
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Pe baza acordului intervenit intre 
partea română și partea canadiană, 
vizita in Canada a tovarășului Nicolae

In legătură cu vizita oficială 
a președintelui Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Canada
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, prevăzută

pentru 6—10 octombrie 1980. a fost 
aminată pentru o dată care urmează 
a fi convenită ulterior.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU și împreună cu ei, la rezolvarea treburilor obștești

f AL CINCINALULUI
ÎN INVESTIȚII

cu termen de
Odată cu începerea ultimului trimestru al 

. anului și al cincinalului actual, cincinal dominat 
pe plan economic de obiective mărețe și mobili
zatoare, și activitatea constructorilor și montori- 
lor a intrat intr-o etapă decisivă, in care stă
ruința și abnegația cu care au muncit pină acum 
se vor materializa prin introducerea in circuitul 
economiei naționale a altor zeci și zeci de obiec
tive și capacități industriale. Este deci un bun 
prilej pentru toți muncitorii de pe șantiere ca, 
judecind după criterii exigente rezultatele ob
ținute in realizarea planului și angajamentelor, 
in finalizarea noilor investiții productive, să 
privească cu răspundere și deplină angajare per
spectiva lunilor următoare, să-și concentreze 
eforturile pentru a realiza integral prevederile 
planului de investiții și de punere in funcțiune.

Această sarcină majoră, deosebit de actuală 
pentru toate șantierele de investiții, izvorăște 
din însemnătatea deosebită pe care noile unități 
și capacități o au pentru creșterea producției 
industriale, pentru satisfacerea unor necesități 
economice bine precizate, pentru îndeplinirea 
exemplară și depășirea prevederilor cincinalului 
actual. Există de acum o valoroasă experiență 
acumulată de numeroase colective de construc
tori și montori, care constituie un temeinic punct 
de plecare in obținerea de noi succese. Acționind 
hotărit. pe baza unor ferme și mobilizatoare 
programe de măsuri, conducerile de trusturi și 
șantiere au reușit să asigure pe marea majori
tate a șantierelor concentrarea forțelor lor la 
obiectivele cu termene apropiate de intrare in 
funcțiune, o inaltă responsabilitate și disciplină 
riguroasă in muncă, folosirea judicioasă, la ca
pacitatea maximă, a potențialului uman și tehnic.

Iată de ce unitățile de construcții și montaj 
sint chemate să dezvolte, în acest ultim trimestru 
al anului, experiența bună acumulată pină in 
momentul de față, promovind noi și eficiente 
metode de organizare a lucrărilor, astfel incit să

Prioritate obiectivelor
punere în funcțiune în 1980

la alta ritmul de muncă 
de constructori și mon

se intensifice de. la o zi 
pe șantiere. Colectivele 
tori au pus bazele unui contact mai strins cu 
fiecare furnizor in parte, vizind executarea și 
livrarea rapidă a tuturor utilajelor programate. 
Mulți beneficiari de investiții participă cu forțe 
la accelerarea montajului utilajelor tehnologice.

Esențial este acum să se acționeze pretutin
deni in spiritul indicațiilor, subliniate cu toată 
claritatea la ședința Comitetului Politic Executiv
DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE :

al C.C. al P.C.R. din 30 septembrie, printr-o 
muncă organizatorică practică, bine coordonată, 
pentru accelerarea ritmului lucrărilor de con- 
strucții-montaj, pentru creșterea operativității in 
soluționarea tuturor problemelor ridicate. Mun
cind fără preget, constructorii și montorii de pe 
șantiere vor face zi de. zi dovada angajamen
tului de a-și consacra întreaga lor. putere de 
muncă înfăptuirii sarcinilor mari și complexe ce 
le stau in față în ultimul trimestru al anului.

© Concentrarea forțelor umane și a potențialului tehnic la obiectivele de 
investiții cu scadență apropiată și condiții de intrare rapidă in funcțiune

© Urgentarea lucrărilor de construcții, conlucrarea activă și eficientă a 
constructorilor cu montorii pentru deschiderea rapidă a unor noi fronturi de montaj 
al utilajelor

© Intensificarea montajului tehnologic, reducerea hotărită a stocului de 
utilaje existente pe șantiere

© Asigurarea tuturor condițiilor cerute de desfășurarea in ritm susținut a 
lucrărilor pe timpul iernii

© Exigență desăvîrșită față de calitatea fiecărei lucrări
© Gospodărirea riguroasă a materialelor de construcții, inlăturarea energică 

a risipei, întronarea unui climat de inaltă disciplină și ordine în muncă
© Livrarea neintirziată a tuturor utilajelor tehnologice și materialelor de con

strucții contractate
© Participarea beneficiarilor de investiții intr-o măsură sporită la desfășu

rarea montajului tehnologic și finalizarea noilor lucrări de investiții
Despre noi obiective și capacități de producție intrate 

în funcțiune in aceste zile, despre stadiul lucrărilor pe dife
rite șantiere - relatări în pag. a III-a. -

ÎN AGRICULTURĂ Toate forțele umane și mecanice de la sate la
Recoltarea și transportul porumbului!

Congresul al doilea al consiliilor 
populare, amplu și rodnic schimb de 
experiență, ilustrare edificatoare a 
democrației noastre socialiste. a 
adoptat importante hotăriri privind 
participarea directă a oamenilor 
muncii la conducerea vieții econo
mice și sociale. Expresie grăitoare 
a gindirii novatoare a secretarului 
general al partidului, magistrala ex
punere rostită de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
înaltului forum democratic — care a 
fost adoptată în unanimitate ca 
document programatic al activității 
viitoare — a evidențiat cu claritate 
rolul consiliilor populare, răspun
derile mari ce revin acestor organe 
ale puterii revo
luționare a mun
citorilor, țăranilor 
și intelectualilor 
în vastul proces 
al edificării so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate și a trasat 
direcțiile de acti
vitate in prezent 
și în perspectivă. 
Revine consiliilor 
populare rolul i 
așa fel incit, i 
varășul Nicolae 
cetățean să poată 
cit — in comună, în oraș, in județ — 
Ia soluționarea tuturor problemelor". 
Aprecierile făcute de secretarul ge
neral al partidului, criticile 
sate, indicațiile și orientările 
mulate in acest document de o 
timabilă valoare teoretică și 
tică sint de natură să contribuie 
efectiv la perfecționarea în continuare 
a conducerii științifice a societății, 
la dezvoltarea și adincirea democra
ției socialiste. Acest spirit caracteri
zează și proiectul noilor reglemen
tări legale pentru modificarea Legii 
nr. 57/1968 de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare — cadru 
juridic și politic menit să asigure 
îmbunătățirea activității organelor 
locale ale puterii și administrației 
de stat, in deplină concordanță cu 
prefacerile revoluționare ce au avut 
loc in societatea noastră, cu noile 
sarcini ce revin poporului din docu
mentele Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

Modificările la Legea nr. 57/1968 ce 
vor>'fr supuse — după o amplă dezba- 

■ tere publică — spre aprobare Marii 
Adunări Naționale au scopul de a a- 
sigura o mai eficientă activitate a 
consiliilor populare, participarea lor 
directă, in folosul cetățenilor și îm
preună cu ei. la rezolvarea treburilor 
publice, la conducerea vieții sociale. 
Noile reglementări corespund, atit in

litera, cit și în spiritul lor, cerințelor 
actualei etape istorice. Ele corespund, 
de fapt, unei trepte superioare privind 
promovarea formelor colective de 
conducere, întărirea autoconducerii 
muncitorești, participarea și mai 
largă a maselor la rezolvarea pro
blemelor de interes obștesc. Dealtfel, 
încă in articolul 1 se precizează că 
„întreaga activitate a consiliilor 
populare se desfășoară pe baza auto
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii econoinico-financiare".

Preocuparea pentru dezvoltarea și 
adincirea democrației socialiste con
stituie esența modificărilor legii de 
organizare și funcționare a consiliilor 
populare. Noile reglementări asigură

PROIECTELE DE LEGE
SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

de a acționa în 
cum sublinia to- 
Ceaușescu, „fiecare 
participa nemijlo-

adre- 
for- 

ines- 
prac-

perfecționarea și simplificarea acti
vității organelor locale ale puterii șl 
administrației de stat, creșterea ope
rativității in funcționarea consiliilor 
populare, sporirea răspunderilor în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
toate acestea avind la bază întărirea 
continuă a legăturii cu masele și 
fiind supuse controlului cetățenesc. 
Sint semnificative, în acest sens, pre
cizările privind obligația de a orga
niza semestrial adunări ale cetățeni
lor, in cadrul cărora primarii comu
nelor, orașelor, municipiilor, precum 
șt președinții consiliilor populare ju
dețene prezintă rapoarte asupra în
deplinirii hotăririlor adoptate, exe
cutării lucrărilor edilitar-gospodă- 
rești, aprovizionării populației, între
ținerii și gospodăririi fondului loca
tiv, repartizării locuințelor în condi
țiile prevăzute de lege ; de a informa 
permanent cetățenii prin presă, afi- 
șaj, stații de radioamplificare, alte 
mijloace de informare in masă cu 
privițe la modul in care se acționea
ză pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a unităților administrativ-teri- 
toriale. pentru buna gospodărire a lo
calităților șL rezolvarea problemelor 
legate de munca și viața cetățenilor; 
de a asigura participarea nemijlocită 
a tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, in calita
tea lor de proprietari, producă
tori și beneficiari, la înfăptuirea 
politicii partidului și statului de dez
voltare armonioasă, multilaterală a

tuturor județelor și localităților. O 
expresie elocventă a consecventei cu 
care se acționează pentru dezvolta
rea democrației socialiste o consti
tuie și prevederile cuprinse in pro
iectul de lege cu privire la adoptarea 
hotăririlor in legătură cu repartiza
rea locuințelor pe întreprinderi și 
alte organizații socialiste, aprovizio
narea populației, precum și soluțio
narea unor probleme social-cultura- 
le. de comun acord, de către cortiite- 
tele sau birourile executive ale con
siliilor populare și consiliile terito
riale ale sindicatelor ; ca și prevede
rea ca la ședințele consiliilor popu
lare să participe, de regulă, repre
zentanți ai consiliilor teritoriale ale 

sindicatelor, ai 
altor organizații 
obștești, socialiste. 
Sint, toate aces
tea, măsuri care 
vor contribui sub
stanțial la creș
terea rolului con
siliilor’ populare 
în viața județe
lor, municipiilor, 
orașelor și comu
nelor, la perfec

ționarea activității lor, la o mai 
activă participare a acestora la în
florirea materială și spirituală a tu
turor așezărilor patriei, la adincirea 
continuă a democrației socialiste și 
afirmarea puternică în practica vie
ții social-economice a principiilor 
eticii și echității socialiste.

Precizarea, in proiectul de lege, a 
faptului că organele locale ale pu
terii și administrației de stat „iau 
măsuri pentru dezvoltarea industriei, 
agriculturii, transporturilor, servicii
lor și celorlalte ramuri economice" 
face trimitere expresă la o altă 
mare categorie de probleme in a că
ror soluționare consiliile populare au 
atribuții directe : gospodărirea cu 
maximum de eficiență a resurselor 
materiale și umane ale țării, realiza
rea unei înalte eficiente economice 
și sporirea rentabilității, ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară a 
muncii in toate sectoarele de activi
tate. Se desprind de aici, pentru 
consiliile populare, responsabilități 
privind promovarea tehnicii noi, îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și a 

’cai’fea. în Tnoi 
normelo't' dă îhcadrărS si promovare 
a personalului muncitor stabilite 
prin lege, stimularea inițiativelor 
personale, crearea unui climat favo
rabil spiritului novator, folosirea in-

protecției muncii, apli- 
id judicios șt echitabil, a

(Continuare in pag. a Il-a)

La Combinatul de fire
Recoltarea porumbului se desfășoară in aceste zile in 22 de județe. 

Pină vineri seara, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, po
rumbul a fost strins de pe 390 000 hectare — 16 la sută din suprafața 
cultivată. Cele mai bune rezultate au fost obținute in județele Mehedinți, 
Dolj, Brăila. Tulcea și Constanța. Stadiul „la zi" al recoltării este insă 
necorespunzător. Așa cum rezultă și din datele înscrise pe harta alăturată, 
există diferențe intre județele învecinate.

Este absolut necesar ca in toate județele, in toate unitățile culesul po
rumbului să fie mult intensificat. Practic, pină la 15 octombrie trebuie să 
se încheie recoltarea pe toate suprafețele unde porumbul a ajuns la ma
turitate. în acest scop — așa cum a stabilit comandamentul central pen
tru agricultură — organele de partid și agricole județene, consiliile popu
lare. conducerile unităților agricole trebuie să asigure pretutindeni o or
ganizare temeinică a muncii, ordine și disciplină desăvirșite.

în pas cu recoltarea trebuie să se desfășoare și transportul la locurile 
de depozitare, neadmitindu-se nicăieri ca porumbul să fie lăsat peste 
noapte in grămezi, pe cimp. Totodată, este necesar să se asigure cu cea 
mai mare răspundere livrarea cantităților de porumb prevăzute la fondul 
de stat.

Recoltarea porumbului se desfășoară in 22 de județe ;

Pretutindeni, lanurile coapte trebuie recoltate neintirziat ;
Pentru ca tot ce se stringe de 
ajungă cit mai repede in pătule 
să fie organizat și noaptea ;

pe cimp intr-o zi să 
și magazii, transportul

Depozitarea știuleților in grămezi 
dăunătoare, care dijmuiește recolta.

pe cimp — o practică

sintetice din Vaslui

Noi instalații puse 
in funcțiune

Pentru rezolvarea unor pro
bleme imediate ale producției 
întreprinderii, la Combinatul de 
fire sintetice 
Vaslui a 
țiune o 
care va 
fele unităților de pe platfor
ma industrială din această zonă 
a municipiului. De 
pentru valorificarea superioară 
a materiei prime a 
in exploatare instalația de re
cuperare a produselor refolosi- 
bile. (Crăciun Lăluci).

..Moldosin' 
fost pusă in 
instalație 
satisface

de 
Si

‘ din 
func- 
azot. 

ceriu-

asemenea.

fost dată

Exigențele 
codului etic
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Ieri, pe Lotru, cu o lună PATRIOTISMUL FAPTEI
mai devreme

A fost străpunsă 
galeria Brădișor 

Păscoaia

Porțile „cetății noului" se deschid

Spre mintea și inima
poporului

că liber- 
pe care spi-

Ieri, 3 octombrie, in epopeea 
Lotrului s-a înscris o'nouă filă: 
in aval de hidrocentrala de la 
Ciunget. constructorii din cadrul 
șantierului T.C.H. Nord au reu
șit să excaveze ultimii metri și 
să efectueze străpungerea ga
leriei dintre punctele Brădișor 
și Păscoaia. Acest eveniment a 
avut loc cu o lună mai devreme 
față de termenul stabilit prin 
planul de stat și cu 15 zile in 
avans față .de angajamentul a- 
sumat de minerii din lotul 
maistrului Nicolae Mazilu. Avind 
o lungime totală de 4 281 metri 
liniari, această galerie urmează 
să preia apele pîriului Păscoaia 
și să le deverseze in lacul de 
acumulare al viitoarei hidrocen
trale de la Brădișor. începută 
la 3 Octombrie 1976, deci exact 
cu 4 ani in urmă, această lu
crare. impresionantă prin so
luțiile tehnice de mare în
drăzneală care au fost folosite. 
Încununează eforturile mineri
lor din brigada lui Constantin 
Leu și din schimburile conduse 

. de Ton Ionescu și Spirea Net, 
care, prin izbinda de ieri, au 

,.,wfăcut încă o data dovada pasiu
nii și răspunderii muncitorești 

■ > pentru punerea cit mai grab- 
■ nlcă in valoare a potențialu

lui energetic al Lotrului. (Ion 
Stanciu).

'__ / ■ ___'l

prin competență și îndrăzneală creatoare
ÎNSEMNĂRI DIN ACTIVITATEA COLECTIVULUI

cunoaște toată uzi-Am aflat că ii 
na. Deși nici unul dintre ei nu a îm
plinit încă 20 de ani. Sint tineri. Sint 
foarte tineri. Au nume fără sonori
tate deosebită : Vasile Bălan, Ga
briel Bălășel. Ionel Boiangiu. Viorel 
Bolea, Florin Mateianu. Dar au su
flete mari, brațe puternice și minți 
cutezătoare. Au venit aici, la între
prinderea de material rulant „Gri- 
vița roșie" din Capitală, in urmă cu 
un an. Au venit direct din școala 
profesională. Și au cerut să fie repar
tizați in sectorul cel mai greu. Așa 
au ajuns la Centrul 1. la montaj.

— Am fost numiți, își amintește 
Vasile Bălan, „Romanticii". La în
ceput ni s-a spus așa nu fără o doză 
de ironie. Munca era foarte grea aici. 
Se ridicau tampoane de 150 de kg 
„cu capul". Nu este o figură de stil. 
Oamenii purtau intr-adevăr aceste 
tampoane pe table de lemn, la înăl
țimea capului. Cîteva tentative de 
mecanizare dăduseră greș. Așa li s-a 
întărit convingerea că nu se poate 
schimba nimic în acest Ioc. De aceea 
au fost neîncrezători cind noi am 
venit cu o propunere concretă de a 
ușura munca și a-i ridica, totodată, 
productivitatea. Dar nu ne-au oprit 
să încercăm. Au urmat zile, uneori 
nopți de căutări, de experiențe. Și

ÎNTREPRINDERII DE MATERIAL RULANT „GRIVIȚA ROȘIE"
de eșecuri. Am găsit insă de fiecare 
dată puterea s-o luăm de la capăt. 
Dispozitivul hidraulic pe care l-am 
creat nu a dat insă randament. Nu 
ne-am descurajat, deși nimeni nu 
credea că vom reuși. După alte zile 
și nopți de muncă am ajuns la ideea 
cea bună : un sistem de macarale

să afirme voința fiecăruia de a munci 
cu patos, cu abnegație, de a-și face 
exemplar datoria". Dealtfel, această 
idee a fost de mai multe ori repetată 
in cadrul dezbaterii, iar mulți dintre 
cei prezenți au ilustrat-o cu exem
ple din viața uzinei. Așa am aflat 
despre cei cinci tineri de la montaj,

■

mici amplasate în circuit. Și munca 
in acest sector a dobindit un alt con
ținut.

înainte de a-i cunoaște pe uteciștii 
de la Centrul 1 participasem, la se
diul comitetului de partid din între
prindere. la o dezbatere cu tema : 
..Preocupări pentru îmbunătățirea 
activității de educare patriotică a ti
neretului". Am reținut o idee cu
prinsă in cuvîntul rostit cu acest pri
lej de secretarul comitetului de par
tid, Ion Bica : „Adevărata iubire de 
tară ars sens activ ; ea se exprimă 
prin fapte. Așa că și educația pa
triotică trebuie să aibă tot un sens 
activ: să formeze convingeri profun
de. să stimuleze energii creatoare,

despre perseverența lor, despre am
biția lor de a schimba o stare de lu
cruri in neconcordantă cu realitățile 
de azi ale întreprinderii, ale țării. 
Așa am aflat că fapta lor patriotică 
— pentru că patriotică este această 
faptă, azi principalele trăsături ale 
patriotismului revoluționar fiind 
munca, efortul creator, profunzimea, 
responsabilitatea, competența, spiri
tul novator ! — se adaugă altor și 
altor dovezi că tinerii creează in
stalații noi, mașini noi, fac propu
neri privind restringerea 'mporturi- 
lor, reducerea consumurilor, vin cu 
proiecte menite să asigure o mai 
mare productivitate a muncii, o mai 
bună organizare a producției. Sint,

toate acestea, fapte care se regăsesc 
in rezultatele generale obținute de 
întreprindere : la 25 iunie a.c., acest 
harnic colectiv a raportat indeplini- 
rea planului cincinal ; valoarea pro
ducției suplimentare realizate pină la 
30 septembrie depășește 140 milioane 
lei.

La „Grivița roșie", tinerii se bal 
pen tiu nou. Desigur, noul are toate 
șansele de a fi biruitor. Așa cum 
spune frumos și adevărat poetul : 
„nicicind nu poate-nvinge amurgul 
zorii zilei". Dar victoria noului nu 
vine de ia sine. Este nevoie de luptă, 
de mari strădanii. Porțile acestei ce
tăți nu se deschid singure. Iată. în 
hala de vopsitorie în cimp electro
static a fost introdusă o platformă 
mobilă perfecționată, pe baza unui 
proiect realizat de I.P.C.F. Avanta
je ? Productivitatea muncii a cres
cut de patru ori, iar timpul de us
care s-a redus tot de patru ori. Dar 
cantitatea de pulberi care se degaja 
în timpul vopsirii era foarte mare ; 
oamenii se murdăreau pe haine si pe 
față. Așa că mulți nu voiau să ac-

Adrian VASILESCU

Se știe 
tatea 
ritul revoluționar al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a încetățe
nit-o și pe tărîmul ar
tei și al literaturii re
prezintă însăși teme
lia. sursa dătătoare de 
viață a artei noastre, 
a artei poetice după 
care ne călăuzim. Din 
acest izvor se alimen
tează viziunea creații
lor noastre literare 
cele mai bune, din 
acest izvor curat ca 
lacrima și-au tras 
seva creațiile tuturor 
minuitorilor de con
deie din patria noas
tră, români, maghiari, 
germani șl de alte na
ționalități, a căror 
obște a îmbogățit mai 
ales in anii care au 
trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres al 
partidului literatura 
socialistă a țării cu o 
serie intreagă de crea
ții de excepție, dura
bile in timp.

Iată, sintetizată în 
Raportul prezentat la 
cel de-al IX-lea Con
gres, concepția revo
luționară despre artă 
a secretarului general 
al partidului nostru, 
menită să descătușeze 
toate energiile crea
toare și să deschidă 
perspective largi dez
voltării întregii crea
ții literare : „Artei și 
literaturii le sint pro
prii preocuparea pen
tru continua innoire 
și perfecționare crea
toare a mijloacelor de 
exprimare artistică, 
diversitatea de stiluri; 
trebuie înlăturată ori
ce tendință 
sivism sau 
manifestată 
domeniu.
este ca fiecare artist, 
în stilul său propriu, 
păstrindu-și indivi
dualitatea artistică, să 
manifeste o 
responsabilitate 
tru conținutul operei 
sale, să urmărească ca 
ea să-și găsească 
drum larg spre min
tea și inima poporu
lui".

Bazată pe o consec
vență principială fer
mă. pe principiile ma
terialismului dialectic 
și istoric, această des
chidere de ordin es-

de exclu- 
rigiditate 
in acest 

Esențial

inaltă 
pen

(Continuare in pag. a IlI-a)

tetic a avut o im
portanță covirșitoare, 
pentru că ea nu a fost 
concepută doar ca un 
program, ca o realita
te strict teoretică, ci 
a oferit activității li- 

- terare, activității coti
diene de creație posi
bilități, nicicind bă
nuite pină atunci, de 
a elimina în mod ra
dical
inerția și toate prac
ticile 
simpliste, 
toare și
Stimulind efervescen
ța în toate domeniile 
de activitate, proaspă
tul spirit inovator al 
politicii de partid a 
impus nu altora.

dogmatismul,
literar-artistice . 

vulgariza- 
schematice.

ci

de HAJDU Gyozo

— scrii- 
redactori 
activiști 

literaturii

nouă înșine 
tori, critici, 
de reviste, 
pe tărîmul
— obligația de a forma
un climat de muncă 
propice, datorită că
ruia și romancierii, și 
poeții, și muzicienii 
au putut reda mai fi
del plenitudinea, fră- 
mintările 
dicțiile 
vieții și. 
firmarea 
in viața socială a nou
lui cu caracter revo
luționar. Trăim in
tr-un clirnat literar

• sănătos, in care proza
torii realiști, adepți ai 
idealurilor umanis
mului socialist, se pot 
orienta mai bine, cu- 
noscînd greutățile. în 
hățișul de probleme 
ale vieții sociale, in 
care toți membrii 
breslei sint la fel de 
mult încurajați in 
transpunerea artisti
că. literară, cu efecte 
mobilizatoare și edu
cative, a conflictelor 
caracteristice vieții 
contemporane, omului 
contemporan, în reda
rea marilor, arzătoa
relor probleme etice 
și morale care-i ani
mă pe oameni. Un 
succes incontestabil al 
vieții noastre literare 
îl constituie democra
tismul vieții noastre •

sau contra- 
caracteristice 
totodată, a- 
consecventă

literare, precum și 
faptul că publicul, co
munitatea deosebit de 
numeroasă a cititori
lor contribuie efectiv, 
daca nu chiar iradiază 
acest imbold și aceas
tă incurajare. Mul
țumită acestei stări 
de fapte, prejudiciile, 
obstacolele de ordin 
subiectiv puse în fața 
scriitorilor (avem in 
vedere rutina de odi
nioară, exercițiile pre
care de elaborare a 
unor creații schema
tice, simpliste, reduse 
in mod artificial la 
inerție, sau unilațerali- 
zările in fel și chip, 
prejudecățile, orientă
rile exclusiviste, îdio- 
sincraziile vătămătoa
re) au dispărui in 
marea lor . majoritate 
— chiar dacă nu in 
totalitate — din calea 
literaturii noastre so
cialiste, chemată să 
mobilizeze opinia pu
blică, să modeleze 
oameni noi.

Beneficiind de cli
matul fructuos al pro
cesului continuu de 
aprofundare a demo
crației socialiste și a 
adevăratei libertăți de 
creație, noi, scriitorii 
din România — indi
ferent de naționali
tate — ne-am intărit 
convingerea că tre
buie să contribuim 
mai substanțial la ci
mentarea 
literare 
deschise 
profund 
care, 
secvent politica parti
dului nostru din do
meniul literaturii și 
al artei, asigură afir
marea nestingherită a 
diversității artistice, 
bineînțeles, în inte
riorul sferei de idea
luri a umanismului 
socialist. Este o ten
dință care se caracte
rizează prin pasiunea 
celor chemați să se 
dedice cu trup și su
flet problematicii so
ciale, acea tendință 
care se adresează ne
mijlocit prezentului, 
oamenilor de azi și 
este preocupată să 
reflecte și să inter
preteze acele proble-

unei vieți 
primitoare, 

ca spirit și 
democratice, 

urmind con-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Cetate dacica 
la Huși

La Bunești, localitate din 
apropierea Hușilor, s-a descope
rit o cetate dacică întărită cu 
val de apărare. Violeta Veturia 
Bazarciuc — directoarea muzeu
lui „Dimitrie Cantemir" din 
Huși — ne-a prezentat un bogat 
material arheologic doveditor: 
obiecte din fier, ceramică de 
factură autohtonă, obiecte de 
podoabă și monede din argint 
de tip Huși-Vovriești.

Interpretind acest material 
arheologic, specialiștii au apre
ciat că cetatea ar data de la 
sfirșitul secolului al IV-lea și 
începutul secolului al II-lea îna
intea erei noastre.
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„No, că nu-i 
bai!"

I
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Iosif Rațiu din Arad circula 
cu autoturismul personal prin 
județul Bihor. La un moment 
dat, in apropiere de comuna Po
cola, mașina n-a mai vrut să 
meargă. O piesă defectă. Pană 
de motor. Omul a început să 
facă semne celorlalți automobi- 
liști care treceau pe șosea. De 
necrezut, dar vreo 3 (trei) ore a 
tot făcut semne, pină l-au du
rut miinile, dar degeaba. Cind 
să se lase păgubaș, a oprit in 
dreptul său o șaretă. Auzlndu-i 
necazul, omul din șaretă i-a 
spus :

— No, că nu-i bai. Am eu o 
piesă de rezervă...

După puțin timp, omul cu șa
reta s-a intors, i-a dat piesa și 
motorul a pornit imediat.

— Mă rog frumos, cu cine am 
onoarea, ca să știu cui să trimit 
piesa înapoi ? — a întrebat Io
sif Rațiu.

— D-apoi scrie numai 
primarul comunei.

El era omul cu șareta.
atît :

I
I am
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Confuzie 
regretabila

Pe adresa rubricii noastre 
primit o ilustrată semnată
Pavel Mircea din satul Bordeas- 
ca-Vrancea, însoțită de o epi
gramă și o explicație :

Iată epigrama : 
Cind una vezi și alta scrie. 
Eu nu-nțeleg de fel isprava ; 
De ce să ne mutăm, bădie, 
Focșanii noștri la... Suceava ?
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Iată explicația :
„Această imagine color noc

turnă am cumpărat-o din Foc
șani, cu gindul s-o trimit unui 
prieten din Constanța. Cînd mă 
uit mai bine, văd că imaginea 
prezintă, intr-adevăr, centrul 
Focșanilor, dar explicația zice 
că «... Suceava. Așa că v-am 
trimis-o dumneavoastră. Con
structorii noștri de astăzi fac mi
nuni. Dar să mute peste noap
te Focșanii la Suceava sau Su
ceava la Focșani e prea de tot!"

Bine-bine, dar nu construc- 
torii-s de vină I

I
I
I
I
I

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Pentru perfecționureu activității

de construcții-montaj
Dumitru Vrînceanu, economist 

principal la Grupul de șantiere 
pentru industria chimică Piatra 
Neamț, a adresat conducerii parti
dului o scrisoare în care făcea unele 
propuneri privind îmbunătățirea 
activității de construcții-montaj. 
După părerea sa, printre cauzele 
rămînerii în urmă a lucrărilor la 
unele obiective de investiții ar fi o 
înmulțire excesivă a numărului în
treprinderilor, ceea ce a dus la o dis
persare a cadrelor tehnice și de spe
cialiști. De asemenea, în scrisoare 
erau criticate aspecte privind folo
sirea utilajelor, încărcarea lor insu
ficientă și întreținerea necorespun
zătoare, neexecutarea la timp a 
unor lucrări de reparații, făcîn- 
du-se unele propuneri de îmbună
tățire a activității în acest dome
niu.

La Indicația secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost în-, 
credințată spre soluționare prim vi
ceprim-ministrului de resort al gu
vernului. în raportul de cercetare 
se precizează că un grup de acti
viști și specialiști din Ministerul 
Construcțiilor Industriale și de la 
Comitetul județean Neamț al P.C.R. 
au analizat împreună cu autorul 
scrisorii problemele ridicate, conclu
ziile cristalizate confirmînd că în 
activitatea de construcții-montaj 
persistă unele neajunsuri în organi
zarea producției, folosirea integrală 
a timpului de muncă, utilizarea 
mijloacelor și utilajelor de construc
ții — situații pentru a căror lichi
dare s-au aplicat, în ultima perioadă 
de timo, măsuri în spiritul indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului la consfătuirile de lucru 
de la C.C. al P.C.R.

în privința proounerii de înfiin
țare a unor unități comolexe de 
construcții-montaj pe criteriul teri- 
torial-administrativ, răspunsul pre-

cizează că aceasta nu poate fi apli
cată, deoarece atît volumul, cît, mai 
ales, profilul și structura lucrărilor 
din execuția Ministerului Construc
țiilor Industriale necesită concen
trări de forțe și mijloace de produc
ție pe diferite platforme, iar parti
cularitățile lucrărilor din chimie, 
metalurgie și alte ramuri ale econo
miei naționale presupun unități de 
construcții-montaj cu grad înalt de 
specializare. La aceleași categorii 
de lucrări, trusturile specializate — 
se arată în răspuns — realizează 
productivități cu mult mal mari și 
costuri de producție cu mult mai 
mici, deci o eficiență economică su
perioară față de trusturile nespe
cializate.

Referitor la gruparea utilajelor 
grele de construcții și a parcului de 
mijloace de transport, balastierelor 
și carierelor, în nota de răspuns se 
precizează că, pe baza unor decrete 
ale Consiliului de Stat, întregul parc 
a fost concentrat în întreprinderi de 
utilaj greu și transport — unități 
specializate, care asigură condiții 
optime de întreținere și exploatare, 
în cadrul acestora, al ministerelor 
tutelare și ale M.T.Tc. s-au adoptat 
măsuri pentru eliminarea neajunsu
rilor legate de folosirea și dirijarea 
necorespunzâtoare a unor utilaje și 
mijloace de transport sau a încru
cișărilor in transporturile macarale
lor ș.a.m.d.

în vederea îmbunătățirii activită
ții de producție și a transportului 
produselor de balastieră, a fost or
ganizată Centrala de exploatare in
dustrială a agregatelor minerale 
pentru construcții, care a preluat și 
exploatează principalele balastiere și 
care asigură, totodată, coordonarea 
producției, repartizarea acesteia și 
optimizarea transporturilor. în con
cordanță eu cerințele economiei na
ționale. cu marile obiective existen
te în domeniul investițiilor.

ai centralei de resort, ai organelor 
de partid, de sindicat și ai condu
cerii combinatului a analizat la fața 
locului cele solicitate. S-au consta
tat următoarele : hala materialelor 
de adaos, destinată celor trei oțe- 
lării ale combinatului, a fost dotată 
prin construcție cu o instalație de 
captare și reținere a prafului care, 
în urma unor defecțiuni și datorită 
unor neglijențe in exploatare, nu 
funcționează. Din această cauză, 
noxele existente depășesc limitele 
admise, ceea ce influențează con
dițiile de muncă din hală. De ase
menea, în acest sector nu există un 
vestiar cu grup sanitar corespunză
tor, în care muncitorii să se poată 
spăla cu apă caldă la ieșirea din 
schimb.

Pornind de la această situație, s-a 
stabilit ca institutul de specialitate 
să întocmească de urgență un pro
iect de luminator care să asigure 
ventilația naturală a halei, lucra
rea urmînd să fie executată în se
mestrul al II-lea 1980. S-a dispus, 
totodată, să se amenajeze imediat 
un vestiar corespunzător. In același 
timp, conducerea combinatului va 
întreprinde măsurile necesare pen
tru remedierea defecțiunilor in ve
derea punerii în funcțiune a insta
lației de captare și reținere a 
prafului.

Referitor la trecerea personalului

în grupa I de muncă în vederea 
pensionării, în raportul de cercetare 
se precizează că, pină în anul 1974, 
activitatea în această hală era pre
văzută în grupa a IlI-a de muncă. 
La solicitările muncitorilor, s-a 
efectuat o analiză detaliată a con
dițiilor de muncă și de mediu, pe 
baza căreia s-a hotărît încadrarea 
muncitorilor de aici în grupa a II-a 
de muncă. Analizîndu-se din nou 
această problemă, li s-a explicat 
autorilor scrisorii că, față de con
dițiile concrete în care muncesc și 
de măsurile ce se vor lua pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
nu se justifică trecerea in grupa I 
de muncă.

în legătură cu acordarea sporului 
pentru condiții nocive de lucru, din 
analiză rezultă că, din cei 57 mun
citori care își desfășoară activitatea 
în această hală, 22 beneficiază de 
retribuții tarifare majorate. S-au 
stabilit măsuri ca, prin redistri
buirea numărului aprobat pentru 
astfel de sporuri, să se acorde spo
ruri și celorlalți muncitori din hală 
care lucrează în aceleași condiții cu 
cei care primesc asemenea sporuri.

în încheierea raportului de cerce
tare se subliniază că concluziile 
desprinse în timoul analizei și mă
surile stabilite au fost aduse la cu
noștința autorilor sesizării, care 
s-au declarat de acord cu ele.

La fața locului-rezolvare favorabil

Măsuri privind îmbunătățirea

condițiilor de muncă
Un grup de 45 de muncitori care 

își desfășoară activitatea în hala 
materialelor de adaos pentru fabri
carea oțelului din cadrul Combina
tului siderurgic Galați a adresat 
C.C. al P.C.R. o scrisoare în care 
se solicita îmbunătățirea condițiilor 
de lucru, încadrarea în grupa I de 
muncă și acordarea unui spor pen
tru condiții deosebite de lucru.

Secretarul general al partidului

în- 
prim

a indicat ca scrisoarea să fie 
credințată pentru rezolvare 
viceprim-ministrului de resort și 
președintelui Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor. în 
raportul de cercetare se precizează 
că un colectiv din care au făcut 
parte specialiști ai Consiliului de 
Miniștri, Ministerului Muncii, Mi
nisterului Industriei Metalurgice și 
U.G.S.R., precum și reprezentanți

Conducerea Fabricii de prelucrare 
a lemnului Periș — Ilfov, împreună 
cu un grup de oameni ai muncii 
din unitate au sesizat printr-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că, in mod nejustificat, 
organele locale au început construi
rea unui hotel cu restaurant în in
cinta unității, fără să țină seama de 
prevederile legii sistematizării. Ei 
afirmau că fabrica este amplasată 
în zona industrială a localității, 
care în viitorul cincinal va deveni 
oraș. începînd din anul 1977 
s-au executat lucrări de investiții 
pentru modernizarea fabricii, care 
se va extinde cu secții noi de pre
lucrare superioară a materialului 
lemnos. Autorii scrisorii solicitau 
analizarea situației, întrucît unita
tea, prin specificul său, produce o 
mare poluare fonică, ceea ce ar 
afecta liniștea locatarilor viitorului 
hotel.

Secretarul general al partidului 
nostru a stabilit ca scrisoarea să 
fie analizată și soluționată de Co
mitetul pentru Problemele Consilii
lor Populare. Din analiza efectuată 
de specialiști, se afirmă în raportul 
de cercetare, rezultă că în prezent 
fabrica iși desfășoară activitatea 
atît în incinta proprie, cît și pe două 
terenuri proprietate de stat, aflate 
în administrarea Consiliului popular 
al comunei Periș. Terenul este uti
lizat pentru procesul de prelucrare

a lemnului, precum și pentru depo
zitarea buștenilor și a cherestelei, 
în incinta fabricii există încă supra
fețe de teren neamenajate și nefo
losite în mod rațional.

Consiliul popular al județului 
Ilfov a autorizat ca pe o parte din 
terenul utilizat pentru depozitarea 
cherestelei să se construiască un 
hotel cu restaurant, urmînd ca în 
viitor fronturile străzii principale să 
fie completate cu construcții de lo
cuințe, avînd magazine la parter. 
Lucrările hotelului sînt începute, 
fiind executate numai săpăturile.

In condițiile dezvoltării viitoare 
a localității, ca nou centru urban, 
amplasarea noului obiectiv social 
nu se justifică, fiind izolat de 
principalele dotări existente sau 
propuse. în urma celor constatate, 
împreună cu Comitetul executiv al 
Consiliului popular al județului 
Ilfov s-au luat măsuri pentru sis
tarea lucrărilor de construire a ho
telului cu restaurant și pentru ela
borarea și prezentarea spre apro
bare a schiței de sistematizare a 
localității ferlș. De asemenea, 
M.E.F.M.C. a luat măsuri pentru 
organizarea corespunzătoare a pro
cesului de producție și depozitarea 
rațtronaîă a materialelor la fabrica 
de cherestea, astfel încît să se asi
gure utilizarea judicioasă a terenu
lui din incinta unității.

Neculal ROȘCA

1 Înainte de Chitila
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Acceleratul de pe ruta Boto
șani — București se apropia de 
Chitila. Călătorii din ultimul 
compartiment al ultimului va
gon au trecut printr-o spaimă 
grozavă. Și nu numai spaimă. O 
piatră a spart geamul. Cioburile 
au rănit grav o fetiță de un an 
și jumătate, precum și pe mama 
acesteia. Cei din jur au sărit să 
le dea primul ajutor, pină in 
Gara de Nord.

Cititorul nostru Pantelimon 
Jitariu din București, care ne 
relatează această intimplare — 
și, din păcate, nu e prima de 
acest fel inserată in rubrica 
noastră — a fost informat de 
un alt călător că piatra fusese 
aruncată de un individ care se 
afla împreună cu alți doi în 
apropiere de Chitila. Cei care au 
observat actul lui huliganic și 
știu cine este sint rugați să a- 
nunțe autoritățile.
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I Motociclistul I
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și pepenii
Grigore Simlon din Brăila s-a 

dus să cumpere pepeni cu moto
cicleta personală (46-BR-2 400). 
Cum să care pepenii cu moto
cicleta, că doar nu era vorba de 
cițiva, ci de... doi saci, plini ochi? 
A demontat atașul motocicletei 
și, în locul său, a pus o foaie 
de PAL, pe care a așezat sacii. 
Pe drum, a luat și un pasager 
de ocazie. După cițiva kilome
tri, la o depășire, pasagerul s-a 
dezechilibrat, motociclistul așiș
derea și amîndoi au intrat in
tr-un pom. Pasagerul și-a pier
dut viața, iar motociclistul s-a 
rănit grav de tot.
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Sîntefi la... 
curent ?

Vtnzătoarea probează bateriile 
una cite una. Și tot una cite una 
le dă deoparte. Sint descărcate. 
Pină la urmă, dintr-o cutie cu 
90 de bucăți, nu s-au nimerit 
bune nici jumătate.

Sub tejghea se adunaseră can
tități apreciabile de baterii 
R 14— P de 1,5 volți și 3 R 12 
de 4,5 volți. Produse aflate in 
termen de garanție, dar descăr
cate înainte de a fi vindute și 
folosite.

lntîmplarea s-a petrecut la 
magazinul „Modern" din Galați. 
Vinzătorii de aici pot furniza, 
eventual, și alte amănunte în
treprinderii producătoare „Elec- 
trobanat" din Timișoara In ca
zul in care conducerea acesteia 
nu este la... curent cu situația 
unor produse livrate comerțului.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I
J

pîinea caldă VASLUI

în dezbatere publica:

Proiectul Legii cu privire la 
dezvoltarea industriei mici

Potrivit practicii constante a partidului și statului nostru, de a con- 
' sulta masele largi de oameni ai muncii cu prilejul elaborării princi
palelor acte normative, al adoptării unor măsuri mai importante, de 
asemenea, de a antrena opinia publică la aplicarea legilor țării, au fost 
supuse recent dezbaterii publice proiecte de legi de deosebită însemnă
tate pentru perfecționarea întregii noastre vieți sociale, pentru adîn- 
cirea democratismului, promovarea normelor eticii și echității socialiste.

între acestea, proiectul Legii cu privire la dezvoltarea industriei 
mici — în legătură cu care publicăm azi primele opinii și sugestii ale 
cetățenilor — stabilește cadrul juridic de organizare a acestei activități, 
precizîndu-se, pentru fiecare grup de activități meșteșugărești — ale 
consiliilor populare, cooperativelor agricole de producție, meșteșugă
rești, de consum ș.a.m.d. — drepturile și îndatoririle celor ce produc, 
precum și drepturile, competențele și răspunderile organelor de con
ducere.

Parte integrantă 
din procesul general 

al dezvoltării 
economice

Ana Leizeriuc ds 
la centrul de pîine 
nr. 269 din Coulea 
este nu numai vinză- 
toarea care le pune 
oamenilor zilnic pîinea 
în mină, ci și un mem
bru al marii 
din cartierul 
orașului, de 
simte atașată, 
făcut oferte să lucre
ze la o unitate mai 
centrală, aproape de 
casă. Le-a refuzat.

— Sint de 28 de ani 
in comerț. Zeci și sute 
de feluri de mărfuri 
mi-au trecut prin 
mină. Dar parcă ni
căieri nu m-am simțit 
atît de utilă ca în cen
trele de pîine, mărtu
risește ea. Sînt 16 ani 
de cînd, 
vînd 
Au 
buni 
aici, 
lea-nord.
menii, gusturile lor. Le 
cunosc familiile, copiii, 
și mi-s dragi, mai ales 
că sînt și eu bunică. 
Am un nepoțel de la 
fiul meu, care e teh
nician la Ghimbav.

Ziua de muncă a 
Anei începe la ora 6,00. 
Deci trebuie să se tre
zească... in plină noap
te. Primii cumpărători 
sint muncitorii. Apoi 
vin gospodinele. Mati
nale și ele pentru că 
iau pîinea odată cu 
laptele și se duc repe
de acasă pentru ca
feaua cu lapte a șco
larilor. După un răs
timp de liniște, încep 
să vină copiii, semn 
că se apropie ora 
prînzului. Ultimii cum
părători, tot muncito
rii sint.

Ana Leizeriuc vinde 
peste o mie de pîini 
pe zi. Gîndiți-vă că ii 
trec prin mină zilnic 
circa 3 000 de kilogra
me de pîine. Ar fi in
teresant de calculat 
pină și consumul de 
energie impus de acest 
considerabil efort fizic. 
Ea face acest efort 
fără să simtă obosea-

familii 
nou al 

care se 
I s-au

zi de zi, le 
oamenilor pîine. 
trecut cîțiva ani 

de cînd lucrez 
în cartierul Cod- 

Cunosc oa-

la, nu încetează să le 
zîmbească oamenilor. 
Viața nu a fost prea 
blîndă cu ea. învingînd 
greutăți, fiind văduvă, 
a crescut doi copii. 
Nici vîrsta nu o cruță. 
Uneori o mai încear
că o durere, totuși 
nu se vaită niciodată. 
„Numai nervii să nu 
mă lase, spune ea. Lu
mea de azi e tare gră
bită. Dacă clienții sint 
nervoși și mai sînt și 
eu nervoasă, unde a- 
jungem ?“

însemnări despre 
una din miile de 
femei care, zilnic, 
fac gestul familiar 
al ospitalității, ofe- 

rindu-ne pîine

în timp ce-1 notam 
aceste- gînduri, cumpă
rătorii nu conteneau 
să vină. Un bărbat în 
haine de lucru cerce
tează rafturile. Ana 
Leizeriuc îi alege o 
pîine. „Știu că vă 
place sortimentul ăsta. 
E proaspătă 1“ Peste 
cîteva clipe, un alt 
cumpărător intră în 
magazin. Nici nu apu
că să ducă mina la 
buzunar... „Nu mai 
luați și dumneavoas
tră. A luat băiatul".

Cit am zăbovit în 
unitate am remarcat 
că foarte mulți copii 
vin să cumpere pline. 
Ca să ajungă aici, nu 
trebuie să traverseze 
strada. De aceea, pă
rinții au curajul să-i 
trimită chiar și pe cei 
care abia se văd de 
sub tejghea. Doi ase
menea „cumpărători" 
veniseră cu „misiunea" 
scrisă pe cîte un bile
țel și cu banii moto
toliți de atîta strîns în 
pumn. Biletul a fost 
descifrat, restul pus cu 
grijă intr-o hîrtiuță, 
pîinea într-o sacoșă.

iar sacoșa săltată pe 
umăr să nu măture 
strada cu ea. Altul, tot 
atît de mititel, și-a pus 
pîinea în cap și așa, 
prefăcut într-o ciuper
că, a uitat să se mai 
ducă acasă. „Tanti de 
la pîine" a trebuit să-i 
aducă aminte că-1 aș
teaptă mămica.

în felul ei, Ana 
Leizeriuc face pedago
gie. O pedagogie ano
nimă, care începe cu 
aritmetica elementară 
și se termină cu bune
le deprinderi. De mul
te ori, copilul nu adu
ce „bilețel" și a uitat 
ce să ceară. Atunci 
„tanti" trebuie să aibă 
răbdare, să-1 întrebe 
al cui e — și dacă-i 
află părinții se dumi
rește. Știe ce fel de 
pîine obișnuiesc să ia. 
Sînt și dintre cei noi, 
mutați de curînd. Cu 
aceia merge pe ghici
te. Numai 
bună.

— Sînt 
copii în 
ar vrea 
comuri. Dar la noi nu 
se fabrică specialități, 
iar de la Brașov ne 
vin puține. De fapt, în 
a-i mulțumi pe cum
părători — copii sau 
maturi — stă satisfac
ția muncii mele. Oa
menii vor pîine proas
pătă. De aceea, cînd 
se întîmplă să nu fie 
așa, nici mie nu 
prea-mi vine să le 
zîmbesc. îi văd că iau 
pîinea pentru că nu se 
poate fără ea. Dar 
plăcere nu le face. Și 
nici mie.

Se spune despre unii 
oameni că sînt buni ca 
pîinea caldă. Anei 
Leizeriuc i se potri
vește de minune a- 
ceastă comparație. Nu 
numai pentru că îșl 
petrece zilele în mij
locul sutelor de pîini 
„de Brașov", rumene 
și ispititoare...

pîinea să fie

foarte mulți 
cartier. Unii 
covrigi sau

Rodica ȘERBAN

CRAIOVA: Un spital clinic regional 
șl un dispensar policlinic C.F.R.

La Craiova a avut loc Inaugurarea 
spitalului clinic regional și a dispen
sarului policlinic C.F.R., obiective a 
căror execuție aparține lucrătorilor 
întreprinderii de construcții căi-fe- 
rate din localitate.

Spitalul, eu două niveluri și o capa
citate de 120 paturi, dispune de secții 
pentru boli interne și chirurgie, fiind 
dotat cu aparatură modernă. Dispen-

Construcții noi ale cooperației 
de consum

UFMi

sarul policlinic, o clădire modernă cu 
opt niveluri, cuprinde servicii de spe
cialitate in boli interne, radiologie, 
chirurgie, neurologie, stomatologie. 
ORL, oftalmologie și altele, care per
mit efectuarea a 1 000 consultații zil
nice. în componenta sa se mai află 
laboratoare pentru diferite investi
gații, precum și o farmacie (N, Peto- 
lescu).

în județul Vaslui, In cadrul coo
perației de consum, recent a fost 
dat în folosință un complex comer
cial în centrul civic al comunei Ză
podeni, care beneficiază de o supra
față desfășurată de 1 300 mp și 
sistem de încălzire centrală pe bază 
de combustibil solid. Utilizindu-se 
judicios spațiul disponibil de la 
parter și cele două niveluri, s-au 
înființat mai multe unități de pro
fil. O „Alimentara" cu autoservire, o 
unitate de alimentație publică, una 
pentru desfacerea produselor meta-

lochimice, menaj, electrice și elec
trotehnice, de confecții, textile, tri
cotaje și încălțăminte. Un complex 
comercial asemănător a fost dat în 
folosință și în comuna Gherghești. 
Noile construcții dispun șl de spații 
de prestări de servicii, profilate pe 
reparații radio-televizoare, cizmă
rie, frizerie, tricotaje și croitorie.

In fotografie : noul complex comer
cial din comuna Zăpodeni

Foto : V. Botoșanii

(Urmare din pag. I)
tensivă a resurselor existente — 
mijloace de muncă, materii prime și 
materiale, forța de muncă — garan
tarea unei calități superioare a pro
ducției. Consiliile populare sînt che
mate să contribuie la creșterea efi
cienței economice 
care s-a trecut 
lui mecanism 
se accentuează 
autoconducerii _ ___________
muncitorești. într-un moment în care 
se impune un efort colectiv al tu
turor unităților economice, al tutu
ror cetățenilor patriei pentru trans
formarea cantității intr-o nouă cali
tate, pentru eliminarea a tot ceea ce 
determină uneori sacrificarea laturi
lor calitative în favoarea indicatori
lor de volum.

în cadrul preocupărilor constante 
ale partidului nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea 
hotărîrilor privind îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu mărfuri 
agroalimentare, crearea de noi piețe 
și extinderea celor existente, con
struirea de noi spații comerciale și 
modernizarea procesului de servire 
a cumpărătorilor cresc și îndatoririle 
consiliilor populare în acest impor
tant domeniu de activitate. Noile re
glementări legale stipulează îndato
riri multiple în vederea acțiunii con
crete pentru sporirea fondului de 
marfă ți promovarea unor metode

într-o etapă în 
la aplicarea nou- 
economic și cînd 
pregnant exigențele 
și autogospodăririi

moderne de comerț. Se impune, în 
acest sens, un dialog continuu cu ce
tățenii, pentru ca această activitate 
să se desfășoare, atît în orașe, cît și 
în sate, în strînsă concordanță cu ce
rințele populației.

Perfecționarea democrației socia
liste, ridicarea eficienței muncii, în
deplinirea exemplară a sarcinilor

Prin proiectul de Lege cu privire 
la dezvoltarea industriei mici, pro
cesul neîntrerupt de perfecționare a 
organizării, conducerii și planificării 
economiei naționale se soldează cu 
o nouă și importantă reglementare. 
Scopul ei principal este limpede : să 
răspundă cerințelor — foarte actuale
— de valorificare mai deplină a po
tențialului material și uman din toate 
județele și din toate localitățile țării.

E important de remarcat faptul că 
reglementarea prevede cuprinderea 
întregii activități de industrie mică 
în planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării. Aceasta 
înseamnă, in primul rind, garanția 
dezvoltării constant-dinamice a aces
tui sector al industriei, ritmuri medii 
anuale care să asigure — potrivit 
Directivelor Congresului al XII-lea al 
partidului și sarcinilor recent adop
tate la Congresul consiliilor populare
— creșterea producției industriei mici 
(într-o primă etapă, care corespunde 
anilor viitorului cincinal) de peste 
două orL

Principiul prevăzut prin articolul 31 
din proiect este deci cît se poate de 
binevenit, însă redactarea actuală mi 
se pare prea lapidară. Se știe că ac
tivitatea de mică industrie are și va 
avea un anumit specific. 1-1 imprimă 
înseși scopurile ei : organizare suplă 
și producție foarte diversificată, pu
nerea în funcțiune a unor mijloace 
fixe mai modeste, caracter eterogen 
și dispersat al forței de muncă, folo
sirea unor resurse materiale și ener
getice îndeobște ignorate. De aceea 
propun:

să se precizeze că structura in
dicatorilor cu care industria 
mică va figura in planul na
țional unic să fie diferită, mai 
restrinsă decit structura indica
torilor pentru celelalte sectoare. 
In completarea acestei propu
neri, cred că se poate include 
prevederea că uniunile jude
țene ale cooperativelor, respec
tiv consiliile populare județene, 
să fie cele care să stabilească 
sarcinile de plan in detaliu pen
tru unitățile industriei mici.

Cred că renunțarea, în cazul 
Industriei mici, la unii indicatori spe
cifici unităților foarte bine dotate 
tehnic și cu o disciplină tehnologică 
deosebită e de natură să sporească 
realismul perspectivelor acestei ra
muri, suplețea posibilităților ei, in
cit și noua reglementare să nu con
țină elemente de frînă, ci exclusiv 
de stimulare.

dustriei mici în cincinalul 1981—1985. 
Desfășurăm, de asemenea, acțiuni 
de inventariere și punere in va
loare a materialelor din resurse lo
cale (var, pietriș, nisip, tufuri vul
canice, argilă, răchită, rogoz, papură, 
stuf, foi de porumb etc.), precum și 
a celor recuperabile și refolosibile 
rezultate din producția unităților in
dustriei de stat și din propria pro
ducție. Totodată, ne preocupăm ca 
dezvoltarea industriei mici și a pres
tărilor de servicii să se realizeze în 
condițiile apropierii lor de popO" 
prin crearea unei rețele ample 
diversificate de unități mici in 
nele populate și în cartierele noi.

In legătură cu proiectul de lege fa- 
o propunere :

pentru ca aportul unităților coo
peratiste la dezvoltarea micii 
producții să poată fi mai mare, 
ar fi bine ca în categoria per
soanelor care au dreptul să lu
creze cu muncă la domiciliu să 
fie incluse și persoanele înca
drate în prezent în unități de 
producție. Mă gindesc in princi
pal la meseriașii din întreprin
derile industriale și din coope
rative, care, in timpul liber, ar 
putea contracta cu unitățile coo
peratiste realizarea de bunuri 
materiale.

Cînd fac această propunere am în 
vedere indicația trasată de secretarul 
general al partidului, tovarășul . 
Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea 
din 20—21 iunie a.c., la care arăta : 
„Trebuie să trecem la organizarea 
lucrului la domiciliu, dînd posibi
litate oamenilor ca in timpul liber 
să execute diferite produse și să 
ciștige suplimentar. Să transformăm 
sistemul micii producții, inclusiv al 
muncii la domiciliu, într-un sistem 
larg de angajare a maselor Ia pro
ducția de bunuri materiale de înaltă 
valoare, de artizanat, pentru satis
facerea cerințelor populației, acor- 
dindu-le, in raport cu producția, po
sibilitatea de a ciștiga mai mult".

Nicolae DRIJMAN 
membru în Biroul comitetului 
executiv al UCECOM, 
directorul Direcției 
plan-dezvoltare, finanțe-prețurl

Mihai GR1GORIU
șef de serviciu in Comitetul 
de Stat al Planificării

O cît mai completă 
atragere a forței 

de muncă
Noile prevederi conturează cu pre

cizie sarcinile ce revin cooperației 
meșteșugărești în dezvoltarea de an
samblu a industriei mici, contribu
ția pe care trebuie să o aducă secto
rul nostru la creșterea producției 
materiale, implicind, totodată, o mare 
răspundere pentru toți factorii de 
conducere, pentru toți oamenii mun
cii din unitățile cooperatiste.

Dealtfel, precizez că, pe baza in
dicațiilor și sarcinilor stabilite 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la consfă
tuirea din luna iunie a.c., cooperația 
meșteșugărească a acționat cu ope
rativitate pentru identificarea și sta
bilirea modalităților de valorificare a 
disponibilului de capacități, resurse 
materiale și de muncă existente in 
fiecare județ.

In prezent se analizează și se fina
lizează fundamentarea producției in-

de

încă o dovadă 
a grijii pentru om
Am citit cu multă atenție proiec

tul Legii cu privire la dezvoltarea 
industriei mici și m-am oprit in 
special la secțiunea a IlI-a. Artico
lele ei se ocupă în amănunt de 
activitatea micilor meșteșugari. Eu 
sint de meserie cizmar și am un mic 
atelier în București. Cred că e foar
te binevenită precizarea că activi
tatea noastră se desfășoară, cum e 
și normal, în strînsă legătură cu a- 
ceea a cooperativelor meșteșugărești. 
Cooperația, așa cum se precizează în 
proiect, trebuie să sprijine activita
tea noastră, a particularilor autori
zați, să încurajeze și pe această cale 
dezvoltarea producției și serviciilor, 
chiar și prin aprovizionarea cu ma
teriale, scule, prin îndrumări, dar și 
prin grija cu care se preocupă de 
îmbunătățirea condițiilor noastre de 
muncă și viață. E binevenită și pre
vederea proiectului că micii meșteșu
gari, in activitatea pe care o desfă
șoară, pot fi ajutați de membrii fa
miliilor lor, că pot pregăti în ate
lierele lor unul pină la trei ucenici, 
iar aceștia, ajungînd meseriași califi
cați, pot lucra în continuare acolo 
unde au învățat meseria.

Dar faptul care mi-a mers cel mal 
mult la inimă, care dovedește încă 
o dată omenia legilor noastre, este 
legat de prevederile articolului 23. 
Acolo se arată că micii meșteșugari 
beneficiază de pensie și alte drepturi 
de asigurări sociale în cadrul coope
rației meșteșugărești. Așadar, pre- 
țuindu-li-se munca, au dreptul la o 
bătrînețe asigurată, lipsită de griji.

Ștefan NICOEAE 
cizmar,
Șos. Mihai Bravu nr. 171
București

„Scînteia” așteaptă in
pe marginea proiectelor de __ _ _____________r______ (
opinii însoțite de observații, propuneri și sugestii care să 
contribuie la perfecționarea lor.

continuare opinii de la cititori 
lege supuse dezbaterii publice,

trației de stat într-o activitate menită 
să asigure un climat moral sănătos, 
în spiritul valorilor etice superioare, 
definitorii pentru profilul spiritual al 
cetățeanului României socialiste. Pro
blema formării omului nou — sub
liniată pregnant în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu ■ la cel 
de-al II-lea Congres al consiliilor

PROIECTELE DE LEGE
SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

economice sînt indisolubil legate de 
existența unui climat de etică și 
echitate, de deplină respectare a le
galității socialiste. Consiliilor popu
lare le revine, în acest context, obli
gația, stipulată clar în proiectul de 
lege, de a lua „măsuri pentru cu
noașterea și aplicarea strictă a hotă
rîrilor de partid și a legilor statului 
de către toți cetățenii, întărirea or
dinii publice și a disciplinei, apă
rarea avutului obștesc, a liniștii și 
bunurilor cetățenilor". Este preconiza
tă, așadar, o mai activă integrare a or
ganelor locale ale puterii și adminis-

populare — are profunde implicații 
economice, politice, ideologice și so
ciale. Noua construcție umană este in 
mod esențial legată de activități cum 
sînt învățămîntul, știința și cultura, 
educarea politico-ideologică. Sint do
menii de a căror bună funcționare 
consiliile populare răspund în mod 
direct. Lor le revine îndatorirea de a 
veghea ca, odată cu asigurarea unui 
larg orizont de cunoștințe, atît învă
țămîntul, cît șl activitatea cultural- 
artistică, toate formele de educare 
politico-ideologică să se integreze în- 
tr-un cadru de acțiune care să soli-

clte multilateral și să înrîurească în 
mod pozitiv conștiințele oamenilor, să 
se identifice cu tot ce este mai bun 
și mai frumos în viața poporului 
nostru.

Prevederile noului proiect de lege 
se integrează armonios în sistemul 
nostru legislativ, care asigură cadrul 
juridic necesar activității de condu
cere a societății, de participare ac
tivă, permanentă a maselor de oa
meni ai muncii la rezolvarea treburi
lor țării. însăși supunerea dezbaterii 
publice a acestui proiect de lege dă 
expresie preocupării constante a 
partidului nostru de a asigura cadrul 
optim pentru participarea maselor la 
adoptarea hotărîrilor corespunzătoare 
cerințelor reale ale mersului nostru 
înainte. Fără îndoială că noul proiect 
de lege, care va fi prezentat Marii 
Adunări Naționale într-o formă îm
bunătățită. pe baza propunerilor și 
completărilor cetățenilor, va contribui 
in mod substanțial, din momentul în 
care va intra in vigoare, la perfec
ționarea activității organelor locale 
ale puterii și administrației de stat, 
organe menite să asigure conducerea 
treburilor obștești împreună cu mase
le și in folosul lor, să acționeze cu 
spirit de răspundere pentru antre
narea tuturor oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor social-econo- 
mice, destinate propășirii, progresu
lui multilateral al patriei.
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Care este stadiul lucrărilor
• Constructorii de pe șanti

erul Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca și-au onorat 
din nou renumele de fruntași 
între fruntași. Reoent> ei au pus 
funcțiune alte două linii tehnologice din 
cadrul secției de forjă ușoară, obiectiv 
construit intr-un timp scurt și după o so
luție constructivă modernă, economică. 
Acum, bătălia cu timpul se desfășoară, în 
paralel, la finalizarea celei de-a treia linii 
tehnologice și a secției mecanosudură.

• Prima microhidrocentralâ 
din județul Mureș, construită pe 
riul Gurghiu, a fost conectată 
a sistemul energetic național. 
Alte șase obiective similare urmează să 
fie Instalate pe afluenții Mureșului și 
Gurghiului în cursul anului viitor.

• Cu 10 luni mai devreme a 
început să producă noua fabri
că de mezeluri din Bistrița. c'3' 
pacltate : 3 000 tone de preparate din 
carne anual.

® Parametrii proiectați au

fost atinși cu o jumătate de an 
înainte de termen 13 fabrica de fa_ 
lanțe din cadrul Întreprinderii „Mondia
la" — Lugoj. Secretul : organizarea rigu
roasă a producției, exploatarea atentă a 
utilajelor, buna pregătire profesională a 
oamenilor. Efectele economice : vor fi 
produse peste plan 6 000 mp de plăci de 
faianță.

• Constructorii de locuințe 
ieșeni depășesc sarcinile. Con" 
structorll de locuințe din județul Iași, 
angrenați într-o largă întrecere socialistă 
pe fiecare șantier, lot și formație de lu
cru, au reușit de la începutul anului și 
pînă in prezent să realizeze peste 5 000 
apartamente, mal mult cu aproape 1000 
apartamente față de graficul la zi. Este 
urmarea unei bune organizări a muncii, 
aprovizionării ritmice cu materiale de 
construcție a fiecărui loc de muncă, a lu
crului în schimburi prelungite sau în 2 
șl 3 schimburi. Pentru mai buna aprovi
zionare cu materiale, trustul județean de 
construcții și-a mărit baza proprie de 
producție cu un poligon de prefabricate 
in orașul Pașcani.

• Cu numai 45 Ia sută din 
prevederile planului anual de 
investiții c,t au reabzat P® șantierul 
celor cinci capacități noi de la Fabrica de

pe șantiere? 
detergențl din Timișoara, constructorii 
și-au creat singuri, acum, în apropierea 
iernii, probleme din cele mai serioase. 
Cînd se va hotărî conducerea Trustului 
de construcții industriale Timișoara să 
pună punctul pe „i“, adică să treacă cu 
hotărîre la organizarea lucrărilor, întări
rea disciplinei în muncă, deschiderea 
unor noi fronturi solicitate de montori 7

® Stocul de utilaje nemon
tate pe șantiere din județul Satu 
Mare însumează 130 milioane

Sînt afectate, în special, noile capa
cități In curs de execuție de la întreprin
derile „Unio", de materiale de construc
ții, de bere ș.a. Această situație nu-i îm
piedică deloc pe constructori să stabileas
că noi planuri de măsuri pentru întărirea 
conlucrării cu montorii. Fără să le aplice 
însă.

• întreprinderea de materi
ale de construcții din Buzău are 
un mod „original" de a-și ono
ra obligațiile contractuale.Nici mal 
mult, nici mai puțin, conducerea unității 
livrează prefabricatele la tonă, fără să se 
întrebe insă dacă sortimentele trimise pe 
șantiere corespund sau nu cu cele solici
tate de constructori. Și, de multe ori, nu 
corespund.

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
Magistrala electrică de 400 kV Pitești-Brașov

în noaptea de 30 septembrie 
spre 1 octombrie a fost pusă 
sub tensiune linia de 400 kV 
Pitești-Brașov, unul dintre 
obiectivele energetice Impor
tante ale actualului cincinal. 
Noua linie va transporta ener
gia electrică produsă în zona 
Olteniei spre centrele econo
mice și sociale din sud-estul 
Transilvaniei și Moldova. Este 
o realizare de prestigiu a con
structorilor din cadrul între
prinderilor „Electromontaj" din 
Cîmpina și Sibiu, care au mun
cit fără preget, cu multă dă
ruire, pentru a finaliza acest 
obiectiv de investiții la terme
nul prevăzut In plan.

Succesul este cu atît mal me
ritoriu cu cit a fost obținut în 
condițiile unei bătălii grele cu 
asprimea unui relief deosebit 
de dur și accidentat, cu 
vremea care, mai ales în 
ultima fază a lucrărilor, n-a 
fost deloc favorabilă. Des
pre cîteva din faptele de mun
că definitorii pentru eroismul 
șl bărbăția cu care s-a lucrat 
pe acest șantier, pentru ca li
nia să fie conectată la sistemul 
energetic național Ia data pla
nificată, ne-a vorbit tovarășul 
loan Popa, șeful lotului de ma
gistrale Rîșnov al întreprinde

rii „Electromontaj" Cîmpina, 
lot care și-a desfășurat activi
tatea în zonele cele mai grele 
ale traseului care traversează 
lanțul Carpaților Meridionali.

— Realizarea la termen a 
acestei linii s-a obținut cu pre
țul unor mari eforturi. Dind 
dovadă de curaj, tenacitate și 
dăruire in muncă, oamenii noș
tri au învins greutățile deose
bit de mari provocate de na
tura foarte frămintată a solu
lui, de ploile din cursul verii, 
cînd utilajele grele pe șenile 
cu care lucram patinau pe sol 
ca pe oglinda gheții. Am reușit 
chiar să înregistrăm adevărate 
recorduri, neatinse încă, așa 
cum a fost cazul ridicării unui 
număr de 6 stîlpi în șase zile, 
într-o zonă foarte accidentată.

Continuînd aceeași idee, mai
strul Gheorghe Marin a com
pletat :

— Rezultatele noastre au la 
bază, pe de o parte, organiza
rea judicioasă a muncii, ceea 
ce ne-a permis să lucrăm în 
ritm susținut, fără întreruperi, 
iar, pe de altă parte, voința, 
hotărîrea, abnegația și erois
mul cu care a muncit întregul 
colectiv.

în mod deosebit s-au remar
cat echipele conduse de comu

niștii Marin Zlătan și Victor 
Zamfir, care au asamblat stil- 
pii, aceea a lui Gheorghe Voi- 
cu, care i-a ridicat, sau cele 
conduse de Gheorghe Moldo- 
veanu și Constantin Miron. O 
mențiune aparte merită tracto
riștii Alexandru Sticlaru, Ilie 
Buga și Cornel Butacu, care au 
dat dovadă de multă abnegație 
acționînd tractoarele pe pante 
cu o înclinație de 45 grade, 
deasupra unor hăuri amețitoa
re, ancorați cu cabluri de re
zistență.

Adevărate fapte de eroism 
au săvîrșit și formațiile de 
tras conductorii conduse de 
Traian Vlad și Vasile Popes
cu, care, sub îndrumarea per
manentă a maiștrilor Vasile 
Anghel, secretarul organizației 
de bază, și loan Vancu, au 
reușit să tragă conductorii „la 
săgeată" peste o linie» dp 20 kV 
în numai trei zile, 1 față de 6 
zile, pentru a nu perturba ac
tivitatea economică și socială 
din zonă, în urma întreruperii 
curentului electric. în aceeași 
bătălie cu timpul, la traversa
rea Dîmboviței, unde diferența 
de nivel între stîlpii de pe 
Cele două maluri (37 și 38) este 
de 120 metri, membrii unei 
alte echipe de „cățărători".

aceea condusă de Traian Vlad, 
au escaladat ca adevărați alpi- 
niști pereții abrupți ai unor 
stinci prăpăstioase. Și aseme
nea exemple de dăruire in 
muncă, de eroism nu sînt sin
gurele.

— Pentru noi — a ținut să 
adauge șeful lotului — cea 
mai mare satisfacție este că 
am reușit să grăbim ritmul 
lucrărilor, pentru ca această 
magistrală să poată fi pusă 
sub tensiune la termen. Ener
gia electrică provenită din 
zona Olteniei va ajunge acum 
în sud-estul Transilvaniei și 
în Moldova nu pe o cale oco
lită, ca pînă în prezent, ci pe 
un traseu mult mai scurt și 
mai drept, ceea ce înseamnă 
nu numai. o alimentare mai 
bună a acesțfcr' zone, dar și 
realizarea unor Însemnate e- 
cononjiii g^^nșygie electrică.

într-adevăr, ce poate fi mal 
nobil, mai înălțător pentru 
constructorii liniei decît satis
facția datoriei împlinite, a 
muncii făcute cu pasiune re
voluționară. cu dăruire comu
nistă I

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Șantierul întreprinderii de produse microelectronice 
București. Noua capacitate, situată pe binecunoscuta 
platformă de Ia Băneasa, va fi terminată la 30 octom
brie. Acesta este angajamentul constructorilor.

Cine sînt ei 7 Peste 300 de oameni de la trusturile de 
construcții industriale și agrozootehnice, de Instalații- 
montaj și de izolații pentru lucrări industriale, toate 
din București, lucrează la finisajul tubulaturii de clima
tizare și la izolațiile termice și anticorozive.

Ne aflăm la unul dintre punctele „fierbinți" de lu
cru : instalația de spălare, unde echipa condusă de Va
sile Avram lucrează la montajul platformei metalice (in 
fotografie).

— într-o săptămînă vom termina și aceste lucrări, 
afirmă sudorul Marin Crețu.

— Pe ce vă bazați ?
— Pe organizarea bîmă a lucrărilor și asistența teh

nică pe caro o primim în orice moment.
De fapt - conducerea și organizarea exemplară a’ lu

crărilor constituie caracteristica dominantă a activită
ții desfășurate aici. Aceeași imagine de muncă rodnică, 
însuflețită, bine coordonată, am întîlnit-o la montajul 
tabloului general de distribuire a energiei electrice și 
al aparatelor de măsură și control. Dealtfel, pretutin
deni lucrările se află aproape de punctul terminus, iar 
majoritatea oamenilor acționează cu grijă față de ca
litate la încheierea lucrărilor de finisaj. (Gheorghe 
ANGHEL),

In agricultură
! TOATE TORTELE UMANE Șl MECANICE DE LA SATE - CONCENTRATE DIN ZORI Șl PlNĂ SEARA LA

Recoltarea și transportul porumbului
CONSTANȚA:

Forța mijloacelor 
mecanice sporește 

prin buna 
organizare

în mai multe unități agricole con- 
itănțene, mijloacele mecanice orga
nizate pe module conduse de specia
liști asigură un flux continuu lucră
rilor de recoltare. La I.A.S. Albești, 
de pildă, organizarea pe module 
distincte corespunde cerințelor și po
sibilităților reale de a executa 
concomitent trei lucrări princi
pale : recoltarea știuleților. strînge- 
rea cocenilor, transportul producției. 
Să explicăm : pentru a folosi la în
treaga capacitate cele 26 combine de 
recoltat porumbul în știuleți sau în 
boabe au fost organizate trei modu
le distincte, care reprezintă tot atî- 
tea puncte de lucru. în componența 
acestor module întră trei formații de 
mecanizatori dotate cu utilaje de 
Înalt randament, care adună, balotea
ză și transportă cocenii la cele trei 
puncte de însilozare. în cadrul fie
cărui modul sînt repartizate autoca
mioane, cu o capacitate totală de 150

tone, pentru transportul știuleților și 
boabelor. Cea mai mare cantitate de 
știuleți sînt transportați la bazele de 
recepție.

Directorul unității. Marin Rută, 
împreună cu inginerul șef Zaber- 
că, ceilalți specialiști urmăresc in 
mod deosebit funcționarea noilor 
combine autopropulsate de recoltat 
porumb, intrate pentru prima dată 
in lanuri la Albești. Acestea au fost 
date pe mina celor mai experimen
tați mecanizatori : Vasile Maxim, 
Ion și Aurel Gherghelaș, Gheorghe 
Anton.

în ultimele zile, organele județe
ne de partid și agricole au între
prins un șir de măsuri pentru o mal 
amplă participare a cooperatorilor și 
mecanizatorilor, a tuturor locuitori
lor satelor la recoltatul porumbului, 
la celelalte lucrări. La Cobadin, pen
tru recoltarea celor 7 092 ha porumb 
ale unităților ce compun acest con
siliu agroindustrial s-a asigurat o 
temeinică organizare a muncii. Flu
xul lucrărilor se întrerupe însă acolo 
unde ar trebui să continue cu cea 
mai mare grijă : transportul știule- 
ților. Inginerul șef al consiliului. Au
rel Țăroiu, ne spunea că de la I.T.A. 
Piatra Neamț nu au sosit autoca
mioane cu o capacitate totală de 50 
de tone, mijloace de transport aștep
tate ca pîinea caldă.

C. BORDEIANU

PRAHOVA:

Cînd graficele 
de transport 

au doar o funcție 
...decorativă

Baza de recepție unde livrează 
cerealele unitățile agricole din zona 
orașului Ploiești este cea mai mare 
și mai bine dotată din județul Pra
hova. Descărcarea mijloacelor de 
transport in pătule cu ajutorul ben
zilor asigură preluarea intr-o oră a 
200 tone porumb. In ziua de 2 oc
tombrie, la ora 11, deși trecuseră 
șase ore de cînd Începuse lucrul la 
bază, pe porțile ei intraseră doar 55 
tone știuleți, nici măcar zece tone 
pe oră. Stăm de vorbă cu Nicolae 
Bonciu, care răspunde de un grup de 
ceferiști, venjți să dea o mină de 
ajutor :

— De ce nu vin mașinile 7 Văd că 
în grafic sint prevăzute pînă la ora 
aceasta să se descarce 75 tone de 
porumb.

— Așa arată graficul. Alta-1 situa
ția pe tarla. De acolo venim. Am lă
sat alți 80 de oameni care stau tot 
degeaba. Treaba este prost organi

zată. Porumbul se află In stivă, dar 
n-au venit mașinile.

încercăm să primim lămuriri de 
la delegatul I.A.S. Pucheni, tovarășa 
Ecaterina Cioran. Nu știe să ne spu
nă mai nimic. Ne invită să vorbim, 
eventual, cu directorul I.A.S. Dăm 
de un alt delegat, cel al I.A.S. Mo
vila Vulpii. Nici el nu știe de ce nu 
au sosit camioanele cu porumb așa 
cum e prevăzut în grafic.

întrebăm pe șeful bazei ce coope

rative agricole trebuiau să trimită la 
primele ore ale dimineții porumbul 
la bază. Ni se prezintă o întreagă 
listă, din care spicuim pe cele din 
Brazi, Blejoi, Berceni, Păulești, 
Strejnlc, de unde nu se transportase 
nimic sau aproape nimic.

Se impun, prin urmare, măsuri ur
gente care să asigure sporirea ritmu
lui de transport la baze.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii”

0 metodă utilă, aplicată pe mari 
suprafețe, pentru forțarea 

coacerii porumbului

COMENTARIU LA O FOTOGRAFIE
Tragere la țintă

Tragerea la țintă 
este o metodă pe care 
o practică, acum la 
recoltat, membrii coo
perativei agricole din 
Popești Leordeni, co
mună situată nu de
parte de Capitală. In 
ce constă ea ? Este 
foarte simplă. La cu
lesul porumbului, știu
leții sint rupți de pe 
tulpini și aruncați pe 
jos, la o anumită dis
tanță unde se formea
ză grămăjoare, tnde- 
minarea culegătorului 
tiu constă numai 
In a rupe și des- 
pănușa cit mai repede 
știuleții, ci și In a ni
meri grămada Dar 
neajunsul constă toc

mai in precizia trage
rii la țintă. $i iată de 
ce. Cooperativa agri
colă a obținut o recol
tă bună : 8 000 kg stiu- 
leți la hectar, după 
cum apreciază tng. 
Gheorghe Niță, șef de 
fermă. Porumbul este 
bine copt, galben ca 
aurul. Cind știuleții 
se lovesc intre ei, boa
bele sar in toate păr
țile. După ce știuleții 
se transportă, boabe
le rămin pe jos. Ce 
înseamnă asta 7 Dacă 
la un știulete se des
prind, in medie, nu
mai trei boabe, la 
60 000—70 000 știuleți, 
citi rezultă la hectar,

înseamnă o cantitate 
frumușică. De ce a- 
ceastă practică 7 „Nu 
avem coșuri nu ni se 
asigură benzină pen
tru mijloacele de 
transport" — motivea
ză tovarășul Ion Gh. 
Niculescu, vicepre
ședinte al cooperativei 
agricole. Da, nu-i una, 
nu-i alta, dar sint in 
schimb pierderi. Am 
consemnat cele de mai 
sus deoarece și in alte 
locuri porumbul se 
aruncă pe jos. Si ceea 
ce este mai rău, știu
leții rămin noaptea In 
grămăjoare pe clmp — 
altă cale de risipă și de 
pierderi.

Cine trece In aceste 
zile pe meleagurile 
Oltului, pe lingă mo
bilizarea tuturor for
țelor mecanice și ma
nuale la recoltarea 
roadelor toamnei, poa
te observa o serie de 
lanuri de porumb cu 
știuleți depănușați sau 
cu virfurile plantelor 
îndepărtate. Este o 
metodă practicată In 
anii trecuți de coope
ratorii din Scornicești, 
preluată și generali
zată acum In tot ju
dețul Olt. Avind in 
vedere că in multe 
locuri vegetația po
rumbului este in- 
tirziată, s-a proce
dat la depănușarea 
știuleților sau la în
depărtarea virfurilor 
plantelor, forțlndu-se 
astfel coacerea Dr. 
Constantin Olaru, di
rectorul Statiunit de 
cercetări agricole Ca
racal, ne explică a- 
vantajele acestei me
tode : „Depănușarea 
știuleților accentuea
ză evaporarea apei 
din boabe prin ex
punerea directă a a- 
cestora la soare și 
vint. Pentru ca efectul 
să fie cel scontat, 
acest procedeu tre
buie aplicat cind po
rumbul a ajuns in faza

de lapte-ceară, și nu 
mai inainte. De ase
menea, prin tăierea 
virfurilor plantelor se 
întrerupe fotosinteza 
tn partea superioară, 
cu frunze verzi, și se 
expun partea infe
rioară și știuletele la 
soare și vint. Prin de- 
pănușare sau îndepăr
tarea virfurilor plan
telor se asigură o

OLT
grăbire a maturării 
lanurilor cu 7—10 zile 
și chiar mal mult, in 
funcție de starea vre
mii".

Acest procedeu se 
practică in județul 
Olt pe mii și mii de 
hectare, fie că este 
vorba de consiliile 
unice agroindustriale 
Scornicești, Vergulea- 
sa, Strejești, din nor
dul județului, de Ca
racal și Radomirești 
din centru sau de 
Vișina și Buclnișu 
din sudul județului. 
Se aplică cu priori
tate la solele pe care 
urmează să se însă- 
minteze griu după 
porumb. Pină acum, 
pe mai bine de 10 000 
hectare de teren s-a

efectuat depănușarea 
știuleților sau îndepăr
tarea virfurilor plan
telor, acțiunea fiind 
In plină desfășurare. 
Odată cu avantajele 
privind coacerea mai 
rapidă a lanurilor de 
porumb te realizează 
— prin adunarea vir
furilor plantelor de 
porumb — și un va
loros furaj pentru a- 
nimale.

Maturarea mai rapi
dă a unor lanuri a 
permis realizarea unui 
ritm ridicat la culesul 
porumbului, lucrare ce 
s-a efectuat pe mai 
bine de 25 000 hecta
re, adică In proporție 
de aproape 20 la sută. 
Comandamentul jude
țean pentru coordona
rea lucrărilor din a- 
gricultură a hotărit să 
se urmărească cu ma
ximă atenție lanurile 
de porumb Intirziate 
In vegetație, care în
sumează peste 30 000 
hectare, și la momentul 
oportun să se proce
deze la depănușarea 
știuleților șl îndepăr
tarea virfurilor plan
telor pentru forțarea 
coacerii acestora.

Emilian ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

Mai deciși și mai bine 

organizați, constructorii 

recuperează restanțele
în aceste zile, pe șantierul între

prinderii metalurgice „Republica" 
din Reghin — una din cele mai 
mari lucrări de investiții ale jude
țului Mureș — munca se desfășoară 
in ritm intens. Lucru firesc. Aici 
urmează să intre in producție, pină 
la sfirșitul anului, importante capa
cități productive, între care o linie 
de 16 000 tone piese turnate din 
otel, o secție de 4 800 tone tamburi 
și butuci prelucrați, o linie de 
15 000 tone piese turnate din fontă 
ș.a.

— Lucrările de constructii-montaj 
— ne spune ing. loan Petruș, șeful 
biroului de investiții — sînt reali
zate in procent de peste 85 la sută. 
Insuficiența for
ței de muncă ca
lificate, din prima 
parte a anului, a 
determinat întir- 
zierea lucrărilor 
de construcții.

— Care au fost 
consecințele 7.

— Montajul u- 
tilajelor a fost la 
rîndul său intîr- 
ziat. Dovada : a- 
vem acum în stoc 
utilaje in valoare 
de 90 milioane 
lei. Ele sînt localizate, în principal, 
la cuptoarele cu arc și cu induc
ție...

O situație greu de înțeles, dacă 
avem în vedere că, la un moment 
dat, lucrările de construcții și mon
taj erau în avans față de graficele 
stabilite. Dar ciștigul de timp ini
țial a fost pierdut pe... drum. Și 
iată, acum, că pentru recuperarea 
restanțelor este absolut necesară o 
amplă concentrare de forțe.

— Sîntem prezenți pe șantier — na 
relatează ing. Victor Schil, șef de 
lot — cu aproape 300 de oameni : 
zidari, fierar- betoniști, dulgheri. 
Munca este organizată in două 
schimburi și schimburi prelungite, 
mai ales la obiectivele mai impor
tante. Dealtfel, vreau să precizez 
că ne-am concentrat forțele și aten
ția în primul rînd la obiectivele 
care condiționează finalitatea in
vestiției : gospodăria de nisip, sec
țiile de șarjate, topire, turnare și 
grundulre.

— Respectarea termenului ele pu
nere In funcțiune — ne spune in- 
glnerul-șef Gheorghe Cimpeanu, 
reprezentantul beneficiarului — este 
condiționată insă de furnizori, cei 
care trebuie să ne livreze rapid și 
Integral utilajele contractate. Utila
jele, construcțiile metalice, care ur
mează să fie primite (unele cu ter
men scadent încă în luna septem

Pe șantierul 
întreprinderii 
metalurgice 
„Republica” 
din Reghin

brie 1979) însumează circa 600 tone, 
între altele, este vorba de : stație 
de peliculizat nisip, stație de pre
parat amestec miez (furnizor : în
treprinderea de cazane mici și ar
zătoare Cluj-Napoca) ; 4 transpor
toare elicoidale, 6 alimentatoa
re cu melc (furnizor : între
prinderea de mașini și utilaj 
minier Baia Mare) ; un conveior- 
turnare de 87 tone (furnizor: între
prinderea „Unio" Satu Mare) ; ma
șină automată de format rame 
(furnizor : întreprinderea ,4 Mai" 
Ploiești) ; 630 rame de formare 
(furnizor : întreprinderea mecanică 
„Dr. Petru Groza").

Cu toate greutățile întîmpinate 
încă pe șantier, 
muncitorii și spe
cialiștii cu care 
am stat de vorbă 
au fost de părere 
că sint condiții 
pentru respecta
rea termenului de 
punere în func
țiune. Iată cîteva 
argumente :

1. Constructorul 
— Trustul de con
strucții chimice 
Cluj-Napoca, gru
pul de șantiere 

Tg. Mureș — și-a completat nece
sarul de forță de muncă calificată, 
între care 32 fierar-betoniști și 50 
lăcătuși.

2. Montorul — Trustul de montaj 
utilaje chimice București — este bine 
pregătit, avînd forța de muncă și 
utilajele necesare. $i-a suplimentat 
efectivele de la 68 la 124 montori 
calificați. Cu aceștia lucrează la 
montarea stației de compresoare. 
a pompelor la gospodăria de apă, 
a instalațiilor aferente la depozitul 
de oxigen lichid.

3. Beneficiarul aduce o contribu
ție notabilă la recuperarea restan
telor și încadrarea în graficele de 
execuție. De două ori pe săptămînă 
analizează stadiul fiecărei lucrări, 
asigurînd forțele — acum are peste 
500 de oameni pe șantier — spre 
obiectivele cele mai urgente. La 
solicitarea constructorului a execu
tat cu fprțe tone
construcții metalice. <jQ Pr>“'ă ur
gență. Deci, singura măre problemă 
o reprezintă răspunsul prompt al 
furnizorilor. Sperăm că tovarășii 
din unitățile vizate au recepționat 
solicitările îndreptățite ale benefi
ciarului acestei investiții,

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii*

Porțile „cetății noului" se deschid prin 
competență și îndrăzneală creatoare

(Urmare din pag. I)
cepte noul procedeu. Atunci a intrat 
„în scenă" inginerul Mihai Gheor- 
ghiță. El și un grup de tineri mun
citori au studiat proiectul, au verifi
cat instalația piesă cu piesă. Au cal
culat, au recalculat, pînă ce au gă
sit o soluție pentru ca jetul de vop
sea să meargă normal pe vagon.

La „Grivița roșie" lucrează astăzi 
1500 de tineri. Jumătate din totalul 
personalului muncitor al uzinei. Se 
așteaptă mult de la tineri, li se ceie 
să muncească pentru a se autodepăși, 
să se pregătească temeinic, să afle 
mereu ce este nou tn profesia lor, in 
țară și tn lume, ca de la date noi 
să ajungă la cercetări noi, la inven
ții și inovații, la perfecționări. Dar 
uneori sînt întîmpinați cu neîncre
dere, se lovesc de prejudecăți. Așa 
s-a tntîmplat tn atelierul de frîne 
automate. Despre tineri se spunea 
aici că... sînt prea tineri. Stăruia o 
concepție învechită, un tipar care 
trebuia spart : că verificarea diagra
melor, lucrare de mare importanță 
pentru figuranta circulației, nu poa
te fi bine făcută decît de muncitori 
cu multi ani de experiență. Discu
țiile n-ar fi dus la nici un rezuliat. 
Au avut însă cuvîntul faptele. Un 
tînăr, Gheorghe Spoială, a cerut să 
1 se încredințeze astfel de lucrări. 
Această cerere a trezit zîmbete care 
parcă spuneau : „să mai crești, băie
te". A intervenit însă biroul de par
tid și tinărului 1 s-a îndeplinit ce
rerea. Cu ambiție, cu perseverență, 
cu tenacitate în pregătire a învins 
toate obstacolele. Exemplul lui a fost 
urmat și de alți tineri. Și întregul 
colectiv s-a convins că : a) tinerii 
lucrează bine și obțin performanțe 
superioare ; b) pregătirea teoretică 
pe care o au îi ajută să aducă per
fecționări muncii in atelier. S-a năs
cut o nouă concepție in evaluarea 
muncii lor. O nouă concepție despre 
locul lor in cadrul uzinei. Semni
ficativ in acest sens este și un alt 
fapt, care s-a petrecut în atelierul 
electric. Veneau aici reclamații pen
tru calitatea reparațiilor la lămpile 
de Iluminat din vagoane și la con- 
vertizoare. S-a dat vina pe tineri. 
S-a spus : sînt mulți tineri in echi
pe, ei sint începători și... pînă în
vață. Dar tinerii nu au fost de acord

cu această concluzie. Și au cerut să 
li se dea posibilitatea să-i demon
streze neadevărul. Au fost constituite 
brigăzi de tineri. Rezultatele obținute 
au arătat că trebuie căutate alte 
cauze. Dealtfel, au și fost găsite.

Da, a greși este omenește. Dar și 
mai omenește este să îndrepți ceea 
ce ai greșit. Aici, la „Grivița ro»ie“, 
comitetul de partid din întreprindere 
manifestă o preocupare deosebită ca 
să asigure, în activitatea de educare 
a tinerilor, un climat sănătos din 
punct de vedere moral. Maistrul loan 
V. Popescu, secretar adjunct cu pro
bleme organizatorice, accentuează 
această idee :

— Noi nu organizăm brigăzi ale 
tinerilor și brigăzi ale vîrstnicilor. O 
unitate economică trebuie să reflec
te starea societății. Or, în patria 
noastră tinerii nu trăiesc și mun
cesc intr-un „compartiment" al lor, 
ci in deplină unitate cu ceilalți mem
bri ai societății. Demonstrativ însă, 
am încurajat constituirea unor bri
găzi ale tinerilor pentru a restabili 
adevăruri minate uneori de atitudini 
conservatoare. Dar mai ales pentru 
a-i ambiționa, pentru a le da tineri
lor posibilitatea să-și afirme plenar 
inițiativa, să se măsoare cu întregul 
colectiv de muncă și, totodată, cu ei 
înșiși. Pe noi ne preocupă colabo
rarea trainică dintre virstnici și ti
neri. Colectivul nostru este foarte 
unit. Alcătuim cu toții o mare fa
milie muncitorească. Dar în această 
familie trebuie să luăm în calcul o 
nouă ecuație. Dacă pînă nu de mult 
se vorbea despre experiența vîrstni
cilor și elanul tinerilor, această re
lație este acum depășită. Corect este 
să spunem : experiența și competen
ța vîrstnicilor plus elanul și temei
nica pregătire a tinerilor. Sîntem cu 
toții datori, dacă vrem să fim ade
vărați educatori, să înțelegem aceas
tă realitate și să ținem seama de ea.

Sînt, la „Grivița roșie", numeroase 
colective care ău dobîndit o Înaltă 
competență pedagogică. Iar argu
mentul forte este totdeauna modelul 
pozitiv. Puterea lui de convingere a 
făcut pe mulți tineri să-și măsoare 
cu demnitate, cu un astfel de model, 
modul propriu de a gîndi și de a fi.

De a fi tineri revoluționari, ade
vărați patrioți. Adică oameni al fap
tei demne și durabile.

ARAD: Noua platformă industrială alimentară 
a început să producă

Prima dintre cele 5 unități de pe platforma Industrială alimentară ce 
se construiește în partea de nord-vest a municipiului Arad — abatorul de 
păsări — a intrat în funcțiune cu două luni mai devreme. Totodată, prin 
aplicarea unor soluții constructive originale, ca și prin folosirea înlocuito
rilor, s-a reușit reducerea costului investiției cu peste 10 milioane lei. Dis- 
punînd de linii tehnologice complet automatizate (toate de fabricație româ
nească) și de condiții igienice ireproșabile, noul abator are o capacitate 
zilnică de prelucrare de 20 000 păsări. (Mircea Dorgoșan).
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„Orice izbîndă în munca ta 
e posibilă atunci cînd investești 

dăruire, ingeniozitate, răspundere"
— Despre oamenii noștri să vă 

vorbesc ?
Inginerul Tudor Gheorghiu, șeful 

șantierului (Trustul de construcții 
industriale) suride, i se cere ceva 
ce nu figurează în caietele și agen
dele sale de lucru...

— Ca să nu vorbesc prea mult, 
am să vă spun ceva despre un sin
gur moment. Unul, așa cum vreți 
dumneavoastră, caracteristic. Tottil 
a mers normal aici pină în clipa 
cind au apărut primele utilaje mari. 
De exemplu, cînd a sosit transfor
matorul de 33 megavolțiamperi. 
Mare, enorm. Cîntărește 110 tone. 
Că-i complicat, că e formidabil, că 
a călătorit pină aici tocmai din 
Japonia, asta ne-a impresionat și 
nu prea. Mai văzusem minuni din- 
tr-astea. Și totuși, ne-am adunat in 
fața lui și ne uitam la el ca la urs. 
Nu din curiozitate. Toți aveam 
niște fețe lungi, lungi... Schimbam 
între noi priviri îngrijorate și ni
meni nu spunea nimic... Da, ches
tia era că mastodontul ăsta trebuia 
ridicat și instalat la o înălțime de 
21 de metri, dar nu oricum, ci fă- 
cindu-1 să se strecoare printr-un 
păienjeniș de țevi și instalații. 
Unde să introduci macaralele, cum 
să manevrezi?... Știți, e interesant, 
meseria asta a noastră de construc
tori e frumoasă poate tocmai pen
tru că îți oferă un cîmp de con
fruntare bărbătească în care arunci 
in joc inteligență, ingeniozitate, 
forță și învingi. Dar sînt și mo
mente cînd simți că... ți s-a înfun
dat... Ei bine, tocmai in momentul 
acela au arătat acești oameni ce 
fel de oameni sint. Și-au revenit 
imediat din secunda aceea de de
rută. Și au început să-și spună în 
glumă : „Lasă, dom’le, că-1 săltăm 
noi și p-ăsta!“ sau „N-o fi el mai 

al dracului decit noi!“ sau „Asta ? 
Cind ne-om răsti la el odată se 
ridică singur!". Erau și nu erau 
glume. Ceva serios era atunci în 
felul lor glumeț de a gîndi : con
știința că îi așteaptă un efort și că, 
nu se poate altfel, vor învinge. N-a 
fost ușor deloc, a fost muncă nu... 
glumă. Dar odată ce au apucat pe 
calea asta, oamenii au mers pină 
la capăt. în fiecare zi, în fiecare 
ceas cite o idee... Multe discuții și 
multe frămîntări... Era ca la război: 
el, mastodontul, sau noi ! Sigur că 
l-am urcat. Le-am urcat și pe ur
mătoarele. Cu ce soluție tehnică nu 
mai contează. Dumneavoastră despre 
oameni mi-ați cerut să vorbesc...

Cîteva precizări : lucrurile s-au 
petrecut la Tulcea, la construcția 
primului cuptor dintre cele cinci 
ale noii secții din uzina de fero
aliaje (oombinatul metalurgic). Cup
torul a intrat acum în producție 
și funcționează la parametrii pro
iectați. Puțin îriainte de probele 
tehnologice ale primului cuptor, in
ginerul Cantemir Gafar, șeful noii 
secții, ne spunea că aceasta repre
zintă un salt spectaculos față de 
secția aflată de cîțiva ani în pro
ducție. Un singur cuptor dintre cele 
noi produce mai mult decit întrea
ga secție „veche" a uzinei avînd, 
in plus, un mult mal ridicat grad 
de tehnicitate. De aici și dificultă
țile pe care au trebuit să le învin
gă constructorii, montorii, benefici
arii. Primul cuptor, în clipa de față 
produce.

întreaga istorie a acestui cuptor 
este o lungă salbă de întîmplări in 
care oamenilor li s-a cerut să trea
că probe severe de ingeniozitate, 
de pricepere, de conștiință munci
torească. Un „sfinx" al datoriei le-a 
cerut mereu să dea răspunsuri gre

le și ei au găsit mereu răspunsu
rile exacte (contrar mitului antic, 
„sfinxul" nu s-a aruncat, de ciudă, 
în prăpastie). S-au aflat uneori în 
fața unor întreprinderi temerare 
cînd o acțiune sau, cum vom vedea, 
o profesie a trebuit să fie luată de 
la capăt...

La începutul iernii trecute tre
buia să înceapă montajul rețelei 
scurte de alimentare a cuptorului 
cu energie electrică. In șantier so
sise, cu mai mult timp în urmă, 
„un braț de țevi" — cum îi place 
inginerului Gheorghe Dumitrache 
să spună — în realitate 56 de tone 
de țevi din cupru, care puse cap 
la cap măsurau un kilometru. Urma 
o lucrare ce se făcea pentru prima 
dată la noi în țară. Cine o va exe
cuta ? Sînt puțini meseriași care 
sudează cu argon. La Tulcea nu 
exista nici unul. Doar inginerul

Dovezi de înaltă conștiință muncitorească 
la Uzina de feroaliaje din Tulcea

Gheorghe Dumitrache mai făcuse, 
cu ani în urmă, cîteva suduri in 
cupru. Toți s-au gîndit atunci la 
el. Mai executase și alte lucrări 
grele. „Am luat proiectul acasă — 
istorisește el — l-am studiat cu 
atenție, aproape o săptămină. Nu 
puteam dormi din cauza acestui 
proiect. Oamenii de pe șantier aș
teptau răspunsul, venise rindul lu
crării în cauză. în cele din urmă 
m-am incumetat. Aveam nevoie de 
sudori cu înaltă calificare. De unde 
să-i iau? Conducerea șantierului a

Pentru fiecare detaliu, in fiecare clipă, oamenii aceștia trăiesc cu intensitate, gindesc, se confruntă. Inginerul Cantemir Gafar, șeful secției, are 
desigur, și un birou, dar cu greu poate fi găsit acolo. Ziua lui de lucru se consumă in șantier, printre oameni, intr-un efort de a simți continuu 
pulsația muncii (Fotografia 1). în jerbele albastre ale sudurii, oamenii apar în aureole fantastice. E doar o metaforă. Autentica aureolă le-o dă actul 
de conștiință, săvirșit zilnic, în numele voinței de a fi înălțat cu miinile lor un edificiu industrial care va aduce un suflu nou in viața ținutului 
lor. în imagine, Mircea Oneață — stingă (Fotografia 2). Un anonim. Am trecut de multe ori pe lingă el, l-am fotografiat, l-am așteptat să termine 

operația respectivă, dar el și-a văzut fără pauze de munca lui șlefuind metalul cu răbdare, cu meticulozitate (Fotografia 3).

cerut sprijin la București. Specia
listul care a venit la Tulcea era 
cu un picior aici și cu unul... acasă. 
Nu știa cum să scape mai repede 

de noi. Am ales trei tineri care 
urmau să invețe de la specialistul 
bucureștean". „După patru probe 
de sudură — lși aduce aminte su
dorul Mircea Stroe — specialistul 
de la București a spus că eu sint 
omul nimerit pentru această lucra
re. Și așa am fost declarat «specia
list» în sudura cu argon. Pentru că 
mai mult de atît nu prea am avut 
de învățat de la meșterul bucu
reștean. Ce puteam să învăț într-o 
săptămină? In acele zile mai mult 
am «furat» meseria de la un om 

dezinteresat să ne Învețe. Aveam 
însă în mine o mare ambiție. Nu, n-a 
fost numai ambiție. Era, mai intîi, 
gindul că «specialistul» o să plece, 

iar noi va trebui să executăm lu
crarea. Va trebui. Musai! Am pus 
mina pe carte. Am citit tot ce am 
găsit despre sudură. Am luat astfel 
meseria de la capăt, dacă se poate 
spune așa... Chestiunea e că munca 
la construcția acestui cuptor a lăsat 
o urmă adîncă în viața mea. Intîi 
că m-a învățat să gindesc, ca să 
spun așa, cu răspundere despre 
munca mea și, al doilea, că mi-am 
mai adăugat o profesie și nu una 
oarecare".

Discutăm cu un grup de construc

tori. Sudează o piesă pe care n-am 
putea-o defini. Dintre ei, în toiul 
discuției, se detașează unul, cu aer 
și istețime de oltean și de „șef". II 
cheamă oltenește : Mircea Oneață. 
Cum a ajuns el la Tulcea — o po
veste simplă : el era acasă, pe la 
Rm. Vîlcea, ea, dobrogeancă, venise 
la Govora, la tratament... „Eu tre
buia să plec toamna la Cluj, că reu
șisem la Facultatea de istorie. Dar... 
a trebuit să aleg intre ea și Facul
tatea de istorie. Așa că am venit la 
Tulcea...". Tinărul Oneață a „pățit" 
ce-a „pățit" fiind totuși stăpin pe 
situație : el avea o meserie pe care 
o practicase cu nădejde urmind, în 
același timp, seralul. La Tulcea a 
venit să se însoare și a fost primit 
și la muncă, pe șantier, cu brațele 
deschise. A întemeiat aici o echipă, 
aleasă de el, numai din absolvenți 
de liceu. Ca el. Au luat spre exe
cuție periile de contact ale cupto
rului. Ceva foarte concret, de mare 
răspundere și... în răspundere pro
prie. Pe el, pe Oneață, îl pasionea
ză, cum am văzut, istoria. O simte 

în toate fibrele ei. Muncește cu 
gindul la ea. „Măi, — le spune el 
celor cinci din echipă — vedeți 
cum vă faceți treaba, că ceea ce 
facem noi aici intră în istorie!". 
Băieții, bacalaureați, pricep, au și 
ei sentimentul istoriei, și muncesc 
exemplar.

Cu sentimentul răspunderii, al 
mindriei pentru renașterea ținutu
lui natal, cu sentimentul ctitoriei 
și, desigur, cu sentimentul istoriei 
pe care o scriu cu majuscule de 
oțel, oamenii aceștia au trecut, am 
spune, cu ușurință, peste momente 
și situații în fața cărora omenește 
ar fi fost să ridice din umeri a 
neputință. Dar tot omenește este 
ca, în numele unui crez, să găsești 
în ființa ta acele resurse „secrete" 
și totul să meargă, să atingă subli
mul victoriei.

Mihai CARANFIL 
Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scînteii” ,
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Bunăstarea...
De ce nu și în fapte? f âr ă munca?

.DIALOG
CU CITITORII
• TRĂINICIA UNUI SIM-

Cum va arăta omul ce 
va domina, mîine, scena 
istoriei ? Este o întrebare 
pe care ne-o punem nu o 
dată din perspectiva idea
lului nostru revoluționar, 
comunist. Motivația e sim
plă : socialism, comunism 
nu înseamnă numai un 
înalt nivel de dezvoltare a 
forțelor de producție, o 
schimbare de esență a re
lațiilor de producție, ci și 
un om nou. Un om cu O 
mare, cum reafirma recent 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Un om nou, cu 
o statură morală demnă de 
epoca pe care o edifică. 
Sfărîmînd „orînduirea cru
dă și nedreaptă", con
struind societatea fără ex
ploatare și asuprire pe pă- 
mîntul României, clasa 
muncitoare, partidul ei re
voluționar au creat pentru 
prima dată în istoria de
venirii noastre premisele 
materiale ale unei lumi 
în care etica și echitatea 
socialistă să fie pilonii de 
susținere a întregului an
grenaj de relații umane.

Viața noastră socială in 
deplină concordanță cu 
normele eticii și echității 
socialiste — iată ideea-ax 
a politicii partidului și 
statului, promovată cu fer
mitate revoluționară în
deosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului. Pen
tru milioane și milioane de 
oameni din patria noastră 
a devenit o cerință la or
dinea zilei organizarea 
muncii și a întregii vieți în 
spiritul principiilor că
lăuzitoare cuprinse în car
ta morală a orinduirii 
noastre — codul etic co
munist. Milioane și mili
oane de oameni militează, 
zi de zi, nu numai pentru 
însușirea teoretică, princi
pială a acestor norme, ci 
mai ales pentru materia
lizarea lor în fapte de via
ță cotidiene. Ideea funda
mentală de înfăptuire a 
dreptății sociale a căpătat 
In ultimii ani un contur 
practic, numeroase legi și 
alte reglementări confe- 
rindu-i și cadrul legal de 
afirmare și aplicare.

După cum se știe însă 
nimic nu se înfăptuiește de 
la sine. Zilele trecute, un 
meșter dintr-o mare uzină 
brăileană ne relata despre 
o „ciocnire" pe care a 
avut-o cu un... nedreptățit. 
Acesta se arăta nemulțu
mit că nu el a fost promo
vat să lucreze la o mașină 
de mare complexitate, la 
care se cîștigă, normal, 
mai mult. „De ce nu eu, 
meștere ?“ — a Întrebat
nemulțumitul. „Pentru că 

n-ar fi fost drept, i s-a re
plicat La mai mult nu se 
ajunge cu puțin. Și, tu știi, 
dai încă puțin, mai ales in 
schimbul III"... Uzina a 
dat totdeauna replici fer
me celor care, cu „econo
mie" de muncă, vor să 
urce pe treapta de sus a 
bunăstării. Uzina a oferit 
dintotdeauna — este vorba, 
desigur, de anii noștri, de 
cînd muncitorul e stăpin, 
producător și beneficiar — 
lecții de etică și echitate 
socialistă. Aici s-au com
bătut și se combat ferm 
tendințele de a avea fără 
a înțelege că izvorul creș
terii nivelului de viață nu 
se află decit în munca rod
nică a fiecăruia. Aici s-au 
pus și se pun mereu lntre-

Optici deficitare in înțelegerea 
dreptății sociale, a intereselor 

și aspirațiilor generale

bărl fundamentale : „Vrei 
mai mult ? Muncește mai 
mult și mai bine. Bună
starea nu vine singură, 
adusă de Făt-Frumos, în 
vreme ce tu dezlegi cuvin
te încrucișate. Ți-e gindul 
la ridicarea retribuției ? 
Foarte bine. Dar cum gră
bești, prin munca ta, clipa 
aceasta ? Că numai gindul 
singur nu aduce avansa
rea, creșterea lefii. N-ar fi 
pici drept, nici cu putință".

Asemenea lecții de etică 
și echitate socialistă sînt 
cu atît mai binevenite cu 
cit, nu-i nici un secret, 
destule sechele ale trecu
tului, destule apucături și 
practici reprobabile și re
trograde n-au pierit, in
stantaneu, odată cu vechea 
orînduire. Modelul moral 
înaintat nu devine, auto
mat, pretutindeni și pen
tru toți, criteriu de com
portament în muncă și 
viață, ținta supremă spre 
care să se năzuiască.

Mai sînt încă unii care 
se declară întru totul de 
acord, în vorbe, cu ideea 
de dreptate socială. Dar 
atunci cînd se face pasul 
spre înfăptuirea ei in prac
tică, optica lor se schimbă 
radical. Iată, am avut pri
lejul să „vernisăm" zilele 
trecute o „expoziție" aflată 
la Inspectoratul General al 
Miliției. Valori de zeci și 
zeci de milioane — de la 
obiecte din aur șl argint 
pină la piese aparținind 
patrimoniului nostru cul

tural etc. — confiscate de 
la indivizi care și-au scris 
cu nerușinare pe frontispi
ciul existenței lor „devi
za" : „să dai cit mai puțin 
societății, dar să iei cit mai 
mult". Din ce străfunduri 
răzbat asemenea apucături 
demne de oprobriul pu
blic ? Sigur, ele țin de o 
altă epocă, de un alt mod 
de viață decit modul nos
tru de viață în care numai 
efortul general dăruit și 
tenace clădește bunăstarea 
pentru toți ; mod de viață 
în care măsura nivelului 
de conștiință îl dă tocmai 
felul in care fiecare mun
cește zi de zi, apără și 
dezvoltă zi de zi avuția 
țării, se declară, zi de zi, 
prin fapte pentru așezarea 

întocmai, cu rigoare șl în 
beneficiul tuturor, a în
tregii vieți sociale pe dezi
deratele înalte ale eticii șl 
echității socialiste.

înlăturînd definitiv asu
prirea, exploatarea omu
lui de către om, orîn
duirea noastră n-avea cum 
și nu putea să nu creeze 
un sistem riguros de re
partiție, era obligată să 
sfarme Inechitatea socia
lă, nu putea și nu poate 
tolera discrepanțele sfidă
toare, învîrtelile, tertipu
rile de căpătuială, de aran
jamente și combinații po
trivit „principiului" : „mie 
să-mi fie bine. în rest, 
descurcă-se fiecare cum 
poate I". Ofensiva Împo
triva unor astfel de menta
lități și practici, generatoa
re de inegalități care nu au 
nici In clin, nici în mînecă 
cu etica și echitatea socia
listă, se desfășoară și din 
nevoia de a armoniza rela
țiile umane, de afirmarea 
cinstei și dreptății, a tutu
ror trăsăturilor morale 
care-1 înnobilează pe om, 
îi conferă datele funda
mentale ale personalității 
umane demne de respectul 
colectivității.

Am luat nu o dată parte 
la dezbaterile instanțelor 
de judecată care aveau pe 
rol acumularea ilicită de 
bunuri, îmbogățirea peste 
noapte a cite unui Ins. De 
curînd, spre exemplu, Mi
hai V. din Galați, fost lu
crător în comerțul de stat, 

neputînd să justifice cum a 
ajuns să „agonisească" ju
mătate de milion, intr-un 
răstimp scurt, a încercat 
să bată cu ardoare monedă 
pe tema traiului... econo
micos care-1 propulsa, chi
purile, spre starea de... 
milionar. Față în față cu 
asemenea căpătuiți — din 
munca altora, e limpede 
ca lumina zilei ! — munci
torul, țăranul, intelectualul 
sînt în drept să se întrebe: 
„Oare noi sîntem risipi
tori, de asta nu agonisim 
sute de mii de lei, mili
oane ?“. Nu, oamenii aceș
tia nu sînt risipitori. De
cit doar cu munca dăruită 
societății! Ei nu duc o via
ță de huzur, care să revol
te, pentru că fiecare ban 
e ciștigat prin muncă cin
stită și tocmai de aceea 
nu-și îngăduie luxul să-și 
bată joc de el. Ei nu au 
„dare de mină" pentru 
ghiulurile ce strălucesc pe 
mîinile rotofeie și bine în
grijite ale unora și nici nu 
tocesc pragurile barurilor 
ori cîrciumilor. Ei fac par
te din armata de milioane 
și milioane de oameni ai 
muncii a căror osie de via
ță sînt demnitatea, cum
pătarea, decența, care știu 
că nu poți primi decît în 
raport cu cit dai societății, 
știu și și-au făcut un crez 
din adevărul elementar 
potrivit căruia izvorul 
bunăstării tuturor se află 
în munca eficientă a tutu
ror.

La proba severă a aces
tor adevăruri, orice haină 
de „camuflaj" se denunță 
ca atare. Pentru că, o știe 
fiecare, nu in salopetele 
muncii cinstite, ci într-o 
asemenea... vestimentație, 
menită zadarnic să îmbro
bodească, să inducă in 
eroare, se îmbracă furtul 
ori favoritismul, practica 
acumulării de venituri din 
nemuncă ori abuzul cu... 
beneficii, practica mitei ori 
a speculei.

Consecvența cu care se 
acționează pentru așezarea 
vieții tuturor cetățenilor 
țării pe principiile morale 
riguroase ale societății 
noastre socialiste consti
tuie un factor de satisfac
ție generală, de stimul mo
bilizator. Bunăstarea nu ne 
vine din cer, ci o clădim 
noi, cu brațele și cu min
tea noastră, într-o perma
nentă și decisivă bătălie. O 
bătălie în care sîntem an
gajați cu toate energiile, 
singura în măsură să asi
gure pentru toți o viață 
mereu mai înfloritoare, 
mai demnă și mai dreaptă.

Ilie TĂNASACHE

Dacă întrebi, la încheie
rea lucrărilor pe un mare 
șantier, cine a fost mai bun, 
cine s-a evidențiat în mod 
deosebit, răspunsul este 
cam același : buni au fost 
toți, altfel nu ajungeam la 
liman. Dacă ai sta să des
pici firul în patru, cu în- 
tirziere, multe argumente 
ar veni să contrazică un 
asemenea răspuns. Avem 
de-a face, oare, numai cu 
oameni de înaltă conștiin
ță, cu ași în meserie? Ești 
dispus la concesii: în mo
mentele festive, cu succesul 
asigurat, necazurile, neînțe
legerile Jse mai dau uitării. 
Iată însă că o cercetare 
mai atentă duce la desco
periri nu lipsite de interes: 
și aici, ca în orice colectiv, 
criteriul valoric a funcțio
nat cu rigurozitate, consoli
dând pozițiile așilor in me
serie, ajutînd pe cei cu in
struire sumară, dar cu tra
gere de inimă, să prindă 
puteri, să se desfășoare. 
Există însă și un procent 
de retrași de bună voie și 
nesiliți de nimeni de la răs
punderile și onorariile mun
cii de calitate. Motivele ? 
Cînd sînt expuse cinstit, 
ele sună cam așa : e prea 
greu, e treabă pretențioasă, 
nu-i„ de noi. în schimb, se 
pricepe limpede, e de alții, 
învățați cu greul, obișnuiți 
să tragă. Pe ăștia, pe ma
joritatea — zice leneșul — 
ii privește, n-au decît să 
pună umărul. Permanenta 
triere a valorilor muncii 
face ca, pină la sfîrșitul lu
crărilor să rămînă, intr-a
devăr, cei mai buni. De 
unde și concluzia: toți s-au 

evidențiat, altfel nu ajun
geam la liman. Doar se știe 
de cînd lumea că în orice 
ramură producătoare numai 
un efort colectiv, o contri
buție a fiecăruia în parte, 
cel puțin corectă, asigură 
succesele.

Cine sint cei care se fe
resc de muncă, dar nu se 
sfiesc să-și pretindă... drep
turile? Ne-a rămas, dintr-o 
publicistică mult frecventa

Despre mentalitatea unora 
care se sustrag de la efortul 

general, dar pretind 
să se înfrupte din roadele 

acestui efort

tă, Imaginea Individului ce 
ține cu orice preț să se me
najeze constant; îndemnat, 
susținut de părinți, de ne
vastă. de prieteni el se zba
te în căutarea unui locșor 
mai călduț, își menajează 
miinile, picioarele, ochii, 
creierul, se ferește de vîn- 
turi și de ger, se înfofoleș
te, vrea o muncă de birou. 
Să nu se omoare cu treaba, 
dar să prospere la umbra 
efortului general. îl ironi
zăm, 11 criticăm pe toate 
căile, tncercînd să-i deschi
dem un orizont mai larg 

de gîndire, de activitate 
creatoare, în folos personal 
și colectiv. Pentru a-1 face 
să înțeleagă principiul după 
care se călăuzește societa
tea noastră: „nici muncă 
fără pline, nici piine fără 
muncă".

îmi aduc aminte de un 
caz : vreme de vreo doi ani, 
de două, chiar și de trei 
ori pe săptămină, după cel 
mult cinci ore petrecute în 

uzină, un meșter dispărea, 
sub pretextul unor „che
mări obștești" etc. Doar un 
subaltern din secție și por
tarul știau de unde să-l ia, 
in caz de control, de urgen
tă. Din cînd în cind, mește
rul mai lua și doi, trei bă
ieți din secție. Unde se du
cea, unde se duceau? Tot 
la lucru, dar prin casele 
oamenilor, ca meșteri parti
culari. La toate se pricepea 
omul, de la instalații sani
tare, la parchet și zugră
vit. O întîmplare oarecare 
l-a dat de gol. Adus în fața 
colectivului, și-a mărturisit 
isprava, greșise, și-a mai 
pus și puțină cenușă in 
cap. I-a venit, sau i-a re
venit conștiința brusc ? 
Mustrări amarnice l-au în
cercat în momentul cînd i 
s-a argumentat cu cit pă
gubise uzina, prin lipsă, dar 
și prin dereglări in secția 
respectivă, provocate de in
diferența lui față de locul 
de muncă? Asta-i greu de 
crezut. Voia, mai degrabă, 
să obțină circumstanțe a- 
tenuante, să se sustragă 
controlului opiniei publice, 
ceea ce nu s-a întîmplat. 
Uzina îl interesa prea pu
țin. după ce învățase o 
meserie, trecuse prin școli, 
obținuse numirea de mai
stru, primise un aparta
ment nou, uzina era „pen
tru ceilalți", pe el II inte
resa un singur scop : 
să aibă un statut social, să 
fie socotit muncitor...

Pierzînd terenul realității 
de sub picioare, uitînd că 
trăiesc într-o orînduire ba
zată pe muncă și echitate, 
unii nu se gindesc decît 
cum se ia un ban de la stat 
(un ban, adică două, trei 
sau patru mii de lei), fără 
să facă mai nimic pentru 
stat, ostenind doar în inte
res personal. Cu materiale
le de construcție, destinate 
construcțiilor de stat, în o- 
rele de program retribuite, 

se efectuează nu puține lu
crări particulare. Ici, colo, 
pe la cite o cooperativă 
meșteșugărească sau la 
autoservice, pe ascuns, cu 
acoperire, cu înțelegere, a- 
dică — în participare cu 
vreun șefuleț pus pe căpă
tuială, se fac lucrări „Ia 
mica înțelegere", frustrînd 
colectivitatea. Au apărut 
tot felul de pricepuți in 
piese de mașini (e și pă
catul că, uneori, nu se gă
sesc în magazine), în te 
miri ce alte piese, de o 
proveniență dubioasă, și 
banul iese, venitul ilicit se 
rotunjește, planul întreprin
derii ii fac alții.

Unii, din aceeași catego
rie a „descurcăreților", pre
tind că un loc călduț și a- 
vantajos se poate obține și 
fără să lipsești de la pro
gram: să stai acolo opt ore, 
mai mult de pomană să 
stai, doar să te faci că faci 
ceva. Ba, in cite-o institu
ție locul călduț și avan
tajos, sustragerea de la în
datoriri se asigură chiar 
printr-o ciudată bunăvoință 
a unor factori de răspun
dere față de unul sau al
tul, în loc să fie pus la o 
treabă intr-adevăr utilă so
cietății.

Cu mina pe inimă, azi 
putem afirma că reușitele, 
și nu sint puține, și mul
te sint spectaculoase, le-am 
obținut numai cu oameni 
pregătiți, conștiincioși, cu 
simțul datoriei și al răs
punderii profesionale, civi
ce. Ei formează marea ma
joritate, ei au dus și duc 
lucrurile mai departe. Ei 
dau dovadă de eroism în 
atitea împrejurări, eroism 
despre care unii nu mai 
vorbesc parcă dintr-un fel 
de jenă, nu cumva să fie 
suspectați de schematism, 
de idilism etc. Poate toc
mai din pricina asta, că 
avem atiția pameni de nă
dejde, și mereu se ridică 
alții, îi mai trecem cu ve
derea pe ceilalți, care se 
îndeamnă la o retribuție de 

.stat, cit mai mare să fie, 
dar se retrag sistematic da
toriilor firești. Bunăstarea 
întregului popor, ce se ob
ține numai prin munca tu
turor, îi privește mai pu
țin, ei se ocupă numai de 
propria lor bunăstare. De 
bunăstarea fără muncă. Ar 
trebui mai bine înțeles, de 
către toți, că prin fiecare 
sustragere de acest fel de 
la efortul general, păgubeș
te majoritatea, adică toc
mai cei dăruiți muncii con
știincioase, de calitate. 
Cine muncește, e firesc să 
aibă- dreptul de a-i pretin
de și celui de alături, om 
cu aceleași drepturi și în
datoriri, cu aceeași retribu
ție, dacă nu cumva mai 
mare, uneori, să munceas
că la fel. Pentru ca, după 
un succes, să se poată spu
ne fără a trezi nedume
riri: toți au fost buni, toți 
s-au evidențiat, cîștigul este 
al tuturor.

Nicolae TIC

ȚĂMINT. Numeroși cititori s-au • 
referit, in ultima vreme, in scriso
rile lor la ancheta socială „Spre 
«Nedefinit», unde umblă ciinii cu 
covrigi în coadă", publicată în „Scîn- 
teia“ nr. 11 749 din 31 mai 1980. 
Demne de menționat ni s-au părut, 
rindurile adresate de muncitorul 
Ilie Ostace, de la întreprinderea 
mecanică Roman, celor ce se lasă 
amăgiți de mirajul unei vieți lesni
cioase intr-o lume unde, pasămite, 
totul ar avea un aspect paradisiac: 
„Oare nu simțiți nici un fior cînd 
auziți nume cu adîncă rezonanță 
în inima fiecărui român ca Ro
vine, Călugăreni, Podu înalt, Mără- 
șești, Oituz, Păuliș, Moisei ? Nu vă 
simțiți legați și voi, ca toți cei 22 de 
milioane de cetățeni ai țării, de pă- 
mintul acesta stropit de singele bu
nilor și străbunilor noștri, udat de 
sudoarea și lacrimile celor ce l-au 
frămintat și l-au făcut să rodească, 
înălțat spre marea lumină a acestor 
zile de lupta fără preget a comuniș
tilor ? Căci nimic nu e mai trainic 
in sufletul și conștiința locuitorilor 
acestor meleaguri decit simțămintul 
patriotismului ! Mai gindiți-vă !“.

® RIPOSTĂ FERMĂ. Ri
duri pline de îndreptățită indignare 
așterne profesorul Sabin Selagea din 
comuna Vața de Jos, județul Hune
doara, la adresa acelor apologeți ai 
realităților capitaliste, care se stră
duiesc, pentru un blid de linte, să 
denigreze, de la diferite posturi de 
radio, marile înfăptuiri ale socialis
mului în patria noastră. „Noi înțele
gem prea bine că, sub vălul transpa
rent al acestor răstălmăciri, cercu
rile reacționare urmăresc cu dispe
rare să se absolve de răspundere in 
fața popoarelor lor, blamind marile 
noastre progrese in toate domeniile 
vieții economico-sociale. Datoria 
noastră de onoare este ca, uniți și 
mai strins in jurul partidului, al 
secretarului său general, să demon
străm cu argumentele realităților 
noastre socialiste adevărul profund 
al mersului nostru neabătut înainte. 
Căci realitățile și succesele noastre 
sint judecate și măsurate, înainte de 
toate, in lumina scopurilor supreme 
către care tind și converg toate : 
emanciparea și fericirea omului".

• „UMANIȘTI" DIN BA
NUL... STATULUI. Pornind de 
la ancheta socială „Dragostea pen
tru «aproapele» in... interes perso
nal", publicată în „Scînteia" nr. 11731 
din 10 mai 1980, corespondentul nos
tru Nicolae Turcu, din București, 
aleea Cimpul cu Flori, blocul A 50, 
apartamentul 2, ne împărtășește 
unele interesante reflecții cu privire 
la predicatorii anumitor secte — ca 
„eroul" respectivei anchete, Nicolae 
Silade, fost casier la Oficiul poștal 
Făget, județul Timiș — care fac 
diverse „acte filantropice" nu din 
buzunarul lor, ci din cel al statului : 
„însuși acest fapt ar trebui să dea 
de gîndit celor ce mai cad în mre
jele unor credințe învăluite în fraze 
pompoase, dar care se dovedesc, in 
realitate, găunoase, fără nici un su
port nu numai științific, dar nici 
etic. Despre ce fel de „ținută mo
rală" se mai poate vorbi la oameni 
ca Silade și cu ce autoritate mai pot 
ei propovădui înaltele virtuți de la 
care, chipurile, se revendică ?“.

La reflecțiile împărtășite de tova
rășul Turcu — și care se adaugă 
multor altora — ar mai fi de 
adăugat cerința formulată de nu
meroși cititori ca faptele aduse la 
cunoștință în anchetele „Scinteii" 
pe aceste teme să fie folosite de 
lectorii ce se ocupă de propaganda 
ateist-științifică, deoarece — cum se 
spune în scrisoarea tovarășului Tur
cu — „ele sînt mai grăitoare decit 
cele mai bune lecții teoretice".
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Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a primit, vineri 
după-amiază, pe Nedin Hoxha, mi
nistrul comerțului exterior al Repu
blicii Populare Socialiste Albania, 
care face o vizită în țara noastră, in 
fruntea unei delegații economice.

In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind stadiul actual 
al relațiilor economice dintre Româ
nia și Albania, exprimindu-se, în 
același timp, dorința comună de a

Sesiunea adunării generale

a Academiei Republicii Socialiste România

Constantin Tsatsos a fost ales membru 
de onoare al prestigiosului for științific

Vineri a avut loc în Capitală se
siunea adunării generale a Acade
miei Republicii Socialiste România, 
în cadrul căreia academicianul Con
stantin Tsatsos, fost președinte al 
Republicii Elene, a fost ales mem
bru de onoare al prestigiosului for 
științific românesc.

Activitatea remarcabilă ne multi
ple planuri a acad. Constantin 
Tsatsos — cunoscut filozof, jurist și 
scriitor, distinsă personalitate a vie
ții științifice și culturale din Gre
cia — și contribuția deosebită a a- 
cestuia la promovarea relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre Grecia 
și România, dintre poporul elen și 
poporul român au fost evocate de 
acad. Gheorghe Mihoc, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
Ro” -ria, precum și de acad. Emil 
C -achi, acad. Alexandru Graur, 
pr . 1 oan Ceterchi, vicepreședinte 
al-V- ademiei de Științe Sociale și 
Pe* * tice, și prof. Alexandru Bălăci.

ZURICH 3 (Agerpres). — Vineri 
s-a efectuat la Ziirich tragerea la 
sorți a meciurilor din turul II al cu
pelor europene la fotbal.

în „Cupa cupelor", echipa Poli
tehnica Timișoara, care a eliminat in 
primul tur pe Celtic Glasgow, va 
avea ca adversară formația West 
Ham United din Londra, fostă cîști- 
gătoare a acestei competiții, actual
mente activînd în liga a Il-a a cam
pionatului englez. Potrivit tragerii la 
sorți, primul meci se va . desfășura 
_pe terenul echipei engleze, care, 
după cum se știe, este sancționată de 
U.E.F.A. ca două etape să dispute 
jocurile sale cu porțile închise, fără 
spectatori. Dealtfel, sancțiunea a 
fost aplicată și respectată la meciul 
retur cu formația spaniolă Castilia,

• Pe ringul din Las Vegas, cam
pionul rAondial de box la categoria 
grea (versiunea W.B.C.), Larry Hol
mes (31 de ani) și-a păstrat titlul, 
învingindu-1 prin abandon, după 
10 reprize, pe Cassius Clay (38 de 
ani), care a eșuat astfel in tentativa 
sa de a recuceri pentru a patra oară 
centura mondială a greilor.
• Turul ciclist al Bulgariei a con

tinuat cu etapa a șasea, desfășurată 
pe traseul Burgas — Stara Zagora 
(177 km), în care victoria a revenit 

concesii de gîndire. Este și motivul 
pentru care în spațiul literaturii 
noastre putem intîlni, alături de 
opere îndrăznețe, moderne, de multe 
ori neobișnuite, caracteristice însă 
pentru căutările înnoitoare, de pio
nierat, și romane de altă factură, de 
asemenea foarte bine realizate este
tic, dar care își propun să continue 
soluțiile formale tradiționale, imbo- 
gățindu-le cu nuanțe și culori ine
dite. Credem că nu este inutil să 
spunem : această dezvoltare multi- 

laterală a prozei noastre profund 
înrădăcinate în umanismul socialist 
este un dar al Timpului. Mai precis : 
posibilitatea diversificării romanului 
socialist românesc contemporan o 
datorăm, laolaltă cu înflorirea în
tregii noastre vieți spirituale, gran
dioaselor transformări revoluționare 
care definesc anii congreselor al 
IX-lea, al X-lea, al XI-lea și al 
XlI-lea ale partidului.

Deosebit de importanta diversifi
care estetică a prozei noastre be
letristice, așa cum am schițat-o mai 
sus, nu înseamnă, desigur, cîtuși de 
puțin că noi, scriitorii și redactorii 
revistelor literare, ne putem culca pe 
laurii victoriei, că am realizat în
tocmai și la toți parametrii ceea ce 
publicul cititor Și partidul așteaptă 
pe bună dreptate din partea noastră. 
Nu trebuie să uităm nici un moment 
acele cuvinte călăuzitoare pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ni le-a

Editura tehnică —la trei decenii de activitate
Editura tehnică și-a aniversat, vi

neri, in cadrul unei ședințe festive, 
împlinirea a trei decenii de activi
tate. Au participat conducători de 
edituri, întreprinderi și instituții 
centrale, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, lucrători ai editurii, 
colaboratori.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, in
ginerul Mihai Condruc, directorul e- 
diturii, a relevat realizările obținute 
în tipărirea cărții tehnice, precum și 
preocupările de viitor în contextul 
revoluției științifice și tehnice con
temporane.

în cadrul adunării festive au adus 
saluturi Suzana Gâdea, președinte
le Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, acad. Gheorghe Mihoc. 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Iosif Tripșa, 
președintele Consiliului Național al

A apărut „Era socialistă" nr. 19/1980
Din sumar : editorialul „Muncă 

intensă, spirit revoluționar în toate 
domeniile" ; articolele : „Autocon- 
ducerea muncitorească" de Teodor 
Moldovan ; „Rentabilitatea, expresie 
esențială a eficienței economice" de 
Gh. Șică ; „Patriotismul socialist" de 
Dumitru Lepădatu ; „Educația -tinere
tului școlar" de Toma Mareș ; „Me
canisme și forme de spoliere și ex
ploatare neocolonialisță".de . Aurel 
Ghibuțiu ; „înfăptuiri și perspective 
în dezvoltarea multilaterală a țării" 
(documentar) ; „Clasa muncitoare in 
societatea noastră socialistă" de Ion

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

6 și 7 octombrie. în țară: Vremea va 
fi răcoroasă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai pronunțate în nordul și 
estul țării, unde vor cădea ploi locale, 
în rest, averse izolate. La munte, pre
cipitațiile vor fi mai ales sub formă, 
de lapoviță și ninsoare. Vîntul va pre
zenta intensificări locale din sectorul

(Urmare din pag. I)
me umane fundamentale de care 
sint preocupați zi de zi milioa- 
r -le de oameni ai muncii, eroii

. ificării socialiste, comuniștii, cei 
mai de seamă oameni ai societății 
noastre. Proza beletristică din patria 
noastră, care și-a conștientizat in 
mod responsabil exigența permanen
tei înnoiri, a știut să profite din 
plin de grandioasele posibilități ofe
rite de realizările poporului liber, 
suveran, beneficiarul luptei și mun
cii sale. Fapt dovedit și de multe 
romane apărute in această perioadă, 
din rindul cărora putem desprinde 
opere foarte deosebite în ceea ce 
privește structura, concepția artisti
că, modul reprezentării, gustul sau 
stilul, dar care respiră aceeași ati
tudine plină de patos umanist, dega
jă pasiunea și dăruirea puse in sluj
ba căutării adevărului vieții. Din 
punct de vedere estetic, inovațiile 
prozatorilor noștri pot fi pe de
plin validate pentru că Prin inter
mediul lor asistăm la afirmarea unei 
creații artistice de stringentă actua-; 
litate, aparținind unor personalități 
literare moderne în adevăratul sens 
al cuvîntului, arta unor scriitori 
care nu se limitează să interpreteze 
realismul doar într-un sens restric
tiv, de principiu exclusiv formal, ci 
ca un mod de raportare a scriitoru
lui la lume Și la realitatea socială.

Un semn sigur al dobîndirii unei 
noi calități estetice în domeniul 
literaturii îl reprezintă. Pe lingă al
tele bineînțeles, faptul că romanul 
nostru contemporan a renunțat defi
nitiv la fenomenul de dominație 
despotică, dogmatică a unor forme 
și stiluri considerate ca fiind date 

extinde în continuare schimburile co
merciale dintre cele două țări, în in
teresul celor două popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

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

Mulțumind pentru alegerea sa ca 
membru de onoare al Academiei Re
publicii Socialiste România, Constan
tin Tsatsos a relevat importanța deo
sebită a intîlnirilor pe care le-a avut 
cu președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. subliniind 
totodată, trăinicia relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Grecia și 
România, dintre oamenii de știință 
și cultură din cele două țări.

La festivitate au luat parte Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, Nicolae Giosan, președinte 
al Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, Suzana Gădea. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Tamara Dobrin, președinte
le executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, academicieni, alți oameni 
de știință și cultură, precum .și Ilias 
Clis, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Greciei la București.

Inginerilor și Tehnicienilor, Gheorghe 
Trandafir, director general al Cen
tralei editoriale, alți participanți la 
adunare.

în încheiere, într-o atmosferă în
suflețită, colectivul Editurii tehnice 
a adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care se angajează să îndeplinească 
exemplar sarcinile ce îi revin în do
meniul editării cărții tehnico-științi- 
fice, să contribuie la înfăptuirea 
Programului partidului, la progresul 
neîntrerupt al patriei noastre socia
liste.

★
Cu același prilej a fost inaugura

tă o expoziție retrospectivă de carte 
tehnică, ce reunește aproape 900 ti
tluri din producția editurii.

(Agerpres)

Iuga ;. „Nivelul artistic și eficiența 
socială a caricaturii" de Mircea Deac ; 
„Este oare depășită teoria selecției 
naturale ?“ de loan Băra ; „Dimen
siuni ale crizei sistemului capitalist" 
de Ivanciu Nicolae-Văleanu ; „Clasa 
mijlocie din țările occidentale sau fra
gilitatea unui mit" de Elena Zamfi- 
rescu ; „Cinci milioane de tineri in 
căutare de lucru" de Cornel Almă- 

ișan ; „Ideologia cinică- a elit-lsmului" 
de Ion Ungureanu ; dezbaterea pe 
tema „Cercetarea științifică și pro
ducția", rubricile : „Cărți și semni
ficații", „Revista revistelor", „Note".

nordic în Moldova și la munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 și plus 9 grade, mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar maximele 
între 11 și 21 de grade. în primele 
nopți, local se va produce brumă; apoi, 
izolat, dimineața, la munte și în Tran
silvania, ceață. în București: Vreme 
răcoroasă, mai ales în primele zile. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 4 
și 6 grade, iar maximele între 17 și 
19 grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

o dată pentru totdeauna. în ceea ce 
privește romanul, producția edito
rială de astăzi se caracterizează, pe 
de o parte, printr-un proces rapid de 
innoire și, pe de alta, prin coexis
tența, influența reciprocă și între
pătrunderea unor elemente . for
male sau limbaje diferite ; între 
acestea, in cazul celor mai remarca
bile lucrări — indiferent dacă lim
bajul preconizat de autor are 
un caracter tradițional sau inovator, 
avangardist — întregul univers re

Spre mintea și inima poporului
flectat Prin mijloacele specifice ale 
artei este pătruns de concepția pro
fund umanistă a scriitorului comu
nist, angajat. Se cuvine să ne expri
măm satisfacția că datorită climatu
lui revoluționar de înnoire Spiritua
lă inaugurat de Congresul al IX-lea 
al partidului s-a creat posibilitatea 
publicării unor romane atît de dife
rite din punctul de vedere al stilului 
și al rezolvărilor formale, cum au 
fost în ultimul deceniu și jumătate 
cele semnate de către Zaharia Stan- 
cu. Marin Preda, Alexandru Ivasiuc, 
Eugen Barbu, Laurențiu Fulga, 
Mircea Horia Simionescu, D. R. Po
pescu, Ion Lăncrănjan, Dinu Săraru, 
Fănuș Neagu, Constantin Țoiu, Du
mitru Popescu, Radu Petrescu, Nico
lae Breban, Augustin Buzura, Romu
lus Guga, Mircea Ciobanu, Ștefan Bă- 
nulescu, George Bălăiță ș.a. Același 
spor calitativ îmbucurător poate fi 
remarcat și în ceea ce privește

Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe Alf Parsons, ad
junctul secretarului pentru afaceri 
externe al Australiei, aflat în vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea raporturilor bilaterale de co
laborare și cooperare pe diferite 
planuri, precum și unele aspecte ale 
conlucrării româno-australiene in 
domeniul vieții internaționale.

La întrevedere a participat Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A luat parte Michael Wilson, am
basadorul Australiei la București.

In cursul zilei de vineri, la Mi
nisterul Afacerilor Externe au avut 
loc consultări româno-australiene în 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun. Delegația română 
a fost condusă de Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne,. iar delegația australiană de 
Alf Parsons, adjunctul secretarului 
pentru afacerile externe.

în aceeași zi, oaspetele a avut o 
întrevedere cu Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

★
La București s-gu încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-daneze de 
cooperare economică, industrială, 
tehnologică și științifică.

Cu acest prilej, Ion Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și Aage Lommer, președin
tele Comitetului de cooperare econo
mică și industrială din Ministerul 
Afacerilor Externe al Danemarcei, au 
semnat protoicolul sesiunii. în docu
ment se prevăd măsuri de intensifi
care a cooperării economice, inclu
siv prin crearea de societăți mixte, 
de creștere și diversificare in conti
nuare a schimburilor comerciale din
tre cele două țări. Sînt cuprinse, de 
asemenea, acțiuni de cooperare în 
construcția de mașini, în special în 
sectorul naval, în industriile metalur
gică, chimică și alimentară, precum 
și pe terțe piețe.

A luat parte Axei Serup. ambasa
dorul Danemarcei la București.

tv
PROGRAMUL 1
9,20 Curs de limba spaniolă
9,40 Curs de limba franceză

10,00 Film artistic: „Ora zero"
11,40 Cu gramatica nu-i de glumit! Cum 

vorbim, cum scriem corect?
12,00 Concert educativ — Din cartea 

de aur a muzicii popoarelor
13.00 Mozaic cultural-artlstlc-sportiv
18.35 Săptămina politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,15 „Pentru aplicarea consecventă a 

principiilor democratismului orîn- 
duirii noastre". In dezbatere pu
blică: Proiectul Legii pentru mo
dificarea Legii 57/1968 de organi
zare și funcționare a consiliilor
populare

19,25 Teleenciclopedia: * .Adevărul d^f- 
pre minuni • Din istoria tehnicii 
• Arte'vizuale a Stările mSterift: 
cristale „

20,05 Concursul. de creație de, tgînteCK 
'ostășești *;,Te  apăr și te cint,
patria mea"

20.45 Film artistic: ,,O masă de pomi
nă". Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor franceze.

22,25 Telejurnal
22.45 Nocturnă TV
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,15 „Pentru aplicarea consecventă a 

principiilor democratismului orîn- 
dulrii noastre" In dezbatere pu
blică: Proiectul Legii pentru mo
dificarea Legii 57/1968 de organi
zare și funcționare a consiliilor 
populare

19.25 Maeștrii artei interpretative con
temporane — Kurt Masur

20,40 Orizont tehnlco-ștlințific
21,20 Anunțuri și muzică
21.30 Seară de jaz
22.25 Telejurnal
22.45 Nocturnă TV

activitatea romancierilor maghiari 
din România. Sîntem și în acest caz 
constrinși să cităm exemple luate tot 
din fuga condeiului ; evident, nu;i 
putem enumera Pe toți, avind nevoie 
pentru aceasta de coloane întregi 
înțesate cu nume. Iată, totuși, cîteva 
dintre acestea : Nagy Istvăn, Szem- 
ler Ferenc, Kacsd Săndor, Mâliusz 
Jdszef, Kovâcs Gvorgy, Siito Andrâs, 
Szabo Gyula, Szekely Jănos, Papp 
Ferenc, Szâsz Jănos, Majtenyi Erik, 
Szilăgyi Istvăn, Bâlint Tibor, Huszăr

Săndor, Gyorffi Kălmăn, Deâk Ta
mas, Panek Zoltân, Lâszldffy Ala- 
dâr, Pusztai Jănos, Kontos Szabo 
Zoltân, Bogdăn Lâszld ș.a. Cine, oare, 
s-ar încumeta azi să-i confrunte pe 
acești scriitori români, respectiv ma
ghiari, enumerați de noi de dragul 
indicării unor puncte de reper, nu
mai și numai pe considerentul solu
țiilor formale preconizate și să de
clare modalitatea de redare folosită 
de unul dintre ei, indiferent care, ca 
unica, exclusiva soluție viabilă, sau 
opera vreunuia dintre ei ca unica 
împlinire artistică modernă posibilă 
a angajării literare în peisajul lite
raturii contemporane din România ?

în practica romancierilor noștri — 
și această soluție este bună, sănă
toasă și de viitor — interpretarea 
realismului ca modalitate literară și 
categorie estetică a devenit o reali
tate deschisă. Deschisă, dar nu eclec
tică, răstălmăcită la nesfîrșit prin

Cronica zilei
Vineri s-au semnat la București în

țelegerea privind dezvoltarea relații
lor turistice dintre România si Uniu
nea Sovietică pe perioada 1981—1985 
și înțelegerea privind colaborarea 
româno-sovietică în domeniul recla
mei și propagandei turistice pe peri
oada 1981—1985.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Ion Tudor, prim
adjunct al ministrului turismului, iar 
din partea sovietică de M. I. Smir
nov, adjunct al șefului Direcției ge
nerale pentru turism internațional de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, precum 
și membri ai ambasadei Uniunii So
vietice la București.

★
Cu prilejul celei de-a 31-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, vineri a avut loc la 
ambasada acestei țări la București o 
conferință de presă la care au parti
cipat redactori ai presei centrale, ai 
Radioteleviziunii și ai Agerpres, pre
cum și corespondenți ai presei străine 
acreditați în țara noastră.

Despre realizările obținute de oa
menii muncii din Republica Demo
crată Germană în crearea unei pu
ternice baze economice, în creșterea 
venitului național, în dezvoltarea 
tehnicii și științei și în realizarea 
politicii sociale și despre pregătirile 
ce se întreprind în țara prietenă in 
întîmpinarea celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 
Germania, care va avea loc anul 
viitor, a vorbit dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane în țara 
noastră.

în continuare, vorbitorul a pre
zentat aspecte ale politicii externe a 
R.D.G., subliniind contribuția țării 
sale la promovarea destinderii, înțe
legerii și păcii in lume. El s-a refe
rit apoi pe larg la bunele relații 
dintre țara sa și Republica Socialistă 
România. în acest context, a eviden
țiat contribuția deosebită a întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășii 
Erich Honecker și Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea continuă a colaborării 
pe multiple planuri dintre cele două 
partide și țări. în interesul popoa
relor noastre, al cauzei păcii și socia
lismului.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL

Politehnica Timișoara — West Ham United 
în turul doi al „Cupei cupelor"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

In încheiere, ambasadorul R.D.G. 
a răspuns la întrebările puse de 
ziariști.

Cu prilejul apropiatei aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane, vineri seara a avut loc la 
cinematograful „Studio" din Capita
lă „Gala filmului din R. D. Ger
mană".

Au rostit alocuțiuni. cu această 
ocazie, Ion Bucheru, directorul Casei 
de filme nr. 1, și Ruth Herlinghaus, 
șefa secției de știință și informatică 
a Direcției generale a cinematogra
fiei din R.D.G.

în cadrul galei a fost prezentat fil
mul intitulat „Toate fetele mele".

Au participat Ion Găleteânu, se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față ambasadorul R.D. 
Germane la București, Siegfried Bock, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

★
în cadrul relațiilor de colaborare și 

schimburi culturale româno-elvețiene, 
vineri a avut loc la Muzeul satului 
și de artă populară din București 
vernisajul expoziției „Arhitectura 
rurală din Elveția". Expoziția, care 
va rămîne deschisă pină la data de 
2 noiembrie a.c., prezintă fotografii, 
documente, obiecte de uz casnic și 
piese etnografice de interes arhitec
tonic și folcloric ce înfățișează evo
luția de-a lungul secolelor a civili
zației rurale din țara cantoanelor.

Despre valorile artei tradiționale 
elvețiene, precum și despre semnifi
cația evenimentului, desfășurat în 
contextul relațiilor de prietenie sta
tornicite între cele două țări și po
poare, au vorbit dr. Tancred Bănă- 
țeanu si dr. Max Gschwend. directo
rul Muzeului în aer liber din 
Ballenberg.

A participat Ton Găleteânu, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste.

Au fost de față Peter Erni. amba
sadorul Elveției la București. șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres) 

eliminată cu scorul general de 6—4.
Iată și cîteva meciuri din celelal

te două competiții : „Cupa campio
nilor europeni" : Real Madrid — 
Honved Budapesta ; Bayern Miin- 
chen — Ajax Amsterdam ; Aber
deen — Liverpool ; F. C. Nantes — 
Internazionale Milano ; „Cupa 
U.E.F.A." : Standard Liege — Kai
serslautern ; A. C. Torino — F. C. 
Magdeburg; F. C. Koln — F. C. Bar
celona ; Enschende — Dynamo Dres- 
da ; P.S.V. Eindhoven — S. V. Ham
burg ; Juventus Torino — Widzew 
Lodz ; Bohemians Fraga — Ipswich-; 
Eintracht Frankfurt pe Main — F. C. 
Utrecht. - ■_ -

Meciurile tur se vor disputa la 
22 octombrie, iar returul la 5 noiem
brie.

la sprint polonezului Michalak, cro
nometrat în .4 h 29’40”. Rutierul român 
Cornel Nicolae s-a clasat pe locul opt, 
in același timp cu învingătorul. Lider 
al clasamentului general se menține 
bulgarul Nencio Staikov, urmat de 
Koehler (R.D. Germană) — la 8” și 
Maisch (R.D. Germană) — la 30”.

® La San Jose (Costa Rica), în meci 
contind pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal, selecționa
ta Hondurasului a învins cu Scorul de 
3—2 (2—0) formația Costa Ricăi.

adresat : „Cu toate realizările, avem 
incă mult de făcut pentru a da stră
lucirea cuvenită literaturii și artelor, 
pentru a crea opere demne de marea 
epopee constructivă pe care o înfăp
tuiește poporul nostru. în acești ani 
au apărut și destule lucrări literare 
și artistice nesemnificative, ce nu se 
ridică la inălțimea posibilității crea
torilor și. a cerințelor societății".

Nu scriem și nu publicăm încă la 
nivelul posibilităților care ni se 
oferă. Din documentele partidului, 
din cuvîntările secretarului gene
ral se desprinde în mod progra
matic necesitatea unei revoluții a 
calității ; ea pretinde de la noi toți 
— indiferent in ce domeniu sau 
funcție ne desfășurăm activitatea — 
răspundere, mai multă răspundere 
și conștiinciozitate, mai eficientă 
conștiinciozitate. Revoluția româ
nească din domeniul noii calități 
combate mediocritatea, reziduurile, 
tehnica învechită și mentalitatea pe
rimată, inerția și lenea spirituală, 
lașitatea de orice fel. Sint dușmani 
împotriva cărora literatura este da
toare să se ridice pentru că nu 
poate să rămînă în urma realității. 
Noua calitate înseamnă lupta îm
potriva diletantismului și platitudi
nii, a lipsei de imaginație, împotri
va distanțării de viața politică și 
socială, de existența cotidiană a ma
selor de oameni ai muncii, îm
potriva superficialității și a locurilor 
comune, a gîndirii confuze Și a fra
zelor sforăitoare, într-un cuvînt : 
împotriva operelor de proastă cali
tate. Lupta noastră va fi cu atit mai 
încununată de succes, cu cit vom 
stimula mai curajos noile năzuințe 
pătrunse de elan revoluționar, talen
tele tinere care răsar în număr din 
ce în ce mai mare.

R. P. D. COREEANĂ

Peisaje reînnoite prin munca 
și priceperea oamenilor

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

înainte chiar de a ateriza pe 
aeroportul Phenian, prin hubloul 
avionului prima imagine care te 
izbește in R.P.D. Coreeană este 
geometria canalelor de irigație și 
a parcelelor de orez sau legume — 
dovadă a dragostei cu care țăranul 
coreean își cultivă fiecare palmă de 
pămint. Chiar și pantele abrupte 
iți oferă tabloul unor terase rodi
toare.

Această primă impresie — adevă
rată carte de vizita a hărniciei și 
dîrzeniei poporului coreean — ne-a 
fost apoi confirmată, întărită și am
plificată în fiecare din unitățile vi
zitate, fie agricole, industriale ori 
social-culturale, de-a lungul itine
rarului nostru prin această țară 
socialistă prietenă. Și pretutindeni, 
în aceste zile premergătoare Con
gresului al VI-lea al Partidului 
Muncii din Coreea, se face simțit 
entuziasmul cu care oamenii mun
cii întîmpină a- 
cest important e- 
veniment.

In cinstea ce
lui de-al VI-lea 
congres al partidului, lucrătorii 
din agricultură vor realiza în acest 
an cea mai bogată recoltă de ce
reale : 9,5 milioane tone.

Cel mai bine am înțeles acest 
spirit nou, de angajare revoluțio
nară a lucrătorilor din agricultură, 
în vizita pe care am făcut-o la 
renumita cooperativă agricolă 
Ciong Sang-ri, situată la 40 de km 
de Phenian. Cho Sim Săn, preșe
dinta cooperativei, ne-a amintit că 
rolul acestei cooperative — ca mo
del și laborator al metodelor înain
tate — în ansamblul agriculturii 
socialiste coreene, a fost definit 
chiar de tovarășul Kim Ir Sen, în 
februarie 1960.

La sfirșitul războiului din 1930— 
1953, comuna Cion Sang-ri avea 
aproape toate casele distruse, sute 
de oameni pieriți în bombardamen
te ori pe front, inventarul agricol 
aproape inexistent, animalele de 
muncă ucise. Cooperativa avea nu
mai 16 familii de cooperatori și nu
mai patru pluguri în anul 1953.

De aici și pînă la statutul de 
cooperativă model, drumul a fost 
lung, dar eroic. Acolo unde creș
teau doar mărăcini, ierburi și ar
buști firavi, acolo unde pămintul 
nu da mai nimic, azi totul a deve
nit o grădină roditoare. Ca pretu
tindeni in agricultura coreeană și 
aici s-a pus accent pe iriga
ții. Cooperativa și-a făcut o re
țea de 40 km canale, care asi
gură apa pentru cele 1 200 de 
hectare, dintre care 650 cultivate cu 
orez, 200 cu plantații pomicole, 100 
cu legume, iar restul cu alte cerea
le și plante furajere. Dacă în 1960 
existau în comună doar cîțiva meri 
piperniciți, acum livezile de pomi 
fructiferi se întind pe zeci de hec
tare. Cum s-a ajuns aici 7 Printr-o 
muncă,.fără preget, fără odihnă.

— Pentru noi, femeile — ne spu
nea cooperatoarea. Cho Ok Sun —. 
principala preocupare a fost munca 
cimpului. copiii fiind în grija cre- 
șei, grădiniței și școlii cooperativei.

Nu o dată gazdele ne-au spus : 
„Intr-o țară ca a noastră, fără suve

VASLUI 9 Salonul de carte 
care reunește peste 1 000 de lu
crări, vernisat în spațiile pro
prii ale bibliotecii județene, pre
zentarea colecțiilor rare ale a- 
cestei instituții la liceul „M. 
Kogălniceanu", la care se vor 
adăuga întîlniri ale cititorilor 
cu autori de carte din Iași și 
Vaslui, șezători literare ș.a. sint 
numai cîteva manifestări sem
nificative ale Decadei cărții 
românești in orașele și satele 
județului. (Crăciun Lăluci).

HUNEDOARA 9 La clubul 
„Siderurgistul" din Hunedoara 
s-a desfășurat festivalul-con- 
curs interjudețean de muzică 
ușoară „Luceferi de metal" la 
care au participat tineri soliști 
de muzică ușoară, muncitori din 
întreprinderi metalurgice sau 
de construcții de mașini din 
țară. în cadrul festivalului s-au 
prezentat melodii de muzică u- 
șoară românească, cîntece pa
triotice și revoluționare. (Sabin 
Cerbu).

BRAȘOV • „Al 6-lea «simț» 
— simțul economiei", este titlul 
unui interesant, educativ și mo
bilizator film realizat recent de 
secția de propagandă a Comi
tetului județean de partid Bra
șov. Ideea : necesitatea obiec
tivă ca, în condițiile actuale și 
de perspectivă in care evolu
ează societatea să fie gospodă
rite cu discernămînt și maximă 
eficientă toate resursele mate
riale și energetice prin in
stituirea unui regim sever 
de economii in toate sferele 
activității noastre economice 
si sociale. Suportul filmului 
îl constituie investigația între
prinsă cu aparatul de filmai în 
mină, de cîteva colective, în trei 
din cele mai importante unități 
consumatoare de materii prime, 
materiale, energie electrică și 
combustibil din Brașov. (Nicolae 
Mocanu). 

rani, copiii sint singurii noștri suve
rani". Afirmație de. care ne-am con
vins vizitind și noua maternitate din 
Phenian, dată în folosință de cîteva 
luni. E o unitate model, speciali
zată, unică în felul ei. Monumentala 
clădire, cu o suprafață totală con
struită de peste 60 003 mp, a fost 
ridicată — aproape simbolic — în 
numai 9 luni de harnicii construc
tori din capitală. Așezat pe malul 
sting al frumosului fluviu Tedongan, 
imensul complex de asistență me
dicală a mamei și copilului incluse 
șase mari construcții, dintre care 
corpul principal are 12 etaje. Cele 
peste 2 000 de saloane de spital, săli 
și laboratoare sînt dotate cu mobi
lier și instalații moderne, cu aparate 
medicale și pentru intervenții chi
rurgicale, bazate pe cele mai recen
te realizări tehnico-științifice.

Aparatura electronică, automati
zată, permite punerea rapidă a unui 

diagnostic sigur 
în citeva minute, 
iar televiziunea 
cu circuit intern 
asigură urmărirea 

intervențiilor — din cele cîteva săli 
de operații și de naștere — de către 
studenți, specialiști sau șeful clini
cii, prezent astfel la toate interven
țiile in același timp. Aparatele de 
control televizate, ca și ansamblul 
de dispozitive de semnalizare și co
municare permit supravegherea din 
cabinet, de către medic, a fiecărui 
bolnav sau consultarea medicilor 
între ei pentru a lua urgent măsu
rile cele mai bune, pentru cazurile 
deosebite.

Maternitatea, dotată cu tot ce este 
mai nou, mai modern în domeniul 
asistenței și cercetării medicale are, 
totodată, o solidă bază pentru pro
ducerea unor leacuri tradiționale, 
preparate din plante medicinale, 
produse naturale cu o mare pon
dere (peste 60 la sută) în îngrijirea 
mamelor și a noilor născuți, tocmai 
pentru a-i proteja de eventualele 
efecte nedorite ale medicamentelor 
de sinteză. „Și această preocupare 
este o expresie a grijii partidului 
pentru noii născuți și mamele aces
tora, pentru viitoarele generații" — 
ne spunea dr. Iu Song Sim, adău
gind : „R. P. D. Coreeană a devenit 
o țară a longevității. Acum fiecare 
coreean simte că la 60 de ani este 
încă tînăr și își pregătește sărbăto
rirea bătrineții la 90 de ani, pentru 
că în anii socialismului viața noas
tră s-a prelungit cu 30 de ani".

Nu numai oamenii au întinerit. 
Cine vizitează azi frumoasa capitală 
a țării, Phenianul, cu greu își poate 
imagina că în urmă cu 27 de ani 
aceste locuri erau un uriaș morman 
de ruine, „opera" distructivă a ce
lor 420 000 de bombe aruncate asu
pra acestei populații pașnice. Oa
meni harnici, tenaci, pe care nimic 
nu îi poate îngenunchia, au muncit 
eu adevărat eroism, ștefgînd urmele 
războiului. ridicinT pe locul ruine- 
lorclădiri impunătoare. fabrici, case 
de cultură, renumitul Teatru de artă 
Mansude, Palatul culturii poporului, 
Palatul sporturilor — clădiri monu
mentale. Constructori destoinici ai 
orînduirii socialiste.

Elena MANTU

VlLCEA 9 La Rm. Vîlcea a 
avut loc un simpozion pe tema 
„Semnificația noului mecanism 
economico-financiar — căi și 
modalități de aplicare în unită
țile economice din județul Vil- 
cea". La această acțiune au 
participat lectori și propagan
diști, președinți și vicepreședinți 
ai consiliilor oamenilor muncii, 
economiști, ingineri, maiștri din 
toate întreprinderile industriale. 
Pe baza referatelor prezentate 
s-a realizat un schimb de expe
riență menit să determine per
fecționarea aplicării noului me
canism. (Ion Stanciu).

SATU MARE 9 La Galeria 
de artă a U.A.P. s-a deschis 
expoziția de tapiserie și sculp
tură a artistei plastice băimăre- 
ne Edit Lugosi Laszlo Q La 
Satu Mare și Cărei s-a desfă
șurat „Gala muzicii concertan
te", care a întrunit participarea 
unor tinere talente, studenți și 
absolvenți ai conservatoarelor 
din București și Cluj-Napoca. 
In cadrul galei la Filarmonica 
din Satu Mare a avut loc și un 
simpozion cu tema „Promova
rea noii generații de interpreți 
români", la care și-au dat con
cursul muzicologii Alfred Hoff
man, Dumitru Avakian, Laszlo 
Francisc și compozitorul Costin 
Cazaban. (Octav Grumeza).

CLUJ © Locuitorii satului 
Valea Drăganului, județul Cluj, 
au sărbătorit împlinirea a 
525 de ani de la prima a- 
testare documentară a locali
tății, prilej de manifestări po
litice și cultural-artistice. Do
cumentele de arhivă atestă 
participarea localnicilor Ia lup
tele conduse de Horia si Avram 
Iancu. în 1944, aici s-au con
stituit detașamente pentru a ză
dărnici retragerea trupelor 
fasciste. Cu prilejul aniversă
rii a fost inaugurat și un muzeu 
al satului. (Alex. Mure$an).

® FUMATUL Șl IN
SOMNIA UnuI din m°tivele 
pentru care se fumează este, se 
pare, efectul stimulant al nico
tine!, care îi ajută pe fumători 
să-și mențină trează atenția în 
timpul orelor de veghe. Reversul 
medaliei îl constituie fenomenele 
de insomnie cronică pe care le 
poate provoca fumatul persis
tent. Cercetătorii de la Centrul 
de cercetare în problemele 
somnului din Pennsylvania 
(S.U.A.) au efectuat un studiu 
in două etape ; în primul sta
diu, cercetătorii au înregistrat (cu 
ajutorul encefalogramei și altor 
metode) caracteristicile somnu
lui la un număr de 50 de fumă
tori înveterați șl 50 de nefumă

tori, grupați în funcție de sex și 
vîrstă. Toți fumătorii fumaseră, 
cu cel puțin trei ani înaintea 
experienței, în medie 25 de ți
gări pe zi. Rezultatele au arătat 
că fumătorii rămîneau trezi 
noaptea pe o perioadă de timp 
mai lungă decît nefumătorii. In 
cea de-a doua etapă a expe
rienței, cercetătorii au înregis
trat caracteristicile somnului la 
opt bărbați fumători timp de 
cinci zile consecutive în care 
aceștia nu au fumat deloc. Da
tele obținute au indicat că înce
tarea bruscă a fumatului a dus 
la o spectaculoasă reducere a 
duratei de veghe din timpul 
nopții. Rezultatul acestor două 
experiențe duce la concluzia că 
există o legătură directă între 
fumat și insomnie.

• LAPTE ÎN TABLE
TE. Nu de mult, în Bulgaria a 
apărut laptele prins „solid", sub 
formă de tablete. Oamenii de 
știință bulgari au constatat că, in 
afara calităților nutritive, laptele 
prins are și însușiri curative. Ele 
sint determinate de două micro
organisme specifice, dintre care 
unul este „lactobactericum bul- 
garicum", care poate trăi în frac
tal gastrointestinal aproape 14 
zile. Acesta este stimulent al 
florei intestinale, mărește canti
tatea de hemoglobină din singe 
și are o acțiune neutralizantă 
asupra unor substanțe acide. De 
aceea se recomandă bolnavilor 
cărora le sînt administrate medi
camente susceptibile de a avea 
unele efecte secundare pentru 
tratarea tulburărilor gastroin-

testinale, cardiovasculare etc. 
Pastilele de lapte prins pot fi 
luate concomitent cu antibiotice 
și alte medicamente, fără să pro
voace tulburări de funcționare a 
unor organe interne.

• PÎNZĂ INEDITĂ DE 
REMBRANDT. Un de 
specialiști, după ce au studiat 
— timp de mai mulți ani — 
tabloul „Izgonirea neguțătorilor 
din templu", expus la Muzeul de 
artă „Pușkin" din Moscova, 
pinză care, de șase decenii, con
stituie obiectul unor aprige 
dispute, au ajuns la concluzia 
că ea aparține lui Rembrandt. 

Pinza a fost studiată de cercetă
tori de diferite specialități, care 
au folosit cele mai moderne me
tode, inclusiv investigația cu 
ajutorul razelor infraroșii. Au 
fost astfel descoperite monogra
ma „RF“, adică „Executat de 
Rembrandt" și data la care a 
fost pictată pinza — anul 1626.

» FLAGELUL ETILIS- 
MULUI. Experții francezi au 
stabilit că țara lor numără două 
milioane de alcoolici și trei mi
lioane de persoane care abuzează 
cu regularitate de alcool. Anual, 
etilismul se face vinovat de 
moartea a 40 000 de oameni, în- 

scriindu-se ca cea de-a treia 
mare cauză a mortalității. Pier
derile provocate de acest ade
vărat flagel — scrie „Le Figaro" 
— echivalează cu bugetele re
unite ale ministerelor educației 
naționale și justiției și depășesc 
net veniturile statului provenite 
din vinzarea băuturilor spirtoase.

• PORTOCALE „E- 
LECTRIFICATE”. Culesul ra
pid al fructelor preocupă de 
multă vreme pe specialiști. Fer
mierii din California, de pildă, 
au creat un robot cu opt brațe 
pentru culesul vișinilor : două 
miini mecanice scutură tulpina 
pomului, iar celelalte aștern o 
plasă dedesubt pentru a culege 
fructele. Și mai capabil se pare 
că este un „frate" al acestui ro
bot, care într-o singură oră 

reușește, cu multă grijă, să „cu
leagă" piersicile de pe douăzeci 
.de pomi fără a rupe nici măcar 
o frunză. Și totuși, metoda cea 
mai originală este cea propusă 
pentru culesul portocalelor. Este 
de ajuns să fie apropiat de ra
muri un fir electric prin care 
curentul să treacă la joasă ten
siune ca toate portocalele să 
cadă la pămint.

® AUTENTICĂ. In “- 
propierea orașului italian Bo
logna au avut loc tradiționalele 
întreceri de tir. Ziarele au con
sacrat coloane întregi acestei 
competiții și în final au publicat 
portretai cîștigătorului. Spre stu
pefacția lor, locuitorii Bolognei 
I-au recunoscut pe țintașul care 
a realizat cele mai multe puncte. 
Ei îl cunosc de foarte mulți ani

pentru că zilnic este văzut în 
piață purtind ochelari cenușii și 
o pancartă pe piept cu inscrip
ția..... ORB".

® „VIDCOM ’80“. 
Tirgul internațional de video- 
comunicațil și-a deschis în aces
te zile porțile în orașul francez 
Cannes. La ediția din acest an 
— a șasea — participă specia
liști șl producători din 58 de 
țări cu cele mai moderne reali
zări in materie de videotphnică 
(videocasete, videodiscuri) și 
telematică (bănci de date, tele- 
texte). Problema la ordinea zilei 
la acest tirg este aceea a stan
dardizării acestor produse pen
tru a ușura utilizarea lor. Se 
consideră că pină în 1985 vor fi 
vindute 3 milioane de video
discuri.



Manifestări consacrate
României

In diferite țări ale lumii continuă să fie organizate manifestări dedicate 
României socialiste și marilor realizări ale poporului român, precum și 
celei de-a 2 050-a aniversări a constituirii primului stat dac centralizat și 
independent.

tn Austria, „Săptămîna culturii 
românești" a prilejuit, la Librăria 
centrală din orașul Mattersburg — 
Burgenland, deschiderea unei ex
poziții de carte românească, care 
prezintă la loc de frunte volume 
din operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Printre celelalte expo
nate figurează lucrări de literatu
ră, istorie, artă. Săptămina culturii 
românești a mai prilejuit, la Cen
trul cultural al orașului, vernisa
jul expozițiilor „Vestigii dacice" și 
„România turistică", precum și al 
unor expoziții de artă plastică ro
mânească.

Primarul orașului, Anton Wes
sely. a exprimat satisfacția muni
cipalității de a găzdui asemenea 
manifestări, menite să contribuie 
la o mai bună cunoaștere a istoriei 
milenare a poporului român, a rea
lizărilor sale contemporane, la dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre România și Austria.

în capitala Suediei, Stockholm, 
la Centrul cultural românesc a fost 
organizată o „Seară culturală ro
mânească". Au fost evocate rela
țiile tradiționale dintre Suedia și 
România, lupta dusă de poporul 
român pentru independență, poli
tica de pace și destindere promo
vată de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La Muzeul de etnografie din 
orașul elvețian Winterthur, impor
tant centru industrial și cultural al 
Elveției, s-a deschis expoziția „Po
doabe și costume populare româ
nești".

Primarul orașului, F. Schiegg. a 
evocat relațiile prietenești, tradi
ționale dintre România și Elveția, 
a subliniat perenitatea, frumusețea 
și bogăția spirituală a folclorului 
nostru.

La Rom», biblioteca română a

organizat „Zilele filmului româ
nesc". Manifestările s-au încheiat 
cu o dezbatere privind direcțiile 
principale ale cinematografiei ro
mânești contemporane. La sediul 
bibliotecii a fost, de asemenea, 
prezentată expoziția de fotografii 
„Vestigii dacice".

în cadrul manifestărilor „Accen
te românești" organizate In orașul 
vest-german Arnsberg, Înfrățit cu 
Alba Iulia, la Camera de comerț 
și industrie din localitate a avut 
loc un simpozion pe tema „Schim
bul de mărfuri și cooperarea eco
nomică", cu participarea principa
lelor firme locale. Și-a desfășurat 
lucrările simpozionul privind noi 
succese ale cercetării medicale ro
mânești.

La Galeriile naționale de artă 
din Islamabad a avut loc vernisa
jul expoziției de fotografii „Româ
nia in imagini", organizată sub 
auspiciile Consiliului Național al 
Artelor din Pakistan și ale amba
sadei române.

în suita de manifestări consacra
te României, în Republica Demo
cratică Madagascar, la Palatul cul
turii din orașul Tamatave — capi
tala provinciei cu același nume — 
a fost deschisă o expoziție docu
mentară de fotografii, ilustrînd 
succesele obținute de poporul 
român în edificarea societății so
cialiste.

Ziarul mozambican „Noticias" a 
publicat o serie de articole consa
crate României. Sub titluri ca 
„România : Tradiție a luptei popu
lare" sau „România : Eliberare" 
sint prezentate date privind mo
mente importante din istoria po
porului nostru, a luptei sale pen
tru eliberare națională și socială, 
succesele dobîpdite astăzi In edifi
carea noii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

‘ Remaniere guvernamentala în Franța
PARIS 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, Valery Glscard 
d’Estaing, a procedat la o remaniere 
guvernamentală, apreciată de agenția 
France Presse — care citează obser
vatorii din Paris — ca avind un ca
racter tehnic, ce nu schimbă echili
brul politic guvernamental intre 
gaulliștil din partidul Adunarea 
pentru Republică (R.P.R.) și giscar- 
dienii din Uniunea Democratică 
(U.D.F.). Cea mai Importantă schim
bare este aceea privind portofoliul 
apărării : Yvon Bourges, ministrul 
apărării, devenind senator în urma 
recentelor alegeri, a fost înlocuit cu 
Joel Le Theule, Portofoliul transpor
turilor, deținut de acesta din urmă, 
a fost prâluat d« Daniel Heoffel.

Michel Cointet a fost numit minis
tru al comerțului exterior, în locul 
lui Jean-Franțois Deniau, care a 
devenit ministru delegat pe lîngă 
primul ministru, însărcinat cu refor
mele administrative — funcție nou 
creată.

Președintele d’Estaing a anunțat 
oficial că remanierea a fost hotărită 
ca urmare a alegerilor senatoriale 
de la 28 septembrie, în urma cărora 
patru miniștri au devenit membri ai 
Camerei superioare a parlamentului. 
Dintre miniștrii aleși senatori, nu
mai Robert Galley, ministrul coope
rării, își păstrează funcția.

După această remaniere, numărul 
membrilor guvernului se reduce de 
la 42 la 40 — 22 de miniștri și 18 
secretari de stat.

Evoluția conflictului armat irakiano-iranian
Agențiile de presă anunță că. în 

ultimele zile, au continuat luptele 
aeriene, terestre și navale între tru
pele irakiene și iraniene, soldate cu 
însemnate pierderi de vieți omenești 
și grele pagube materiale de ambele 
părți.

Un comunicat militar irakian, di
fuzat de agenția X.N.A., arată că, 
vineri, forțe navale irakiene au ata
cat obiective militare de-a lungul 
coastei Iraniene în apropierea Aba- 
danului, provocind mari distrugeri. 
Postul de radio Bagdad adaugă că 
trupele irakiene au preluat controlul 
asupra localității Khorramshar. Tot
odată, agenția I.N.A. relatează că 
aviația iraniană a efectuat noi rai
duri de bombardament asupra unor 
centre civile și obiective econo

mice din cinci provincii irakiene, 
înregistrindu-se morți și răniți și 
mari daune materiale.

Pe de altă parte, un comunicat mi
litar iranian, transmis de postul de 
radio Teheran, anunță că, vineri 
dimineața, au avut loc lupte vio
lente în zonele localităților Abadan, 
Khorramshar, Ahwaz și Dezful. Pre
ședintele Iranului, Abolhassan Bani- 
sadr, a anunțat, potrivit postului de 
radio Teheran — citat de France 
Presse și AP — că forțele Iraniene 
au lansat contraatacuri pe întregul 
front de luptă. El a relevat că au fost 
eliberate orașele Me'nran și Susan- 
guerd. Se relatează că trupele teres
tre iraniene au obligat forțele ira
kiene să se retragă în mai multe 
zone din provincia Kuzistan.

(Agerpres)

LONDRA

Intilnirea reprezentantului Partidului Comunist Român 
cu Gordon Mclennan, secretarul general al Partidului 

Comunist din Marea Britanie
LONDRA 3 (Agerpres). — Tovară

șul Dumitru 'Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
Gordon McLennan, secretar general 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, cu ocazia participării la lu
crările celei de-a 79-a Conferințe 
anuale da la Blackpool a Partidului 
Laburist.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise un salut 
cordial și cele mai bune urări secre
tarului general al P.C.M.B., comu
niștilor britanici.

Mulțumind, Gordon McLennan a 
rugat să se transmită din partea sa 
și a comuniștilor britanici un cald 
salut tovărășesc și urări de succes 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
partidului comunist și poporului 
român.

în cursul tntîlniril au fost discu
tate uneia probleme ale dezvoltării 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, 6ubliniindu-se necesi
tatea întăririi unității acesteia, pe 
baza respectării ferme a principiilor 
egalității și autonomiei fiecărui 
partid, a soluționării problemelor 
dintre ele pe calea discuțiilor prie
tenești, in spiritul intereselor gene
rale ale celor ce muncesc, al cau
zei progresului și socialismului.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții politice interna
ționale, relevîndu-se necesitatea în
tăririi unității tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, tn vederea 
mobilizării popoarelor la lupta pen
tru impunerea intereselor lor vitale, 
pentru destindere, dezarmare, în
făptuirea unei noi ordini economice 
mondiale, democratizarea relațiilor 
internaționale, colaborare egală intre 
toate națiunile, cooperare și secu
ritate in lume.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
bunele relații de prietenie șl colabo
rare statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Marea Britanie, de ambele părți 
s-a reafirmat dorința de a șe ac- 
țiopa în continuare pentru aprofun
darea și întărirea acestor relații, In 
folosul celor două partide, al coope
rării dintre poporul român și po
porul britanic, al cauzei progresului, 
socialismului și păcii în lume.

La intîlnire a participat Vasile 
Gliga, ambasadorul României în 
Marea Britanie.

★
Tovarășul Dumitru Popescu, pre

ședintele Consiliului de conducere 
al Radiotelevizlunii române, s-a 
întîlnit cu George Howard, pre
ședintele Corporației britanice de 
radio și televiziune (B.B.C.).

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind acti
vitatea celor două instituții. S-a 
discutat, de asemenea, despre mo
dul cum se desfășoară colaborarea 
dintre Radioteleviziunea română 
și cea britanică pe baza convenției 
existente, exprimîndu-se dorința 
de a dezvolta în continuare această 
conlucrare prin intensificarea 
schimbului de informații, programe 
și alte materiale.

Tovarășul Dumitru Popescu a 
făcut, de asemenea, o vizită la 
Bristol, unde a vizitat uzina de 
avioane din cadrul grupului Bri
tish Aerospace, precum și Între
prinderea de motoare de avioane 
Rolls-Royce. După vizitarea prin
cipalelor secții ale celor două între
prinderi, au avut loc convorbiri cu 
conducerea filmelor British Aero
space și Rolls-Royce în legătură cu 
modul în care se desfășoară coope
rarea româno-britanică în industria 
aerospațială. Totodată, reprezen
tantul P.C.R. s-a întîlnit cu Edward 
Hamlin, lordul primar al orașului 
Bath.

BELGRAD

CONFERINȚA GENERALA 
A UNESCO 

întrevedere a șefului delegației 
române cu directorul generai 

al UNESCO
BELGRAD 3 (Agerpres). — La 

Belgrad continuă lucrările Conferin
ței generale a UNESCO. în comisia 
pentru științe exacte și naturale a 
fost adoptată prin consens, la iniția
tiva României, o rezoluție cu privire 
la dezvoltarea cooperării dintre ță
rile balcanice în domeniul protecției 
mediului înconjurător,

Relevînd lmpbrtanța deosebită pe 
care 0 are dezvoltarea cooperării 
dintre țările balcanice în domeniul 
protecției mediului înconjurător și 
conservării valorilor lor istorice și 
culturale, rezoluția subliniază necesi
tatea angajării de noi acțiuni de co
operare, de interes reciproc, între 
aceste state.

în conformitate cu rezoluția adop
tată, UNESCO va furniza țărilor 
balcanice sprijin tehnic și financiar 
în vederea realizării unor acțiuni de 
cooperare tn domeniul protecției me
diului înconjurător în țările balca
nice.

♦
Maria Groza, adjunct al ministru

lui afacerilor externe, șeful delega
ției române la cea de-a 21-a sesiune 
a conferinței generale, a avut o în
trevedere cu directorul general al 
UNESCO. Amadou Mahtar M’Bow.

Au fost abordate probleme privind 
participarea României la lucrările 
conferinței și la înfăptuirea progra
mului UNESCO, precum și probleme 
legate de dezvoltarea și intensifi
carea cooperării dintre România și 
organizație. Directorul general al 
UNESCO a apreciat tn mod deosebit 
poziția principială și activă a Româ
niei în direcția rezolvării probleme
lor majore ale vieții internaționale 
și întăririi rolului UNESCO țn dez
voltarea cooperării și înțelegerii 
internaționale.

ÎNCHEIEREA lucrărilor congresului p.d.c.i.

PREȘEDINTELE COASTEI DE FILDEȘ L-A PRIMIT
PE REPREZENTANTUL P.C.R.

ABIDJAN 3 (Agerpres).- — La 
Abidjan s-au încheiat lucrările Con
gresului al VII-lea al Partidului De
mocratic din Coasta de Fildeș 
(P.D.C.I.).

Congresul a adoptat mai multe re
zoluții cu caracter programatic, care 
privesc dezvoltarea, in continuare, a 
economiei, cu accent pe moderniza
rea agriculturii, democratizarea vieții 
politice interne, educarea și promo
varea tineretului in funcții de, răs
pundere, măsuri In domeniul social, 
dezvoltarea învățămîntului. științei 
și culturii. Congresul a reafirmat, de 
asemenea, principiile care vor sta. și 
In viitor, la baza politicii externe a 
Coastei de Fildeș — respectarea su
veranității și independentei fiecărei 
țări, neamestecul in treburile inter
ne, pace, colaborare și dialog cu 
toate țările lumii, solidaritate și uni
tate cu statele africane.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale partidului — Biroul 
Politic, Comitetul executiv și Comi- 
.tetul director. în funcția de pre
ședinte al P.D.C.I. a fost ales Felix 
Houphouet Boigny, președintele 
Coastei de Fildeș.

*
Președintele Coastei de Fildeș, 

Felix Houphouet Boigny, l-a primit

pe tovarășul Cornel Onescu, membru 
al C.C. al P.C.R., reprezentantul 
Partidului Comunist Român la cel 
de-al VII-lea Congres al P.D.C.I.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise, cu această ocazie, un căl
duros mesaj de prietenie, urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului prieten ivorian — de noi 
succese pe calea dezvoltării econo
mice și sociale, a progresului și bu
năstării.

Mulțumind, președintele Ivorian a 
rugat să se transmită conducătorului 
partidului și statului nostru un salut 
prietenesc și Cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului român — de noi succese în 
opera de construire a noii societăți.

Președintele Felix Houphouet 
Boigny, evocind Intilnirea plăcută și 
convorbirile fructuoase avute cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, a expri
mat dorința de a dezvolta raportu
rile de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, în interesul popoare
lor român și ivorian.

La întrevedere a participat trțsăr- 
cinatul cu afaceri a.i. al țării noastre 
la Abidjan.

Pentru încetarea represiunilor împotriva forțelor democratice sud-coreene!

Condamnarea Io moarte a militantului democrat Kim Dae Jung, ca și alte sentințe date la înscenările Judi
ciare din Coreea de Sud împotriva unor patrioți au trezit indignare și in Japonia, In fotografie i Demonstrație 

de protest la Tokio .>

NEOCOLONIALISMS Șl
SPOLIERII ȚĂRILOR ÎN CURS

MECANISMELE
DE DEZVOLTARE UD

Consecințele relațiilor de inegalitate pe plan mondial, ale adâncirii 
decalajelor dintre țările bogate și țările sărace, necesitatea dialogului 
in vederea asigurării stabilității economiei mondiale — sint probleme 
de cel mai larg interes care au stat in atenția sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale 
și care formează un obiect principal al dezbaterilor din actuala sesiune.

Publicăm mai jos in continuare răspunsurile primite la ancheta în
treprinsă de „Scînteia" In rindurile partlcipanților la lucrările O.N.U., 
cărora le-am adresat întrebarea : „CARE SINT CAUZELE IMPASULUI 
ÎN CE PRIVEȘTE SOLUTIONAREA PROBLEMELOR DEZVOL
TĂRII T

Joc abil 
de a arunca 

dificultățile crizei 
pe umerii săracilor

Tar Sri Zaitan Ibrahim, ambasador, 
reprezentantul permanent al Ma- 
layeziei pe lingă Națiunile Unite

Situația țărilor In curs de dezvol
tare se agravează de la o zi la alta. 
„Pragul sărăciei absolute", „lupta 
pentru supraviețuire", termeni necu
noscut! într-un trecut nu prea în
depărtat sint utilizați tot mai frec
vent pentru a descrie situația critică 
In care se află majoritatea popoare
lor din „lumea a treia". Rapoartele 
diferitelor organizații internaționale 
confirmă periodic prin date statisti
ce realitatea care își găsește expre
sie în scăderea brutală a cursurilor 
Ia materiile prime, declararea unor 
țări drept insolvabile și supuse de 
băncile particulare unor constringeri 
draconice sau în foametea care bîn- 
tuie în regiuni întregi ale globului.

Cauzele deteriorării situației eco
nomice și sociale a țărilor „lumii a 
treia" sint numeroase, dar și mai În
grijorător este faptul că la cele vechi 
se adaugă mereu altele noi.

• Inflația pe care o cunosc 
țările dezvoltate cu economie 
de piață după 1974 a provocat 
statelor tn curs de dezvoltare o

pierdere de 80 miliarde de do
lari. Așa se face că
• datoria externă a țărilor 

lumii a treia depășește In pre
zent cu 42 de miliarde de dolari 
totalul veniturilor lor din ex
porturi.

în același timp, dezordinea de pa 
principalele piețe financiare inter
naționale face practic imposibil de 
realizat programele de dezvoltare ale 
țărilor rămase în urmă. Stabilirea 
bugetelor sau deschiderea de credite 
pentru investiții oferă, in condițiile 
marilor fluctuații ale cursurilor va
lutare de azi, o siguranță in realiza
rea lor la fel de mare ca și atunci 
cînd s-ar trage cu ochii legați într-o 
țintă mobilă.

A devenit tot mai evident că ma
nevrarea de către statele dezvoltate 
a cursurilor valutare, a prețului au
rului șl al altor mărfuri face parte 
dintr-un joc abil menit să arunce di
ficultățile lor pe seama țărilor In 
curs de dezvoltare, să le constrîngă 
pe acestea din urmă să îndeplinească 
rolul de amortizoare ale actualei crize 
economice. Am abordat recenta se
siune specială a O.N.U. cu același 
handicap : unii au fost preocupați de 
apărarea intereselor lor înguste, de 
moment, In timp ce alții au urmărit 
obiective mult mai largi, tn dorința 
de a elimina injustițiile, inegalitățile, 
frustrările actualului sistem de rela
ții internaționale. Această dualitate 
in abordarea problemelor dezvoltării 
se află In miezul impasului actual al 
negocierilor Nord-Sud.

O formă inversă 
de ajutor extern

Brajesh Chandra Mishra, ambasa
dor. reprezentantul permanent al 
Indiei pe lingă Națiunile Unite

înfăptuirea noii ordini economice 
Internaționale a devenit o necesitate 
vitală pentru omenire. Vechea ordine 
acționează împotriva intereselor fun
damentale ale popoarelor „lumii a 
treia", agravindu-le mereu suferin
țele. Ceea ce specialiștii au numit 
transferul invers de tehnologie sau de 
competențe este un exemplu deosebit 
de semnificativ in acest sens. După 
un raport al U.N.C.T.A.D.,

• circa 400 000 de specialiști din 
țările in curs de dezvoltare au 
imigrat, intre 1961 și 1976, în țările 
dezvoltate. Statele din continen
tele vitregite care sint confrun
tate cu gravele probleme ale 
sărăciei, ignoranței și diverselor 
maladii pierd astfel în fiecare an 
20 pînă la 70 la sută din promo
țiile lor de medici șl 11 pină Ia 
25 la sută din cele de ingineri.

Personalul calificat emigrant este 
un capital care aduce profit țărilor 
In care se stabilește.

• In perioada 1961—1972, numai 
patru țări în curs de dezvoltare 
din Asia, între care și India, au 
adus la trei dintre cele mai dez
voltate țări cu economie de piață 
un profit de 46 miliarde de do
lari, adică 3,8 miliarde pe an.

Această sumă este aproape egală 
cu cea a ajutorului oficial pentru 
dezvoltare acordat, în aceeași peri
oadă, de statele dezvoltate celor 
rămase în urmă, ceea ce confirmă 
concluzia unui studiu elaborat de 
Comisia pentru afaceri externe a 
Camerei Reprezentanților a S.U.A., 
potrivit căruia „EXODUL DE COM
PETENȚE CONSTITUIE O FORMA 
INVERSA DE AJUTOR EXTERN" 
sau „O FORMA CE CONTRABALAN
SEAZĂ ASISTENȚA EXTERNA". 
Dealtfel, calculele U.N.C.T.A.D. arată 
că dacă în 1961 profiturile aduse 
țărilor industrializate de exodul 
competențelor reprezenta 19 la sută

din valoarea totală a ajutorului lor 
oficial pentru dezvoltare, în 1972 
acest procent ajunsese deja la 90. 
în fapt, lucrurile se petrec astfel incit 
nu bogății ajută pe săraci, ci invers.

Atunci cind se abordează acest 
fenomen se fac adesea referiri la 
contrastul frapant între țările dez
voltate, unde statul acordă impor
tante subvenții activității de cerce
tare, și țările In curs de dezvoltare, 
unde statul nu are posibilități să sti
muleze cercetarea, dar se uită tocmai 
cauzele decalajului, care trebuie 
căutate tn sistemul de relații eco
nomice internaționale ce a dus la 
împărțirea lumii in bogațl șt săraci. 
De aceea, țările In curs de dezvoltare 
și-au format conștiința necesității 
de a găsi un nou mecanism de rapor
turi economice, capabil să le elibereze 
de dominație, dependență și exploa
tare. Din păcate insă, unele țări 
dezvoltate sint mai preocupate de a 
restabili controlul asupra unei eco
nomii mondiale In criză decît de re
structurarea care ar duce la însăși de
pășirea crizei.

Capcana marilor 
monopoluri

Mohamed Hamid Ibrahim, ambasa
dor, reprezentantul permanent al 
Etiopiei pe lîngă Națiunile Unite

Progresul economic și social al ță
rilor în curs de dezvoltare presu
pune, în primul rînd, mari eforturi și 
chiar sacrificii din partea popoarelor 
în cauză. Efortul va fi însă mult 
mai eficient cu concursul comuni
tății internaționale, ai cărei membri 
privilegiați au obligația morală de a 
ajuta realmente țările în curs de 
dezvoltare, tn special pe cele mai 
puțin avansate dintre ele. în actuala 
ordine economică internațională per
turbată, rolul hegemon al citorva 
state acționează Împotriva interese
lor majorității popoarelor. Țările 
dezvoltate trebuie să înceteze să 
facă promisiuni și să treacă efectiv 
la acțiune. Este necesar, îndeosebi, 
ca țările tn curs de dezvoltare să pri
mească o parte mai echitabilă din

venitul mondial, capacitatea lor de 
prelucrare să sporească rapid, pro
blema datoriei lor externe să fie 
soluționată printr-un transfer real de 
resurse, tn condiții mai favorabile 
și corespunzător cu nevoile fiecăreia 
dintre ele.

Supraindatorarea a devenit o pro
blemă extrem de gravă pentru țările 
In curs de dezvoltare. Cele mai să
race dintre ele au ajuns In situația 
de a recurge la noi împrumuturi 
numai pentru a stinge vechile da
torii. Ajutorul pentru dezvoltare a 
devenit astfel un fel de capcană pen
tru țările sărace și aceasta datorită, 
între altele, Importantelor schim
bări care au intervenit în structura 
sa. Raportul Comisiei Brandt re
marcă faptul că dacă în 1960 circa 60 
la sută din asistența financiară acor
dată țărilor in curs de dezvoltare era 
sub forma ajutorului oficial pentru 
dezvoltare, in condiții de favoare, In 
1977, mai mult de două treimi 
emana din surse comerciale — în 
special împrumuturi de la bănci 
particulare — din investiții directe 
de capital șt credite la export, deci 
în condiții mult mai grele de ram
bursare.

în plus, asistența Instituțiilor par
ticulare a antrenat un puternic re
flux de capitaluri din Sud spre 
Nord. între 1970—1977,

• beneficiile anuale la Investiți
ile directe de capital particular 
provenit din țările dezvoltate cu 
economie de piață au sporit de 3 
ori, ridicindu-se la 70 miliarde 
de dolari. Această sumă depă
șește de 3,5 ori valoarea totală a 
ajutorului oficial pentru dezvol
tare, care tn 1979 a fost de 20 
miliarde de dolari.

Cu alte cuvinte, oricare ar fi vo
lumul sau denumirea asistenței fi
nanciare acordate țărilor In curs de 
dezvoltare în circumstanțele actuale, 
obiectivele ei sint foarte Îndepăr
tate de ceea ce se declară.

Anchetă realizată
de trimisul nostru la O.N.U. 
Gh. CERCELESCU
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1LE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERE LA BEIJING. 
Hua Guofeng, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, a avut la Beijing o 
întrevedere cu Eduardo Fernandez, 
secretar general al Partidului So- 
cial-Creștin (COPEI) din Vene
zuela. Cu acest prilej s-a exprimat 
dorința reciprocă de întărire a re
lațiilor dintre cele două țări și 
partide, informează agenția China 
Nouă.

CONVORBIRI MOZAMBICANO- 
ANGOLEZE. La Beira au avut loc 
convorbiri între Samora Machel, 
președintele Republicii Populare 
Mozambic, și Jose Eduardo dos 
Santos, președintele Republicii 
Populare Angola, care a efectuat o 
vizită de lucru în Mozambic. După 
cum informează agenția ANGOP, 
părțile au procedat la un schimb de 
vederi asupra relațiilor dintre cele 
două țări, precum și asupra unor 
probleme internaționale actuale, o 
atenție deosebită fiind acordată si
tuației din Africa australă.

CONGRES EXTRAORDINAR AL 
M.P.L.A. — PARTIDUL MUNCII 
DIN ANGOLA. După cum anunță 
agenția angoleză de presă ANGOP, 
primul Congres extraordinar al 
M.P.L.A, — Partidul Muncii din 
Angola își va desfășura' lucrării» 
In zileJa da 4—10 decembrie 1980.

DECLARAȚIE A P.C. DIN GRE
CIA, într-o declarație dată publici
tății la Atena, Partidul Comunist , 
din Grecia cere încetarea imediată I 
a tratativelor cu N.A.T.O. privind I 
revenirea Greciei in structura mi
litară a organizației, ieșirea defini- I 
tivă din acest bloc militar și lichi
darea bazelor militare ale S.U.A. și 
N.A.T.O. de pe teritoriul țării. Nu- , 
mai o astfel de politică se va bucu- I 
ra de sprijinul poporului și aJ for- I 
țelor democratice din Grecia, se 
spune in declarație.

DESEMNARE. Junta militară de 1 
guvernămint din Argentina l-a de- i 
semnat pe generalul Roberto Vio- I 
la, fost comandant al forțelor ar- * 
mate de uscat, drept succesor al 
actualului președinte ai țării, ge
neralul Jorge Rafael Videla — s-a | 
anunțat oficial la Buenos Aires. 
Noul șef al statului argentinian își | 
va prelua oficial funcția la 29 mar
tie 1981.
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DECES. Louis Daquin. cunoscutul I 
regizor, a încetat din viață, joi. la I 
Paris, în virstă de 72 de ani. După 
ce și-a făcut debutul in cinemato- I 
grafie ca asistent al unor mari re- j 
gizori — între care Abel Gance și 
Jean Gremillon — Daquin a reali- i 
Zat prințul său film în 1941, lfrîpu- 
nindu-se in anii, care au urmat ca I 
unul dintre cei mai valoroși cineaști , 
francezi.

ZBORUL COMPLEXULUI „SALIUT-6" - „SOIUZ-37*  - „PROGRESS-11". 
Cosmonauții Leonid Popov și Valeri Riumin continuă descărcarea navei 
automate de transport „Progress-11“, a patra navă de acest gen cuplată 
de complexul orbital „Saliut-6" - „Soiuz" de la instalarea actualului 
echipaj la bordul complexului. In același timp, cel doi cosmonauți efec
tuează noi experiențe și studii științifice. Zborul complexului „Saliut-6" — 
„Soiuz-37" - „Progress-11 “ se desfășoară in deplină conformitate cu pro
gramul prevăzut - precizează agenția T.A.S.S.

R. F G.

în ajunul scrutinului parlamentar
După o campanie electorală intensă 

și agitată, Helmut Schmidt și Franz 
Josef Strauss, liderii principalelor 
două formații — Partidul Social-De
mocrat și Uniunea Creștin-Democra- 
tă/Uniunea Creștin-Socială — care 
participă la scrutinul de duminică, 
și-au confruntat din nou programele, 
joi seara, de astă dată direct, la te
leviziune. în acel moment, potrivit 
sondajului de opinie efectuat de In
stitutul Allensbach pentru revista 
„Stern" reieșea că cele două mari 
partide se află la „finișul" cursei pe 
poziții foarte apropiate în intențiile 
electoratului (43,5 la sută din voturi 
pentru P.S.D. și 44,5 la sută pentru 
U.C.D./U.C.S.). Totodată, s-a înregis
trat o ușoară ameliorare a opțiunilor 
pentru cea de-a treia formație poli
tică, Partidul Liberal-Democrat, pre
viziunile indicind pentru acest partid 
9.2 la sută. Or. aceasta ar Însemna un 
avans de opt procente pentru social- 
democrați și liberali, cei doi parteneri 
guvernamentali, care au convenit să 
continue coaliția și după 5 octombrie 
— în cazul confirmării acestor pro
nosticuri.

Marea necunoscută a scrutinului 
rămine acea parte a electoratului (13 
la sută) Indecisă Încă asupra parti
dului căruia 11 va acorda duminică 
votul. Spre acest sector al opiniei pu
blice e-au îndreptat tn ultimele trei 
săptămîni eforturile strategilor elec
torali, ridicind temperatura climatu
lui dezbaterilor politice. Confruntarea 
de argumente a platformelor electo
rale a fost împinsă pe un plan secun
dar de fervoarea cu care unii politi
cieni s-au întrecut in a eticheta acti
vitatea și conduita colegilor lor din 
tabăra adversă, deși in parlament, 
timp de patru ani, de-a lungul legis
laturii încheiate, deputății partidelor 
reprezentate in Bundestag au reușit să 
conlucreze într-o atmosferă relativ 
pașnică șl amicală. Acum însă, lozin
cile opoziției par a viza, după opinia 
revistei „STERN", trezirea și alimen
tarea unor sentimente de teamă și 
nesiguranță tn rîndul alegătorilor. în 
acest context, a stîrnit o vie dispută 
intervenția în campania electorală a 
vlrfurilor de dreapta ale clerului ca
tolic din R.F.G. care, sub forma unei 
„scrisori pastorale", au atacat politica 
guvernului federal, practic solicitind 
pe alegători să se pronunțe in favoa
rea U.C.D./U.C.S. Concomitent, au 
fost lansate zvonuri despre „intenții 
înamicale" ale partidelor coaliției față 
de veniturile bisericii, intenții care ar 
urma să se concretizeze după alegeri. 
Această intervenție' a fost dezavuată 
nu numai de P.S.D. și P.L.D., ci și de 
unii reprezentanți ai clerului, îngri
jorați de scăderea masivă (aproape 
500 000 anual) a numărului celor ce 
frecventează bisericile, proces de 
emancipare care, după aprecierile 
unor sociologi, a determinat și modi

ficări în orientarea politică a sectoa
relor respective ale electoratului, fa- 
vorizînd rezultatele obținute in ale
geri de partidele laice.

în sfirșit, atentatul comis la Miin- 
chen la 26. septembrie (soldat cu 13 
morți și peste 200 de răniți), dess >t 
s-a stabilit pină acum cine l-a pu. £i 
cale, a sporit și el factorii de ten
siune înregistrați in ultimele săptă
mîni pe scena politică vest-germană, 
fiind considerat ca „o încercare a 
cercurilor extremiste de dreapta de 
a neliniști opinia publică, în scopul 
de a incita alegătorii să voteze la 
5 octombrie împotriva social-demo- 
craților și liberalilor, a căror guver
nare n-ar fi oferit, cum afirmă opo
ziția, suficiente garanții de ordine 
și securitate internă" (FRANCE 
PRESSE).

în aceste condiții, problemele de 
politică externă au constituit. Ia rln- 
dul lor, un domeniu în care grupă
rile politice adverse au Încercat să-și 
diferențieze pozițiile. foarte apro
piate in trecut. în timpul campa
niei electorale, liderii P.S.D. și 
P.L.D. au. avansat noi argumen
te in sprijinul continuării dialo
gului internațional și a cursului des
tinderii. Consemnind aceste demer
suri. ziarul „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" nota : „Pacea nu se instau
rează . de la sine, ci rezultă dintr-o 
activitate meticuloasă, desfășurată 
persistent". în manifestul adresat ale
gătorilor. candidatul P.S.D. subliniază 
dorirtța de „a urma cu ponderație și 
neabătut o orientare clară intr-un 
moment cind politica internațională a 
devenit mai complicată. Ca social-de- 
mocrați, vom face totul, pentru a 
menține convorbirile intre Vest și Est, 
pentru a asigura prin tratate limita
rea reciprocă a înarmărilor".

Opoziția nu contestă acordurile în
cheiate de guvern (,.Pacta sunt ser
vanda", tratatele trebuie respec
tate — declara candidatul U.C.D./ 
U.C.S.), dar atribuie avantaje unila
terale partenerilor R.F.G. la aceste 
acorduri, opinind, evident retoric, că 
s-ar fi putut insista pentru condiții 
mai bune. Totodată, necesitățile secu
rității țării sint abordate prin priori
tatea acordată unor noi angajamente 
de înarmare, numai după aceea ur
ni ind să fie programate și inițiate ne
gocierile propriu-zise de dezarmare.

în ce direcție vor gravita opțiunile 
alegătorilor la 5 octombrie, care din 
cei doi candidați Ia funcția de cance
lar va ieși învingător ? — iată între
bări la care, dată fiind miza scruti
nului, nici un institut de sondaj a 
opiniei publice din R.F.G. nu se în
cumetă să anticipeze, fără rezerve, un 
răspuns și cu atît mai mult un pro
nostic definitiv.

Petre STANCESCU


