
și mai mare asupra țărilor in curs 
de dezvoltare. Potrivit unui studiu al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
cu privire la barierele tarifare ridi
cate in calea mărfurilor provenite 
din țările latino-americane, S.U.A. 
au impus peste 400 de restricții la 
1051 de produse, a căror valoare se 
ridică la 8 miliarde de dolari pe an; 
Japonia a introdus restricții la 431 de 
articole, in valoare de 3,6 miliarde de 
dolari ; iar Comunitate^ Economică 
Europeană a aplicat 300 de măsuri 
restrictive Ia 479 de produse, in va
loare de 8 miliarde de dolari.

Veniturile din exporturi ale țărilor 
In curs de dezvoltare și, implicit, 
puterea lor de cumpărare s-au redus, 
astfel, îngrijorător de mult. Protec
ționismul a devenit o puternică frînă 
în calea dezvoltării țărilor rămase in 
urmă și, în același timp, un factor 
care limitează tot mai mult posibi
litățile lor de a-și soluționa acuta 
problemă a datoriei externe. Atitu
dinea țărilor dezvoltate este cu atit 
mai condamnabilă cu cit — după ce 
secole de-a rîndul au practicat o 
exploatare sistematică a bogățiilor 
din Sud, care a constituit factorul 
determinant al expansiunii din 
Nord — ele continuă azi, prin dife
rite mijloace, să blocheze accesul la 
o viață decentă a popoarelor odini
oară oprimate.

Anchetă realizată
de trimisul nostru la O.N.U.
Gh. CERCELESCU

(Partea a Il-a a anchetei într-un 
număr viitor).

muncă, ceea ce se reflectă negativ fn 
eficiența folosirii utilajelor și orga
nizării muncii.

O asemenea situație nefavorabilă 
este generată în principal de faptul 
că în dezvoltarea economiei ceho
slovace continuă să predomine încă 
tendințele extensive. Investițiile sînt 
absorbite, de regulă, de construirea 
de noi capacități, cu toate că, în 
multe cazuri, ar fi mai oportună 
modernizarea întreprinderilor exis
tente. Unele întreprinderi investesc 
mijloace în construcții noi chiar și în 
cazul în care ele nu sînt în stare să 
asigure utilizarea în proporție de 100 
la sută a utilajelor deja existente.

Sistemul perfecționat de planifi
care și conducere a economiei, care 
va intra în vigoare anul viitor, va 
crea noi condiții in acest domeniu — 
scrie agenția citată.

Preocupări energetice 

pe plan mondial
JAPONIA t Valorificarea 

surselor alternative 
de energie

TOKIO 2 (Agerpres). — tn Ja
ponia a fost creat un nou organism 
guvernamental pentru valorificarea 
surselor alternative de energie, 
numit „Autoritatea japoneză na
țională pentru dezvoltarea energiei". 
După cum informează agenția 
Kyodo, aceasta marchează lansarea 
programului „Sunshine" de valori
ficare a surselor alternative de e- 
nergie. Se preconizează, intre altele, 
efectuarea de cercetări în vederea 
realizării tehnologiei necesare pen
tru lichefierea și gazeificarea căr
bunilor pe scară industrială, con
struirea de centrale electrice sola
re, geotermale și nucleare și parti
ciparea Japoniei la finanțarea unor 
lucrări de exploatare a cărbunilor 
in alte țări. Prin acest program se 
urmărește ca ponderea petrolului
— importat in întregime în Japonia
— să fie redusă în balanța ener
getică niponă de la 75 la sută, in 
prezent, la mai puțin de 50 la sută 
in 1990. Bugetul noului organism 
guvernamental japonez pentru anul 
financiar în curs, care se încheie 
la 31 martie 1981, este de 17,6 mi
liarde yeni (aproximativ 85 milioa
ne dolari). ir

S.V.A. : Program 
de producere 

a unor combustibili sintetici
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
a semnat ordinul executiv prin care 
este lansat programul Administra
ției pentru producerea de com
bustibili sintetici. Programul pre
vede alocarea in următorii cîțiva 
ani a 20 miliarde de dolari pentru 
cercetări și experiențe privind pro
ducerea și utilizarea de combusti
bili sintetici, urmind ca în funcție 
de rezultatele obținute să fie alo
cate pentru producerea pe scară 
industrială a acestor combustibili 
încă 68 miliarde dolari.
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