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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a doua sesiune 

a celei de-a opta legislaturi în ziua de 16 octombrie 1980, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

BATALIA ULTIMULUI TRIMESTRU
AL CINCINALULUI

LA ÎNTREPRINDEREA „GRIVIȚA ROȘIE" DIN CAPITALA

Utilaje tehnologice livrate in avans la export

Societatea noastră socialistă - societate
a deplinei egalități, a echității sociale

Telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mult stimate ți iubite tovarășe secretar general,

încă de la 
riei, partidul 
toare și-a înscris pe stindardul său 
de luptă idealul realizării deplinei 
egalități în drepturi între toți mem
brii societății, al făuririi unei orîn- 
duiri întemeiate pe egalitate și e- 
chitate socială. Ideal pe care l-au 
nutrit de-a lungul veacurilor spiri
tele luminate, 
celor exploatați și 
revoluțiile sociale 
țel fundamental. 
Idealurile de 
dreptate și egali
tate sînt atît de 
proprii umanită
ții, încît — împo
triva voinței lor, 
a adevăratelor 
rațiuni și interese 
care le guver
nează actele pu
blice — pînă și partide burgheze 
dintre cele mai reacționare au 
fost și sînt nevoite să le proclame; 
e drept, în scopuri strict propagan
distice, electorale. în condițiile ca
pitalismului, aceste idealuri și nă
zuințe nu și-au putut găsi materia
lizare, pentru că între principiul 
egalității și aplicarea sa în viața 
socială se interpun, ca o barieră de 
netrecut, relațiile de proprietate în
temeiate pe exploatarea omului de 
către om. în țara noastră, abia o- 
dată cu victoria socialismului prin 
luptă revoluționară condusă de 
partidul comunist, odată cu genera
lizarea proprietății socialiste asu
pra mijloacelor de productje, a de
venit posibil ca egalitatea să cape
te un conținut real, ca de tot ceea 
ce se creează în societate să bene
ficieze nu 
ploatatori 
totdeauna 
cială — 
materiale, 
menii muncii de la orașe și sate

apariția pe scena isto- 
clasei noastre muncir

care, prin eforturile lor, au dezvol
tat economia, au înălțat an de an 
țara', conștienți că ceea ce realizea
ză este în propriul lor folos, că nu
mai prin munca lor, mereu mai 
rodnică, își pot asigura bunăstarea, 

înaintarea societății noastre pe 
calea socialismului a însemnat și 
afirmarea tot mai puternică a prin
cipiilor egalității, eticii și echității 
socialiste în întreaga viață socială, 
sub impulsul acțiunii ferme, per

înlăturarea unor anomalii șl caren
țe ale sistemului de retribuire, cum 
au fost cumulul de funcții remune
rate, remunerarea cu indemnizații 
fixe, pe viață, care nu erau legate 
de muncă, pentru diferite categorii, 
desființarea unor reduceri și scutiri 
de impozit.

Introducerea noului mecanism 
economico-financiar, a autocondu
cerii muncitorești și autogestiunii, 
sporind cointeresarea oamenilor 

muncii intr-o ac
tivitate cît mai 
eficientă, asigu
rînd participarea 
lor la beneficii în 
funcție de rezul
tatele obținute, 
se înscriu în a- 
ceeași orientare 
spre înfăptuirea 
consecventă a 

principiului retribuției după muncă.
O preocupare de seamă a parti

dului în acești ani a constituil-o 
realizarea unui raport echitabil 
între veniturile oamenilor muncii, 
diminuarea unor discrepanțe nejus
tificate. Este semnificativ pentru 
consecvența cu care s-a urmărit 
atingerea acestui obiectiv faptul că 
raportul dintre veniturile mari și 
mici s-a redus continuu, sistematic, 
ajungîndu-se de la circa 23 la 1 în 
1950, la 10 la 1 în 1965 și la 5,5 la 1 
încă din 1975, raport apreciat .atît 
de Congresul al XI-lea, cît și de 
Congresul al XII-lea ca pe deplin 
corespunzător actualei etape și în 
perspectivă. Calea urmată în aceas
tă privință a fost, după cum se 
știe, creșterea în ritm mai accen
tuat a veniturilor mici, menținln- 
du-se însă o diferențiere în retri
buție în funcție de cantitatea și ca-
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imensa mulțime a 
obidiți: din care 
și-au făcut un

PROIECTELE DE LEGE
SUPUSE DEZBATERII PUBLICEdin județul nostru au militat cu 

consecvență pentru promovarea 
noului în producție, de noi tehnici 
și tehnologii, în spiritul ideilor mo
bilizatoare pe care ni le-ați adre
sat cu prilejul vizitelor Întreprinse 
in Bihor.

Vă raportăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că 
în această perioadă au fost adopta
te tehnologii noi de producție, au 
fost asimilate noi sortimente în 
construcțiile de mașini, chimie, in
dustria mobilei, industria confec
țiilor, tricotajelor, încălțămintei, în 
industria alimentară și altele. în 
același timp, oamenii muncii din 
industria bihoreană s-au preocupat 
intens de aplicarea principiilor 
noului mecanism economico-finan
ciar, a autoconducerii muncitorești, 
fapt care a condus la sporirea con
tinuă a eficienței economice. Ca 
urmare, productivitatea muncii a 
sporit cu 43,4 la sută, asigurînd a- 
proape trei pătrimi din sporul de 
producție obținut în cursul cincina
lului. Au fost reduse cheltuielile la 
o mie lei producție marfă cu 146 
lei. iar cheltuielile materiale cu 
110 lei.

în prezent, toți lucrătorii din 
economia județului nostru își con
centrează atenția în direcția reali
zării indicatorilor ultimului trimes
tru al acestui an și pregătirii te
meinice a producției primului an 
al cincinalului 1981—1985. Vă asi
gurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că în 
întreaga noastră activitate ne că
lăuzim de ideile luminoase cuprin
se în programul partidului, în ma
gistrala dumneavoastră cuvîntare 
rostită la înalta tribună ă celui 
de-al doilea Congres al consiliilor 
populare. în spiritul acestora, ne 
angajăm să depunem toate efortu
rile noastre de muncă și creație, 
spre a contribui cu întreaga capa
citate la marile împliniri prefigu
rate de istoricul Congres al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, ce 
deschide o nouă etapă înfloritoare 
în viața națiunii române.

Oamenii muncii din industria ju
dețului Bihor vă raportăm cu legi
timă satisfacție și mîndrie patrio
tică un succes de prestigiu înscris 
în marea întrecere socialistă : rea
lizarea, pînă la 4 octombrie, a sar
cinilor cincinalului 1976—1980 la 
producția industrială. Această iz- 
bîndă, obținută prin angajare ple
nară la noi și superioare împliniri 
în opera măreață de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României, 
se constituie într-o dovadă a abne
gației cu care toți bihorenii, fără 
deosebire de naționalitate, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, acționează înfrățiți 
pentru înfăptuirea neabătută a po
liticii partidului și statului nostru 
de înflorire a patriei, pentru tra
ducerea în viață a vibrantelor 
dumneavoastră îndemnuri de a ne 
spori tot mai mult contribuția la 
dezvoltarea într-un dinamism ac
centuat a economiei naționale, la 
creșterea continuă a prestigiului 
țării noastre în lume.

Avansul de 88 de zile, dobîndit 
In realizarea sarcinilor actualului 
cincinal, creează premise ca pînă 
la sfîrșitul anului să se obțină o 
producție industrială suplimentară 
in valoare de 5,8 miliarde lei. 
Aceasta se va materializa Intr-un 
substanțial spor de produse pentru 
economia națională : 23 600 tone
petrol, 16 000 tone motorină, 50 000 
tone alumină, 20150 tone caolin 
preparat, 14 780 mp plăci azboci
ment, peste 19 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, aproape 50 000 
tone cărămizi refractare, 9 653 tone 
preparate din carne, 120 mii hecto
litri de bere și alte produse.

Cincinalul 1976—1980, < 
cumscrie etapei celor 15 
seblt de rodnici pentru 
viață politică, economică 
lă a României, a purtat 
dustria bihoreană amprenta noului.

Odată cu dezvoltarea zestrei in
dustriale, prin construirea de noi 
capacități și extinderea celor exis
tente, oamenii muncii, specialiștii

COMITETUL JUDEȚEAN BIHOR 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ce se cir- 
ani deo- 
întreaga 

și socia- 
și în in-

Harnicul colectiv al întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" 
din Capitală, care încă din primăvară a raportat îndeplinirea prevederilor 
cincinalului la producția industrială, își concentrează în aceste zile efor
turile pentru depășirea cît mai substanțială a sarcinilor la export. Bună
oară, echipele de cazangii apreciate pentru deosebita lor competență pro
fesională, conduse de Marian Sighireanu, Ion S. Ion și Mihai Anghel, lu
crează intens pentru a livra in avans, așa cum au solicitat partenerii 
străini, recipienții de stocaj pentru rafinăria „Anatolia" din Turcia, pre
cum și o serie de utilaje tehnologice pentru industria alimentară care se 
vor expedia în R.D. Germană. După cum ne-a informat tovarășul Mihai 
Popa, secretar adjunct al comitetului de partid, colectivul întreprinderii 
s-a angajat ca pînă Ia sfîrșitul anului să livreze Ia export peste preve
derile cincinalului produse in valoare de 18 milioane lei valută. (C. Cârlan).

Timpul înaintat, situația la zi impun:

INTENSIFICAREA LUCRĂRILOR

AGRICOLE
ln aceste zile continuă să se desfășoare intens lucrările 

agricole de toamnă, lată cum arată situația la zi - sîmbătâ 
4 octombrie — potrivit 
Agriculturii :

RECOLTĂRI:

datelor furnizate ieri de Ministerul

y

doar un mănunchi de ex-
— înlăturați pentru 
din viața noastră so

ci făuritorii bunurilor 
ai avuției naționale, oa-

severente a Partidului Comunist 
Român. Cu deosebire epoca profun
delor înnoiri inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului a 
marcat în acest sens importante 
perfecționări, asigurîndu-se prin 
măsuri in plan economic, social, ju
ridic, o tot mai consecventă a- 
plicare a principiului socialist 
de repartiție după cantitatea, cali
tatea și utilitatea socială a muncii 
depuse, ca principală formă de în
făptuire a echității sociale, și con
comitent, prin dezvoltarea bazei 
materiale și creșterea producției, 
prin cheltuielile sociale mereu spo
rite ale statului, satisfacerea în 
condiții tot mai bune a trebuințelor 
oamenilor muncii, a necesităților 
generale de învățămînt, ocrotire a 
sănătății, odihnă, cultură, astfel 
încît să li se asigure tuturor cetă
țenilor posibilități egale de a-și 
afirma și dezvolta aptitudinile.

Aceleași cerințe ale eticii și echi
tății socialiste au inspirat măsurile 
aplicate in anii din urmă pentru (Continuare în pag. a II-a)

ELOGIU DE TOAMNĂ

Floarea-soarelui 
Cartofi 
Sfeclă de zahăr 
Porumb
INSĂMINȚĂRI
Orz de toamnă 
Grîu

467 700
90 400
79 200

421 500

694 600
522 000

Un bulgăre de pâmînt
l
I
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lăsa locul neted, bun pentru agricultură. Intr-adevăr, 
puternicele buldozere „mușcă" din movilele cu subsol 
pietros pînă la nivelarea acestora, după care se așterne 
fertilul. Fiecare metru pătrat de arabil recuperat 
înseamnă o piine. O pline mare și rumenă in fiecare 
an, pentru că la Salcia pe metrul pătrat rodește cite o 
jumătate de kilogram de grîu sau 900 grame de po
rumb. Altfel spus, cinci

I
I
I
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Un om cu cazmaua sapă ici-colo intr-un loc de cîm- 
pie, ia in mină și, parcă mingile cu privirea, un bulgăre 
de pămint Măsoară atent straiul arabil, notează datele 
intr-un carnețel. Urcă apoi o coamă de deal, măsoară 
și aici „grosimea fertilului", așezat de milenii deasupra 
pietrișului mărunt. A găsit ceea ce căuta : ,,E o foame 
de balast in tara asta de constructori ! Și o tot atit 
de mare nevoie de a conserva pămintul, de a-i spori 
fertilitatea", spune Constan
tin Bădiță, președintele coo
perativei agricole Salcia, uni
tate vestită prin părțile Me
hedinților. Vestită pentru vo
cația de constructori a
cooperatorilor și, deopotrivă, pentru vocația lor de agri
cultori. Vocație ? Da. Cooperatoni-constructori scot ba
lastul și nisipul pentru temeliile construcțiilor fermei 
zootehnice (in care se realizează anual o producție în 
valoare de treizeci și patru milioane lei), pentru teme
liile atelierelor industriale (care aduc alte treizeci de 
milioane lei pe an), cit și pentru temeliile noilor uzine 
sau blocuri de locuințe ale orașelor și viitoarelor orașe 
din județ. Ne-a atras a'enția nu atit numărul milioa
nelor de lei, care se adaugă celor provenite din munca 
cimpului, cit un fapt in aparență mărunt : locul de unde 
se scoate pietriș și nisip este nivelat și acoperit din nou 
cu pămint fertil. S-a procedat astfel, in ultimul de
ceniu, pe douăsprezece hectare. Cooperatorii-agricultori 
poartă in inimă, din tară in fiu și din moși-strămoși, 
respectul pentru pămint. Respect ilustrat de grija de a 
pute deoparte stratul fertil de deasupra balastului. 
Ilustrat de un alt amănunt semnificativ : grija de a

tone de grîu și nouă tone de 
porumb la hectar. Argumen
te suficiente pentru coope- 
ratorii-constructori de a cul
tiva... respectul față de pă
mint.

Scriem aceste rînduri cu 
gindul la cei ce sapă canale ori șanțuri și gropi, ernes- 
tecind stratul fertil cu sterilul. Și lasă in urma lor 
„deponiile" — pămintul galben ori albicios neroditor 
scos din subsol și lăsat pe deasupra — ce se întind 
de-a lungul canalelor de irigații.

Să reflectăm asupra citorva date. Unui utilaj greu ti 
sînt suficiente cîteva minute pentru a muta din loc 
pămintul arabil de pe cițiva metri pătrați. Dar 
necesari peste trei mii de ani pentru formarea 
strat de pămint fertil, gros de numai treizeci de 
timetri. Iată de ce imaginea omului cu, cazmaua, 
surind stratul arabil pe cîmpiile Sălciei, am reținut-o 
ca pe un simbol al spiritului de gospodar, al respec
tului față de marea avuție a poporului nostru : 
pămintul.

Și ca pe un îndemn.
Constantin BORDEIANU
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— 93
— 88
— 33
— 10
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Tehnologie modernă 
de foraj

în zona comunei Hudeștl, 
din județul Botoșani, a intrat in 
funcțiune sistemul de foraj și lif- 
taj al unei noi exploatări de 
nisip cuarțos. Acest eveniment 
constituie o premieră. Teh
nologia de extragere „la su
prafață" a substanțelor minerale 
solide prin forare se aplică pen
tru prima dată în țara noastră. 
Această nouă tehnologie este ro
dul colaborării între întreprin
derea de foraje și lucrări geolo
gice speciale București, Institu
tul de cercetări și proiectări mi
niere a substanțelor nemetalifere 
din Cluj-Napoca și întreprin
derea minieră din Dorohoi. (Sil
vestri Ailenei).

Turnanta
Ființă rațională, omul nu 

obosește niciodată să-și 
pună și să pună întrebări. 
Vasile Nicolae, bărbat la 40 
de ani, cu domiciliu flotant 
in inima Capitalei (str. 
Dionisie Lupu nr. 59), 
merge in Săbărenii Ilfovu
lui și, după ce se prezintă 
„sînt depanator radio-tv“, 
întreabă : —„ Nu-i așa că
aveți nevoie de unul ca 
mine ?“ Da, cei din Săbă- 
reni aveau nevoie de un 
om care să se priceapă la 
radiouri și televizoare. (De 
unul ca Vasile Nicolae se 
puteau însă lipsi fără nici 
o remușcare, după cum a- 
veau să se convingă mai 
apoi). Și se Înființează ur
gent un centru de reparat 
radiouri și televizoare pe 
lingă cooperativa sătească, 
centru la care depanatorul 
în cauză venea numai de 
două sau trei ori pe săptă- 
mînă. Niciodată sîmbătâ. 
Pe Vasile Nicolae II trăgea 
ața spre un anume cult re
ligios care îngăduie să mă- 
nînci sîmbătâ, dar nu îngă
duie să muncești. Cu ce 
își ocupa totuși această zi, 
vom vedea ceva mai de
parte.

Deocamdată, să ne oprim 
la momentul unul control 
al miliției Ia atelierul din 
Săbăreni. Cu acest prilej se
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Lăudată-ți fie steaua, geniul bun te aibe-n pază 
fii impodobitâ pururi cu lăcașuri ți statui 

flori de laur să te ningă, fie-ți inima vitează 
tu ești dragostea supremă, fără tine viață nu-i 

patrie fără de moarte, lasă-mă să-ți cînt destinul 
cum mă-nvrednicesc mai bine, cu evlavie ți dor 

piinea nouă crețte-n țesturi, fierbe în pocale vinul 
pacea urcă din adincuri, vulturi săgeteazâ-n zbor 

soarele-i o supernovă, frunzele par vechi granate 
fibulă de aur luna-i, toamna sîngeră prin vii 

amiroase-a pergamute ți a dulci gutui brumate 
purpura foțnețte tainic pe păduri ți pe cîmpii 

plină ețti de roade, țară, bate ora ta înaltă 
însuți cosmosul răsună ca un bucium românesc 

ți-i un zvon de muncă demnă, harfa inimii tresaltă 
zilele de slavă, iată, ca un fluviu izvoresc 

Fiii tăi trăiesc în pace, fiii tăi sînt rupți din soare 
libertatea ți frăția texte sacre-s pentru ei 

din virtuțile străbune nici un adevăr nu moare 
trupul tău va națte vețnic fauri mari ți pui de lei 

e ața frumoasă viața cind trăiețti cu-nțelepciune 
cînd te mulțumețti cu tihna ți belțugul care-l ai 

pilda din letopisețe reînvie ți ne spune 
că n-a fost nicicînd mai bine pe aceste guri de rai 

tu ești demnitatea noastră, rădăcină și coroană 
ești măsura suverană a acestui neam erou 

sub augurii tăi renaște gloria daco-romană 
ești eternitatea însăși și prestigiul nostru nou 

tot ce facem, zi ți noapte, iți depunem la picioare 
patrioți cinstiți și harnici, ne ești mamă tuturor 

fericire ți putere, patrie biruitoare
Românie socialistă, tu, luceafăr tricolor I

Corneliu Vadim TUDOR
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Poezia
marilor
idealuri

Ceea ce ne preocupă îndeo
sebi, în calitate de comuniști, de 
cetățeni devotați țării, de con
structori ai noii orîndulri socia
liste, este — pe lingă rezolvarea 
urgentă a mecanizării și intro
ducerea tehnicii avansate, pe 
lingă elaborarea unor organisme 
avînd drept scop adîncirea și 
perfecționarea democrației so
cialiste, precum și a noului me
canism economico-financiar, ex
presie a economiei socialiste 
moderne — instaurarea, pe plan 
național, a unei conștiințe so
ciale capabile să înțeleagă 
mersul înainte al societății șl să 
fructifice mijloacele tehnice șl 
materiale, posibilitățile, nemai- 
întîlnite pînă acum, pe care so
cialismul ni 
ție.

Căci, dacă 
fie adaptate

le pune la dispozl-

mașinile trebuie să 
noului ritm sollcl-

Virgil TEODORESCU

periculoasă a căpătuielii
constată 
trebase 
așa că aveți nevoie de unul 
ca mine ?“ avea sub acope
rișul cooperativei destule 
radiouri și televizoare in
trate fără bon de lucru. A- 
dică, pe sub mînă. Se mai 
dă în vileag și existența

că Individul ce in- 
cu aplomb „Nu-i

priceapă la radiouri și te
levizoare. Ar fi absurd să 
pretinzi unor asemenea oa
meni să fie niște compe
tențe privind, să zicem, 
circuitele integrate ori tu
bul catodic. Dar de aici și 
pînă la a-1 lăsa pe noul... 
cooperator de capul lui e o

® Afaceristul „agonisea** valori din munca altora 
• La intilnirea de sîmbătâ seara a indivizilor 
fără câpătîi ® Nae „Pocăitul** una zicea ți alta 
fuma ® Replică fermă „filozofiei" : „să dai cu pi

cătura, dar să iei cu sacul"

ANCHETĂ SOCIALĂ
unul mare stoc de piese șl 
componente electronice, de 
asemenea fără forme legale. 
„De unde este întrebat 
-cel In cauză de către lu
crătorii de miliție. „Le-am 
procurat de ici, de colo. 
Cooperativa nu m-ajută și 
a trebuit să mă descurc 
eu".

Pînă a vedea mai pe în
delete cum „se descurca", 
o remarcă : sigur, nu-i o- 
bligatoriu ea acei care alcă
tuiesc conducerea coopera
tivei dintr-un sat să se

cale pietruită cu lipsă de 
răspundere. Acum, factorii 
responsabili ridică din u- 
meri : 
că... ?“.
existat 
ceasta 
a stabilit că nu o dată Va- 
sile Nicolae punea urmă
toarea placă : „Omule, 
n-am lampa ori piesa cu
tare. Mă rog... aș putea s-o 
procur, dar asta costă". Și 
costa, intr-adevăr I Pentru 
că omul in necaz, nerăbdă
tor să 1 se repare ce avea

„Cine își închipuia 
Oare chiar n-a 

nici un semn tn a- 
privință î Ancheta

stricat, n-avea altă. alter
nativă decît să dea. Este 
adevărul pe care îl știa și 
depanatorul, și pe acest lu
cru miza 
cîștigător. 
astfel de 
plicitatea 
te-mă că 
cu obraz 
zintă pentru individul fără 
scrupule climatul mult rîv- 
nit. în care își poate desfă
șura nestingherit activita
tea de înavuțire prin fel 
de fel de tertipuri, toate 
avînd un numitor comun : 
înșelățiunea, chivernisirea 
pe soațele altora, din mun
ca altora.

Existau destule motive 
pentru oamenii ordinii pu
blice care au întreprins a- 
mintitul control să meargă 
pe firul lucrurilor, tn ase
menea Împrejurări lucră
torii de miliție își conside
ră Încheiată misiunea doar 
atunci cînd au elucidat 
cauzele generatoare ale 
unui fenomen ce contravi
ne legii, pentru a se între
prinde astfel măsuri efi
ciente de combatere. Și ast-

el ca pe lozpl 
Chiar așa : în 

împrejurări, com- 
morală („serveș- 
sînt și eu atent, 
subțire") repre-

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

*

tat de rapida șl Impetuoasa dez
voltare a economiei și industriei 
naționale, se înțelege de la sine 
că același lucru trebuie să se 
petreacă și cu oamenii. „Să 
modelăm nu numai oțelul, ci și 
omul! Să dăm și oțel de cali
tate, dar să făurim și omul Îna
intat al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" — a spus 
secretarul general al partidului 
nostru într-o cuvîntare rostită 
mai de mult la Hunedoara. Și, 
recent, în cuvîntarea rostită la 
cel de-al II-lea Congres al con
siliilor populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia a- 
ceeași idee: „Dorim să formăm 
un om care să fie om cu „O" 
mare, in sensul principiilor de 
dreptate și echitate, un om care 
să fie mindru cu acest nume".

Literaturii, artei în genere, 
poeziei, le revin înalta și no
bila misiune de a contribui la 
modelarea omului înaintat ăl so
cietății noastre socialiste.

Prima întrebare care se impu
ne poetului, și în aceeași măsu
ră oricărui creator de artă, este 
de a ști cum să dea impuls 
schimbărilor revoluționare, la 
care și el aspiră, nu folosind 
pur și simplu mijloacele de care 
dispun, în principiu, toți oame
nii, ci plecînd de la activitatea 
care îi este lui proprie și care 
depășește chestiunea angajamen
tului în înțelesul restrîns și o- 
bișnuit al cuvîntului.

Dedicat epocii în care trăieș
te și căreia e obligat să-i rele
ve nu numai conținutul mani
fest, ci și conținutul latent, poe
tul este mereu în căutarea unul 
nou curs natural, care să cores
pundă exigenței poetice și să se 
potrivească mai bine cu viața
(Continuare în pag. a IV-a)I
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Cind comuniștii acționează energic pentru unirea eforturilor întregului colectiv
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O COOPERATIVĂ AGRICOLĂ SCUFUNDATĂ
ÎN DATORII IESE LA MAL... FRUNTAȘĂ

| Odihna pe...
bicicletă

I Inginerul Aurel Crișan din
Sibiu (str. Centumvirilor 16) 
este un mare pasionat al turis
mului pe... două roti. In ultimii 

Iani, toate concediile de odihnă 
și le-a petrecut pe bicicletă. A 
făcut de patru ori turul Romă- 

Iniei și a bătut țara in lung și-n 
lat, reușind o performantă de 
invidiat: trecerea prin toate cele 
39 de municipii reședință de I județ și, bineînțeles, prin Ca
pitală. Este de reținut că in 
toate aceste cicloexcursii in- 

Iginerul sibian a folosit aceeași 
bicicletă, un singur rind de 
cauciucuri, nu a avut nici o... 

Ipană și nu s-a îmbolnăvit 
niciodată, nici măcar de... gu
turai.

Și inci ceva: după fiecare 
I concediu de acest fel. el a or

ganizat pentru sibieni cite o ex
poziție cu ilustrate de pe me- I leagurile vizitate. Acum, cind
trece pragul unei jumătăți de 
veac, să-i adresăm, deopotrivă, 
ani mulți și... cit mai multe dru- 

| meții. cu tot atîtea bucurii.

Altfel decit 
I in fabulă

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

Ceea ce vedeți In imagine 
constituie unul din marile puncte 
de atracție ale grădinii zoologi
ce din Tg. Mureș. Născut cu 
trei ani în urmă, leul... Cezar 
(„botezat" astfel pentru că s-a 
născut prin... cezariană) a fost 
alăptat, chiar din primele zile, 
împreună cu dinele din imagi
ne, de mama acestuia — „Rex" 
— azi „pensionara" grădinii zoo
logice. De atunci, leul și cățelul 
(astăzi, dulău in toată firea) sînt 
nu numai „frați de lapte", ci și 
prieteni nedespărțiți: mănincă și 
dorm împreună și fac tot felul 
de ghidușii intru desfătarea 
copiilor — și nu numai a lor.

Ingeniozitate 
pionierească

Deși Tecuciul nu este port 
nici la mare, nici la Dunăre, trei 
pionieri — Cristian Țimbolschi, 
Cătălin Paraschiv și Marius 
Merlușcă — au imaginat o in
stalație pentru transformarea e- 
nergiei valurilor in energie 
electrică. Ce mai: preocupări la 
curent cu cele ale oamenilor 
mari din toată lumea! Instalația 
este extrem de simplă : un inel 
flotor asigură deplasarea pe ver
ticală a unui dispozitiv prevă
zut cu o elice. Elicea, acționată 
de valuri, pune in mișcare un 
generator electric.

Instalația lor poate fi utiliza
tă pentru geamanduri, radiofa- 
ruri și pentru alți indicatori lu
minoși, amplasați pe itinerare 
fluviale sau maritime.

Goool!

Emeric Robitsek a surprins a- 
Iceastă imagine pe care o ofe

rim In exclusivitate cititorilor 
noștri. Este vorba de momentul 
în care mingea, lovită cu sete 

Ide Păltinișan, a poposit în plasa 
porții lui Celtic Glasgow, după 
o magistrală centrare a fostului 

Istelis:. Dumitru. (Apropo de 
steliști : cu ce ochi vor privi 
ei oare această imagine?).

I „Poli"-Timișoara a promovat 
in turul al doilea al prestigioa
sei competiții „Cupa cupelor". 
Sorții i-au hărăzit in continuare 
tot o adversară redutabită. Dar 
studen*ii de pe malurile Begăi 
cred in șansa lor, care se nu
mește muncă, modestie, serio
zitate.

Bravo, Poli! Tot inainte!
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— Ce fel de cooperativă aveam noi 
acum 15 ani. îmi vine greu, cre- 
deți-mă, să vă povestesc. Chiar țineți 
neapărat să cunoașteți istoria C.A.P. 
Călacea ?

Omul din fata noastră. Florea 
Bocșa, președintele, pare a nu se în
cumeta deloc să vorbească de acea 
perioadă cind cooperativa din Căla
cea era arătată eu degetul de toti 
ca ..oaia neagră" a agriculturii iu- 
detului Bihor. Insistăm, totuși. în 
cele din urmă. își calcă ne inimă, 
oftînd dulce, ardelenește ; ..Așa era 
situația. Arătam ca o unitate care 
se îndreaptă spre ruinare. Nu pu
team să asigurăm cooperatorilor de- 
cît 0,57 lei la ziua muncă. Adică, 
nimic. Pe deasupra mai aveam si da
torii la stat de peste două milioane. 
Majoritatea oamenilor îsi pierduseră 
încrederea in posibilitatea redresării 
cooperativei. Deci, nu toți. Cîțiva 
ne-am încăpățînat să credem că alta 
este albia pe care trebuie să curgă 
viața cooperativei noastre".

încăpătînarea președintelui are si 
ea povestea ei. Pe care o aflăm nu 
de la el („nu-i frumos să vorbească 
omul despre el și despre ce a făcut"), 
ci de la tovarășul Teodor Bobis. se
cretarul comitetului de partid. în 
chiar luna în care comuniștii au ho- 
tărit să-1 primească în partid ..pe 
tovarășul Florea Bocșa de la zooteh
nie". cooperatorii l-au ales președin
te. $i-atunci 1 s-a spus : ..Prima ta 
sarcină de comunist si de președinte 
este. Bocșa, să redresezi cooperativa".

Noul președinte a început lupta 
pentru redresarea cooperativei cu... 
începutul. ..Să nu mai stabilim am
plasarea culturilor de cereale pentru 
anul viitor — a spus el în prima a- 
dunare generală — pînă nu înființăm 
un laborator de agrochimie. Anali
zele de laborator să ne spună unde 
avem pămînt productiv si unde nu". 
Părerile în legătură cu propunerea 
președintelui au fost împărțite. Unii 
au zis : „Dacă-i bine asa. să facem 
așa". Alții au spus că Bocșa vrea să 
facă pe deșteptul, să arăte ..că a ter
minat liceul si că e om cu carte". 
Analizele laboratorului de agrochi
mie. înființat de președinte, au ară
tat că pămîntul nu-i atît de rău. că 
dacă știi să te porti cu el (..să-1 tra
tezi cu îngrășăminte naturale si chi
mice. să-1 pregătești pentru culturi, 
să faci o rotatie atentă a acestora") 
te răsplătește cum trebuie. Produc
țiile de cereale ale cooperativei din 
Călacea încep să urce de la un an 
la altul. în 1970 se dublează fată de 
anul ..cind ajunsese cutitul la os", 
în 1975, peste alti cinci ani. se du
blează fată de ..anul cel mai bun". 
Iar comentariile pe marginea scolii 
președintelui devin acum unanime : 
..Ai președinte cu carte, ai parte de 
recolte bogate".

Se îndrepta cooperativa agricolă 
din Călacea pe drumul sigur al re
dresării ? Un prim pas fusese făcut, 
dar drumul era mult mai lung. Pă- 
mlntul. oricît de bun ar ft nu poate 
trăi fără apă. Dar trebuie ferit si de 
capriciile acesteia. Or. terenurile coo
perativei din Călacea. străbătute si 
situate în preajma unei văl cu ane 
capricioase — primăvara îsi măreau 
Viitura, iar vara aproape că secau

— trebuiau să suporte tn decursul 
unui an ambele consecințe : si lipsa 
și abundenta apei. Florea Bocșa, pre
ședintele. a cerut atunci adunării 
generale ..să facem cu orice sacrifi
ciu un lac de acumulare". Oamenii 
au vrut să știe, era dreptul lor. cit 
va costa acest ..sacrificiu". Președin
tele a spus că. in bani. 600 000 lei. 
în muncă — două primăveri si două 
toamne pe ruptele. Au fost si ezitări, 
mai ales în legătură cu banii. Dar 
alături de președinte s-au situat de 
la început secretarul comitetului de 
partid, ceilalți comuniști. Iar cînd 
a fost vorba de muncă — toată su-

dar si oameni cu experiență care să-1 
învețe ..școala animalelor". Si zoo
tehnia si-a ridicat repede fruntea 
sus. Astăzi asigură peste 40 la sută 
din producția totală a cooperativei, 
iar în 1982 va ajunge — pe baza pro
gramului elaborat de comitetul de 
partid — la peste 70 ta sută.

Povestea cu legumicultura are la 
origine un episod care l-a confrun
tat din nou oe președinte cu obștea. 
Peste 60 la sută din forța de muncă 
a cooperativei o reprezintă femeile. 
Dar ele se olîngeau că realizează 
prea puține norme oe an. că 3—4 
luni lucrează si restul timpului mai

însemnări de la C.A.P. Călacea - Bihor

flarea cooperativei. Prin participarea 
întregii obște, tn frunte cu comu
niștii „mica epopee" a lacului de 
acumulare a fost reconfirmarea vo
tului majoritar acordat președintelui. 
Iar după doi ani de muncă tenace, 
de la care nu s-a sustras nimeni, pă- 
mînturile cooperativei puteau folosi 
apa cînd aveau nevoie de ea, o pu
teau struni cînd era necesar. Și ast
fel s-a ajuns la creșterea, fată de 
anul 1965. de patru ori a producției 
de grîu la hectar gi de aproape 6 ori 
a producției de porumb. Și nu pe 
cîteva hectare, oi pe 10 000!

Ca om care pornise din zootehnie, 
președintele s!-a arătat „slăbiciunea" 
fată de sectorul de unde plecase. 
Acum se putea lucra si aici „ca la 
carte". Exista si medic veterinar, 
fuseseră construite si grajduri mo
derne. Președintele s-a ocupat doar 
de „politica de cadre". Adică a în
dreptat spre zootehnie multi tineri.

mult stau. „Să stea — ziceau unii — 
că mai au destule treburi ne acasă". 
Celor aproape 500 hectare ■ propice 
pentru legumicultura președintele a 
propus să li se adauge și o „micro- 
uzină" — o fermă seminceră. O fer
mă în care să lucreze aproape 10 
luni din an peste 300 de femei. „Aici 
e nevoie de stabilitate, de o muncă 
de mare finețe, ca într-o secție de 
chirurgie". Putini au privit cu ochi 
buțji propunerea : „Cum. adică, să 
ții 300 de femei să lucreze numai 
zece hectare?". Numai că toamna cînd 
s-au numărat veniturile, s-a consta
tat că de pe un hectar de la ferma 
seminceră se obțin bani de zece ori 
mal mult decît de la o fermă legu
micolă obișnuită. Cei care au'combă
tut ideea o aplaudau acum cu căl
dură. Și iar s-a spus : „Ai președinte 
cu carte, ai... venituri". A doua „mi- 
cro-uzină" s-a construit pe baza va
lorificării plantelor tehnice. Cei din

Călacea au încercat toate categoriile 
de plante : in-sămîntă. in-fibră. sorg, 
In pentru ulei etc. Și oină acum nici 
una n-a „înșelat" bugetul cooperati
vei, pentru că ele furnizează atelie
relor materia primă care asigură de 
lucru pe timpul Iernii la 500—600 de 
cooperatori.

Sînt mari bucuriile președintelui 
din Călacea legate de aducerea unei 
cooperative, care părea că-si pier
duse busola, in rîndul primelor zece 
unităti fruntașe din iudet. („O coo
perativă care vine puternic si care 
și-a creat in ultimii ani din venitu
rile proprii fonduri de investiții cit 
altele în zece ani" — ni se expțică 
laconic la județ). Dar din toate cea 
mai mare este, cel outin asa declară 
el. „recîstigarea dragostei oamenilor 
pentru comună", care se cam pierdu
se în anii cînd cooperativa ajunsese 
de izbeliște. Ce înseamnă asta mai 
concret ? Că toti intelectualii comu
nei s-au stabilit definitiv aici si se 
simt ca acasă. („Fiindcă si președin
tele ne-a creat condiții" — mărturi
sesc ei astăzi). Că însuși fiul pre
ședintelui. repartizat profesor la un 
liceu agricol industrial într-un oraș, 
s-a întors acasă, ca inginer-sef. Că 
alti aproape 200 de oameni — care 
se împrăștiaseră pe șantierele de 
construcții, prin alte unităti din ju
deț — s-au „repatriat" si ei acasă, 
cum zice președintele, fiindcă au 
unde munci si trăiesc bine".

...Un om de acțiune, un comunist 
— asemenea altor purtător! ai carne
tului roșu — a schimbat destinul 
unei cooperative agricole de produc
ție. Așa cum partidul a schimbat 
destinul lui : din simplu crescător de 
animale într-un bun conducător po
litic si încercat specialist.

Constantin PRIESCU

BRĂILA: Realizări ale cooperației de consum

Ca peste tot în țară, în ca
drul complexei și dinamicei e- 
conomii a județului Brăila un 
loc bine definit îl ocupă orga
nizațiile cooperației de con
sum, care participă nemijlocit, 
pe multiple planuri, la dezvol
tarea continuă a acesteia.

Și în domeniul turismului 
realizările cooperației de con
sum sînt importante. Anul tre
cut a fost dat în folosință 
hotelul-restaurant „Turist" La
cul Sărat (în fotografie), am
plasat la 8 km de orașul Brăi
la pe D.N. Brăila—Buzău. U- 
nitatea dispune de un restau
rant, 52 locuri de cazare în 
camere cu confort modern și 
30 în căsuțe. în imediata apro
piere, gazdele au amenajat și 
un teren unde se pot instala 
corturi individuale. De aseme
nea, în centrul comunei Ianca, 
pe șoseaua Brăila — Buzău, se 
poate poposi la hotelul-restau
rant „Ianca".

Unitățile comerciale din re

țeaua cooperației de consum 
dispun de un bogat sortiment 
de mărfuri. Supermagazinul din 
localitatea Bărăganul sau com
plexele comerciale din comu
nele Măxineni, Șutești, Mărașu, 
Gropeni, Movila Miresii, ca și

magazinele universale cu etaj 
din localitățile Batogu (comuna 
Cireșu), Scorțaru Vechi (co
muna Tudor Vladimirescu) și 
altele sînt unități reprezenta
tive, care practică un comerț 
civilizat.
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litatea muncii, folosindu-se astfel 
pîrghiile cointeresării, dar o cointe
resare în spirit socialist, eare recu- 
noscind meritele muncii, stimulind 
eforturile pentru calitate, nu îngă
duie ca veniturile obținute să depă
șească anumite limite, să creeze 
discrepanțe exagerate între venitu
rile mari și mici, improprii rela
țiilor socialiste. „Noi am lichidat 
asuprirea și inegalitatea economică 
— spunea în acest sens secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu pentru ca 
să le înlocuim cu o altă inegalitate, 
sub numele cointeresării materiale 
sau al răspunderii pe care o au 
unii sau alții în muncă, ci pentru 
a crea o societate mai dreaptă, in 
care nu numai mijloacele de pro
ducție să fie în mina poporului, 
dar și repartiția venitului național 
să fie realizată în mod mai echi
tabil, mai drept". Munca utilă și 
necesară societății este statuată 
ferm de sistemul nostru socialist, 
de reglementările spciale și juri
dice, ca unica sursă de venituri a 
oamenilor. De aci și intransigența 
cu care au fost și sînt combătute 
în societatea noastră încercările 
unora de a acumula venituri fără 
muncă, prin fraude, manifestările 
de- chiul, de parazitism.

Aplicarea tuturor acestor măsuri 
s-a îmbinat și se îmbină cu desfă
șurarea unei vaste activități de 
educație, de conștientizare a oame
nilor, de sedimentare în fiecare 
conștiință a unei etici noi, a unui 
mod nou de a-și concepe existența 
in cadrul social, ținînd în perma
nență seama de interesele genera
le. Dealtfel, partidul a urmărit 
permanent, odată cu dezvoltarea 
forțelor de producție, cu creșterea 
puterii economice a țării, dezvolta
rea conștiinței oamenilor, înrădăci
narea trainică și generalizarea mo
ralei noi, ca o premisă esențială, 
un factor primordial al creșterii

economice însăși, al progresului 
economico-social.

Din proiectele de legi supuse în 
prezent dezbaterii publice se poate 
desprinde, dincolo de implicațiile de 
natură concretă, pragmatică, și a- 
ceastă aspirație legitimă spre reali
zarea unei armonii depline intre 
dezvoltarea bazei materiale a socie
tății șl afirmarea conștiinței înain
tate a celor ce muncesc — tocmai 
în aceste condiții putîndu-se mani

rarhice și la toate nivelurile — de 
la conducerea întreprinderilor, coo
perativelor agricole, instituțiilor so- 
cial-culturale sau a comunelor, o- 
rașelor, municipiilor și județelor 
pină la conducerea supremă a 
partidului și statului — oameni care 
prin devotamentul și abnegația în 
slujirea patriei, a poporului, prin 
înalta lor ținută morală, cetățeneas
că, prin conduita ireproșabilă în 
societate și în familie și-au cîștigat

Societatea noastră șocîalistă- 
societate a deplinei egalități, 

a echității sociale

festa din plin noile relații sociale, 
care asigură egalitatea și demnita
tea tuturor și nu îngăduie crearea 
de avantaje sau privilegii pentru 
nimeni.

în această optică, în acest cadru 
larg principial se înscrie și proiec
tul de lege, pus zilele acestea in 
dezbatere publică, privind obliga
ția cadrelor de conducere din acti
vitatea economico-socială și a altor 
activiști de partid și de stat de a 
declara bunurile de valoare pro
prietate personală.

Conținutul acestui proiect de 
lege, măsurile pe care le prevede 
nu exprimă în nici un fel o depre
ciere sau o nerecunoaștere a me
ritelor celor învestiți cu funcții de 
răspundere în diferite domenii. Așa 
cum este binecunoscut, în anii con
strucției socialiste s-au format și 
au fost promovate zeci și sute de 
mii de cadre pe toate treptele ie

stima, respectul și prețuirea una
nimă. Animați permanent de spirit 
de răspundere, de sacrificiu, cum 
îi caracteriza secretarul general al 
partidului, comuniștii, activiștii 
„nu doreso — nu trebuie să doreas
că — nici un fel de alt privilegiu 
decît acela de a-și servi patria, de 
a servi poporul, socialismul și co
munismul".

Abnegația, modestia, cumpătarea, 
integritatea morală, punerea intere
selor generale mai presus de cele 
personale configurează, îndeobște, 
profilul moral al activiștilor, iar 
abaterile de la o asemenea linie de 
conduită, folosirea abuzivă a func
ției de conducere în scopuri de că
pătuială apar ca situații de ex
cepție.

Proiectul de lege la care ne refe
rim, prin obligațiile pe care le sta
bilește pentru cadrele de conducere

din diferite sectoare și pentru acti
viștii de partid și de stat, vine, așa
dar, să consacre o situație de fapt, 
o stare de lucruri firească, norma
lă. în același timp, prin prevederile 
potrivit cărora în perioada în care 
dețin anumite funcții activiștii nu 
pot dobindi o locuință proprietate 
personală prin construire, cumpă
rare sau donație, nu-și pot procura 
imobile, autoturisme sau obiecte de 
valoare decît prin organizațiile so
cialiste, de stat sau cooperatiste, nu 
pot beneficia de drepturi de autor 
pentru lucrările de popularizare a 
cunoștințelor tehnico-științifiee, cul- 
tural-artistice, iar pentru lucrările 
de creație literar-artistică și științi
fice, pentru invenții și inovații pot 
obține drepturi limitate — departe 
de a leza demnitatea, prestigiul și 
autoritatea acestora, sînt menite, 
dimpotrivă, să le întărească, să asi
gure prevenirea oricăror abuzuri, să 
înlăture orice posibilități de pone
grire sau suspiciune în legătură cu 
dobîndirea de bunuri pe alte căi 
decit cele legale. După cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
aceste prevederi apără principiile 
eticii și echității socialiste, dar îi 
apără și pe activiști, le apără cin
stea, demnitatea, pentru ca ei să se 
poată bucura mereu de încrederea 
poporului.

Astfel, în ansamblul lor. noile re
glementări .consacră, prin puterea 
legii, statura morală demnă a celor 
investiți cu răspunderea conducerii 
vieții sociale în societatea noastră, 
ca oameni ce sînt și trebuie să ră- 
mînă în toate împrejurările un înalt 
model pentru întreaga colectivitate. 
Este încă o dovadă, din cele mai 
pregnante, a democratismului 
profund al societății noastre, a stă
rii ei de sănătate morală, societate 
ce asigură în fapt împlinirea celor 
mai scumpe aspirații de egalitate și 
dreptate socială ale tuturor oame
nilor munciL

Autofinanțarea, 
obiectiv important 

ai activității 
consiliilor populare
Dacă în anul 1978, In județ doar 

trei consilii populare se autoflnanțau, 
în 1980, 48 de consilii populare își 
acoperă integral cheltuielile din ve
niturile proprii. Comitetul executiv 
al consiliului popular județean a a- 
probat o serie de măsuri menite să 
conducă la sporirea continuă a Veni
turilor consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale 1. dezvoltarea 
activităților industriale, a prestărilor 
de servicii și activităților de gospo
dărire comunală. Totodată s-a avut 
în vedere dimensionarea necesarului 
real de cheltuieli. în acest fel, pînă 
în anul 1985 încă 25 de comune se 
vor autofinanța. Deci aproape toate 
comunele județului își vor acoperi 
cheltuielile din venituri proprii. Con
sider însă că pentru traducerea în 
viață a măsurilor prevăzute în pro
iectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor populare — 
referitoare la asigurarea desfășurării 
de către fiecare unitate economică 
a unei activități rentabile — .

legiuitorul ar trebui să regle
menteze și posibilitatea valori
ficării acelor bunuri imobile ale 
consiliilor populare a căror ad
ministrare este nerentabilă și să 
se asigure, de asemenea, corela
rea prețurilor și tarifelor cu cos
turile reale în ramura de con
strucții și gospodărie comunală, 
pentru a nu se mai înregistra 
activități cu pierderi.

Soluționarea acestor probleme ar 
duce la degrevarea bugetului local 
de alocare a unor subvenții pentru 
acoperirea pierderilor, iar sursele res
pective s-ar putea folosi pentru rea
lizarea altor acțiuni economico-so- 
ciale.

Dumitru RUJA 
directorul administrației 
financiare a județului Timiș

Perfecționări ale legii, 
în concordanță 

cu realitățile 
social-economice

Proiectul de Lege pentru modi
ficarea Legii nr. 57/1968 pune de 
acord realitățile determinate de e- 
voluția social-economică a statu
lui nostru socialist cu legislația in 
domeniul respectiv. în acest sens, 
consider deosebit de importantă con
sacrarea principiului autoconducerii 
muncitorești și al autogestiunii eco- 
nomico-financiare în activitatea con
siliilor populare — după cum se pre
vede în articolul 15 indice 1 din 
proiect. Consider însă că

articolul 15 indice 1 ar trebui 
să fie mai explicit, precizîndu-se 
dacă autoconducerea și autoges- 
tiunea se referă numai la activi
tatea economică sau și la cea 
bugetară. Iar dacă se referă și 
la cea bugetară, atunci ar trebui 
precizate mai clar sursele de 
autofinanțare pentru activitatea 
bugetară.

De asemenea, la același articol 15, 
Indicele 13 prevede răspunderea or
ganelor locale ale puterji de stat pen
tru „buna organizare și funcționare 
a transportului în comun, întreține
rea rețelelor de alimentare cu apă, 
canalizare și termoficare, moderni
zarea și întreținerea drumurilor și 
străzilor, salubritatea localităților, 
precum și pentru realizarea altor lu
crări cu caracter urbanistic și edili
tar-gospodăresc".

Doresc să propun să se facă 
precizările de rigoare referitoare 
la aria competenței comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare din municipiile care sint și 
reședințe- de județ; cazuri in 
care întreprinderile de gospo
dărie comunală și locativă sint 

' subordonate comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și nu municipale.
Niță MIHAI
consilier juridic șef la Consiliul 
popular județean Brăila

Rolul sporit 
al sindicatelor, 
al organizațiilor 

de masă
Adîncirea democrației socialiste — 

condiție esențială a întăririi continue 
a orînduirii noastre sociale — face ca 
rolul organizațiilor de masă și ob
ștești să sporească necontenit ; ceea 
ce presupune, firește, și perfecțio
narea corespunzătoare a cadrului de 
participare a acestor organizații la 
soluționarea problemelor și adop
tarea deciziilor cu privire la mi 
și viața cetățenilor, în concoral 
cu evoluția mereu ascendentă a i 
țillor sociale.

Legiferarea participării reprezen
tanților sindicatelor, ai celorlalte or
ganizații de masă și obștești la șe
dințele comitetelor și birourilor exe
cutive ale consiliilor populare, pre
cum și la adoptarea deciziilor în le
gătură cu repartizarea locuințelor, 
aprovizionarea populației sau alte 
asemenea importante probleme so- 
cial-culturale constituie un mijloc 
eficient de înlăturare a oricăror si
tuații de necunoaștere sau de ne- 
luare în considerație a propunerilor 
făcute de sindicate, contribuția lor 
la soluționarea problemelor din aces
te ‘importante domenii manifestîn- 
du-se, în această situație, cu mai 
multă eficiență, pe măsura rolului și 
locului pe care îl au în întreaga 
noastră viață economică și socială.

în textul legii supuse dezbaterii 
publice ar trebui

să se reglementeze Insă mai 
larg, mai detaliat, cu și mai mul
tă claritate și precizie formele și 
metodele concrete de colaborare 
dintre consiliile populare și 
aceste organizații, îndeosebi în 
ce privește înfăptuirea sarcinilor 
economice și a celor edilitar- 
gospodărești.

Vasile RUSU
președintele comitetului sindicatului 
de la I.F.E.T. Piatra Neamț

Cunoașterea 
hotărîrilor - condiția 

antrenării 
tuturor cetățenilor 
la înfăptuirea lor

Proiectul de modificare a Legii nr. 
57/1968 de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare — supuse 
dezbaterii publice — prevede la arti
colul 4 indice 1 obligația organelor 
locale ale puterii de stat de a-i in
forma permanent pe cetățeni — prin 
presă, afișaj, stații de radioficare și 
alte mijloace de informare în masă 
— asupra întregii activități desfășu
rate, ca și a hotărîrilor adoptate. 
Legiferarea unui asemenea sistem 
de lucru, transformarea lui în
tr-o normă obligatorie este bine
venită.

La Năvodari, hotărîrile consiliului 
popular erau afișate într-o vitrină. 
Și, firește, nu toți cetățenii aveau 
drum și timp să treacă pe acolo, să 
le citească. Le revenea așadar depu- 
taților și președinților comitetelor 
cetățenești sarcina să popularizeze la 
rîndul lor conținutul acestora. Cînd 
și cum se putea. în virtutea noii pre
vederi din lege va trebui să lărgim 
această latură a activității noastre, 
să amenajăm mai multe locuri de 
afișaj — în toate zonele orașului — 
să folosim stațiile de radioficare de 
la căminele de tineret, să găsim alte 
și alte modalități de popularizare a 
hotărîrilor și deciziilor luate de con
siliul popular în rîndul tuturor cetă
țenilor. Cu alte cuvinte, să se asigure 
cunoașterea tuturor hotărîrilor și de
ciziilor de către fiecare locuitor al 
orașului, de la elevii de școală pînă 
la vîrstnici. Pentru ca absolut toți 
să fie angrenați și interesați în tot 
ceea ce se realizează pe raza locali
tății in care muncesc și trăiesc.

Stere SPONTE
președintele comitetului cetățenesc 
din circumscripția
electorală nr. 14 Năvodari

„Scînteia" pune coloanele sale la dispoziția cititorilor 
pentru a-și exprima opiniile cu privire la proiectele de legi 
supuse dezbaterii publice și a face propuneri, sugestii și 
observații care să contribuie la perfecționarea lor.

Dar omul 
din umbra?

Bișnlțărlsmulul nu-1 seacă fantezia. Tolba 
cu surprize golită pe masa instanțelor de 
judecată n-a ajuns încă la fund. Mai apar 
metehne vechi în ipostaze Insolite, surprin- 
zînd pe omul de bună credință prin în
drăzneala că se manifestă, dar șl prin cum 
se manifestă, prin îndrăzneala de a inova. 
Așa e bunăoară procesul șoferilor Feraru 
Dumitru și Ancuța Neculai, de ta autobaza 
nr. 1 Bacău, frapant prin fapta inculpaților, 
dar șl mai frapant prin maniera infracțio
nală a personajului principal, care a rămas 
In umbră.

Celor doi Inculpați li se acordase Încre
derea unor transporturi internaționale. în
tr-o zi s-au prezentat la frontieră, dirijați 
în cursă înspre Orientul Mijlociu. încărcă
tură robustă, dar simbolică : stîlpi metalici 
pentru unul din șantierele onorate de pri
ceperea și hărnicia românească, prezentă 
pe meleaguri de care înaintașii celor doi nu 
auziseră decît din legende. Numai că Intre 
mesajul acelor coloane de susținere și „me-K_____ ;___

sajul" interior al celor care le transportau 
era o totală discordanță.

Mai întîi a fost valuta. La controlul va
mal li s-au găsit bancnote nedeclarate, de 
cele mai diferite proveniențe. Amănunțin- 
du-se controlul, s-a descoperit că afacerile 
preconizate de F. D. și A. N. depășeau sta
diul bișnițărismului banal, frizind ambiții 
de exportatori clandestini. 45 de rulmenți 
nol-nouți, 7 pompe de injecție, 2 cruci car- 
danice, piese de schimb in valoare de 25 000 
de lei urmau a fi scoase din țară clandestin 
și vîndute in zone in care tractoarele bra
șovene își demonstrează calitățile tehnice 
și ne sporesc faima.

Uimirea uimirilor o constituie felul în 
care cei doi „concurenți" al „Mașlnimpor- 
export-ului" au intrat in posesia pieselor. 
Nu șterpelindu-le din vreun depozit, nici 
tn cîrdășie cu vreun gestionar. Le-au fost 
oferite la răscruce de drumuri (!) special 
pentru a fi scoase din țară. Făcind plinul 
camionului la o stație PECO, Feraru a fost 
acostat de un individ rămas anonim : 
„— Unde mergi ? — în cutare stat. — Ești 
pregătit pentru cursă ?“ Dialog scurt, după 
care omul din umbră l-a spus că poate 
să-1 „pregătească" el. Au ieșit pe auto
stradă (instigatorul era cu mașina lui) și, 
în întunericul nopții, i-a transferat piesele, 
îi dădea mîna să pretindă un preț de 10 ori

mal mic decît valoarea obiectelor șt să nu 
încaseze, in graba de a nu fi prins, decit 
o mie de lei, adică a 25-a parte._________ ț______

Cea mai de paie 
recolta 

de... pâioase
Există întotdeauna un Inerent decalaj 

între comiterea încălcărilor de lege și ajun
gerea lor in justiție. Așa se face că abia 
tn acest sezon a apărut la lumină partea 
„de pale" (la figurat) din recolta de păioa- 
se (la propriu) „obținută" la I.A.S. Sâru- 
lești în campania de acum doi ani. E bine 
să fie știute, pentru a se lua aminte cu pri
lejul actualelor și viitoarelor recoltări.

Amintita întreprindere se afla in vara 
anului 1978 în situația de a obține doar 
76,6 la sută din producția de cereale plani
ficată. Cap de listă ta n-erealizări — ferma 
nr. 7 condusă de inginerul Savlan Micu. 
Dacă nu se prezenta prea bine în lanuri, 
ferma „stătea bine" în schimb la capitolul 
cadre, avînd drept delegat pe Ungă si

loz un Individ uns cu toate alifiile, 
care mai avea și meritul de a fi lucrat an
terior (anterior unei, condamnări) chiar la 
siloz. Așa fiind, procedura confirmărilor 
fictive a fost pusă la punct : ferma s-a vă
zut săltată in merite cu 10 tone de orz și 
244 de tone de griu.

Observîndu-se că plastografia e Hial fa
cilă decit agrotehnica, combinația benefi
ciind și de asentimentul contabilului șef al 
întreprinderii (Talpă Vasile) și al altor ca
dre de răspundere, recoltele aduse din plai
vaz au crescut vertiginos. S-au mal con
firmat în plus 285 tone de griu pentru fer
ma nr. 1, 105 tone pentru ferma nr. 2, 102 
tone pentru ferma nr. 4, 100 tone pentru 
ferma nr. 5, 18 tone pentru ferma nr. 8, cu 
orz cu tot peste un milion de kilograme de 
boabe.

Prin „metoda Cocoloș" (acesta era nu
mele. parcă predestinat, al delegatului pe 
lîngă siloz), procentul de realizare a planu
lui la grîu a „crescut" de la 76,6 la 92,6 la 
sută. Se înțelege că atît umflătorii de cifre, 
cît și persoanele mituite de la siloz și-au 
primit cuvenitele „confirmări" din partea 
justiției. E bine să se știe asta de către alți 
eventuali amatori de a substitui hărniciei 
șmecheria, efortului real — întorsătura din 
condei, roadelor adevărate — date fictive.

Din caietul 
grefierului

„Tov. A. locuiește tn apartamentul nr. 40 
împreună cu cei doi copii și cu o „soție" 
dintre care ultima și cea mai cunoscută de 
noi a decedat la începutul lunii martie".

(Dlntr-o „adeverință" depusă la dosa
rul Tribunalului municipiului Bucu
rești nr. 1927/80).

„Tot martora N.V. declară : cunosc că 
vecinul V. a astupat orificiul băii piritei și 
se manifestă de cite ori face baie după 
ora 22".

(Din concluziile depuse In dosarul ju
decătoriei sectorului 6 nr. 1753/79)

„Nu sînt în dușmănie cu partea vătăma
tă doar că m-a dat tn judecată de 
cîteva ori". ,

(Declarație în dosaruJ judecătoriei sec
torului 6 nr. 9233/79).

Sergiu ANDOM
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Un însemnat spor de producție 
și de productivitate 

prin organizarea superioară 
a muncii

La începutul acestui an, la între
prinderea textilă „Dunăreană" din 
Giurgiu se ridica problema organiză
rii unui atelier pentru executarea re
parațiilor capitale la utilajele din 
dotare și extinderea producției de 
piese de schimb. „Este nevoie să an
gajăm din afară aproape 100 de mun
citori" — susțineau unii. „Dimpotrivă, 
problema s-ar putea rezolva prin an
gajarea a 20—25 de muncitori care să 
completeze forța de muncă de care 
dispunem" — erau de părere alții. Și, 
în sfîrșit, o altă opinie : „De fapt, 
pentru organizarea acestui atelier nu 
este nevoie să apelăm la noi anga
jări, personalul necesar îl vom găsi 
chiar în întreprindere".

Zilele trecute ne-am interesat care 
soluție s-a dovedit a fi viabilă. Răs
punsul primit din partea tovarășului 
Gheorghe Gagiu, șeful serviciului or
ganizarea producției și a muncii, 
sună concis : „Toți specialiștii și 
muncitorii necesari organizării atelie
rului de reparații capitale au fost gă
siți în propria întreprindere. Nu a 
fost angajat nici un om în plus din 
afară".

Decizia luată de consiliul oame
nilor muncii de a se asigura for
ța de muncă pentru noul atelier 
din propria întreprindere s-a dovedit 
nu numai viabilă, ci și cea mai rațio
nală. în principal, personalul necesar 
a fost asigurat din secția mecano- 
energetică. Aici s-a efectuat o amplă 
șl temeinică analiză a încărcării cu 
sarcini a fiecărui lucrător în parte, 
a secției în ansamblul ei, s-a exami
nat cu exigență modul de organizare 
a secției.

Faptele prezentate reprezintă însă. 
numai o secvență din ansamblul pre
ocupărilor de- aici, pentru utilizarea 
rațională a forței de muncă, pentru 
reducerea la strictul necesar a per
sonalului auxiliar și repartizarea 
acestuia în sectoare direct productive, 
în întreprindere s-a acumulat de 
acum o valoroasă experiență în acest 
domeniu. La începutul anului, ponde
rea personalului auxiliar și nepro
ductiv se ridica in această unitate la 
18,4 la sută. Fină Ia sfirșitul anului, 
această pondere va scădea substan
țial, ajungind la 9,2 Ia sută. într-un

an, o reducere cu 50 Ia sută a per
sonalului auxiliar și neproductiv ! 
Cum s-a reușit aceasta ?

Acțiunea a început în luna februa
rie. S-au constituit șapte colective 
formate din muncitori cu înaltă cali
ficare și specialiști din întreprindere, 
precum și din Centrala industriei 
bumbacului, minister și institute de 
cercetare. Obiectivul urmărit: analiza 
critică, exigentă a activității fiecărui 
compartiment și sector de fabricație, 
stabilirea măsurilor optime pentru 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii în scopul utilizării rațio
nale a forței de muncă, creșterii efi

auxiliar s-a redus cu 53 de lucrători, 
la operația respectivă asigurîndu-se 
creșterea de aproape trei ori a pro
ductivității mtfncii. Măsuri similare 
au fost adoptate și în secția tesătorie, 
unde personalul auxiliar a fost redus 
de la 41 la 22 persoane. Ca urmare, 
productivitatea muncii la operația de 
transport și aprovizionare cu semi
fabricate și accesorii s-a dublat, iar 
producția va spori cu 279 000 mp 
țesături crude.

Pînă nu de mult, în depozitele de 
materii prime și materiale, transpor
tul și manipularea acestora se efec
tuau cu ajutorul cărucioarelor sau

La întreprinderea textilă „Dunăreană" din Giurgiu

cienței economice. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, fiecare din colecti
vele amintite și-a concentrat atenția 
asupra unor direcții principale de ac
țiune : perfecționarea fluxurilor teh
nologice, creșterea gradului de me
canizare a proceselor de fabricație, 
folosirea judicioasă a capacităților și 
suprafețelor de producție, organizarea 
rațională a activității de aprovizio
nare și desfacere.

— Pentru a se obține rezultate cit 
mai bune — ne spune secretara co
mitetului de partid din întreprindere, 
Aurora Cunec — acțiunea a fost 
popularizată în toate secțiile, întregul 
colectiv fiind solicitat să facă pro
puneri concrete în ce privește orga
nizarea mai bună a producției și a 
muncii. în fiecare atelier și secție au 
fost înființate registre și cutii spe
ciale pentru culegerea sugestiilor, 
soluțiilor și propunerilor formulata 
de membrii acestor oolective.

Cea mai eficace direcție de acțiune 
se dovedește a fi creșterea gradului 
de mecanizare și automatizare a pro
ceselor de producție. Iată cîteva e- 
xemple concrete și eficiența unora 
dintre măsurile luate în întreprindere, 
în atelierul preparație, prin introdu
cerea unor mijloace mecanizate pen
tru aprovizionarea locurilor de muncă 
cu fire și semifabricate, personalul

manual, ceea ce presupunea menți
nerea unui număr important de per
sonal auxiliar. Acum, în urma reor
ganizării activităților de aprovizio
nare și gestionare și prin introduce
rea unor mijloace mecanizate de 
transport, personalul auxiliar va scă
dea cu 61 de persoane. Prin măsuri 
identice, în depozitele de produse 
finite personalul auxiliar a fost dimi
nuat cu 46 persoane. După cum, o 
atenție deosebită s-a acordat reorga
nizării activității ajutorilor de maiștri 
din țesătorii, dotării secției de con
fecții cu mașini de înaltă producti
vitate, precum și reorganizării și co
masării activităților de deservire ge
nerală. Numai prin aceste măsuri 
personalul auxiliar va fi redus cu 
aproape 130 lucrători, care au fost sau 
urmează să fie repartizați în sectoare 
direct productive.

Acțiunea privind folosirea rațională 
a forței de muncă este în plină des
fășurare. De pe acum, efectele ei po
zitive sînt evidente. Iată, în acest 
sens, opinia unor participanți direcți 
la această acțiune : Constantin Grosu, 
reglor : „înainte eram lăcătuș de în
treținere în secția țesătorie III. Des
fășuram o activitate utilă. Dar, după 
părerea mea, menținerea unui număr 
mare de lăcătuși de întreținere nu se 
mai justifica din nici un punct de

vedere. Și asta pentru că nivelul de 
pregătire profesională al colectivulm 
nostru a crescut foarte mult. Cu alte 
cuvinte, s-au creat condiții pentru ca 
o scrie de sarcini privind întreținerea 
mașinilor și utilajelor să fie preluate 
direct de muncitori sau de ajutorii 
de maiștri — așa cum s-a hotărît re
cent. S-a asigurat astfel o încărcare 
mai rațională, echitabilă cu sarcini a 
fiecărui lucrător". Ilie Țăranu, ajutor 
de maistru : „Un lucru este clar : 
prin preluarea de către ajutorii de 
maiștri — și chiar de către munci
tori — a unor sarcini privind între
ținerea mijloacelor ^tehnice de care 
dispun a crescut simțitor răspunde
rea fiecărui lucrător față de modul 
cum sînt utilizate mașinile și utila
jele. Această schimbare de atitudine 
va determina, cu siguranță, creșterea 
producției fizice, a eficientei econo
mice și, implicit, a cîștigurilor reali
zate de fiecare". Iată și opinia tova
rășului Dumitru Roșu, șeful atelieru
lui ' de preparație : „în atelierul nos
tru, personalul auxiliar va fi redus în 
acest an cu peste 66 la sută. Inițial, 
eram tentați să credem că prin aceas
tă măsură procesul de producție va fi 
afectat serios. Dar nu ne-am dat 
bătuți. La noi In atelier, prin folosi
rea rațională a forței de muncă se 
realizează în prezent un însemnat 
spor de producție fizică șl de pro
ductivitate, care, la anumite operații, 
a crescut de două-trei ori".

înțr-adevăr, la întreprinderea tex
tilă „Dunăreană" din Giurgiu, acțiu
nea privind folosirea rațională a for
ței de muncă, reducerea personalului 
auxiliar și redistribuirea acestuia în 
sectoare direct productive se dove
dește deosebit de eficientă. Pe an
samblul întreprinderii, pe această 
cale se asigură, la nivelul unui an, 
un spor de producție de aproape 1.2 
milioane mp țesături, creșterea cu 15 
la sută a productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de producție cu 
aproape 900 mii lei. Sînt rezultate 
care pledează, prin ele însele, pentru 
generalizarea rapidă în toate unitățile 
industriei ușoare a experienței valo
roase acumulate de această între
prindere.

Iile ȘTEFAN

La însămînțări: NUMAI LUCRĂRI
DE BUNĂ CALITATE!

bacău: Trăitoarele BISTRIȚA-NĂSĂUD; Miine

Cum se acționează pentru 
înlăturarea obstacolelor din 
calea benzilor transportoare?

Noile materiale și aparate - 
preluate mai operativ 

de întreprinderi!

in sdiimburi prelungite
în județul Bacău sînt numeroase cooperative agri

cole care au obținut în acest an recolte mari de grîu, 
după cum sînt și din acelea in care producția la aceas
tă cultură a fost mică, cu mult sub posibilități. Cum 
au lucrat primii, în ce au constat greșelile celorlalți 
s-a arătat pe larg la consfătuirea consacrată culturii 
griului. Unul din factorii care au contribuit Ia sporirea 
recoltei l-a constituit încadrarea semănatului în limi
tele timpului optim. Iată de ce, acum, se acționează 
energic în vederea grăbirii însămînțărilor. Pînă la 4 
octombrie au fost însămințate 13 500 hectare — 25 la 
sută din suprafața prevăzută a se cultiva cu griu. Și 
după cum ne-au spus cei cu care am. discutat în tim
pul raidului întreprins în cîteva unități agricole, există 
condiții ca lucrările să se încheie la 15 octombrie — 
așa cum s-a prevăzut. Dar calitatea lucrării ?

Răspunzînd îndemnurilor conducerii partidului de a 
se face totul pentru obținerea de recolte mari în 1981, 
mecanizatorii și specialiștii manifestă mai multă răs
pundere decît în trecut pentru respectarea tehnolo
giei. Să demonstrăm. La cooperativa agricolă Sascut, 
o formație de 24 de tractoare echipate cu grape cu 
discuri și tăvălugi lucrează zi si noapte, în două schim
buri, la pregătirea patului germinativ. Inginerul-șef 
Cornel Țarălungă se află in permanență pe cîmp, răs
punzînd de calitatea semănatului. Tovarășul Vasile 
Petrache, primarul comunei, pe care l-am întîlnit lîngă 
cele 6 semănători, ne-a spus: „Oricît de greu s-ar_ lu
cra pămintul, nu facem rabat calității. Discuim și tăvă- 
lugim de cite ori este nevoie. Am semănat pină acum, 
aș putea spune ca la carte, mai mult de o treime din 
suprafața planificată cu grîu". Aceeași responsabilitate 
pentru calitatea lucrărilor și la cooperativa agricolă din 
Mărgineni. O formație de 9 tractoare era la pregătirea 
terenului sub directa supraveghere a tînărului inginer 
stagiar Ion Vlad. Președintele unității, inginerul Ovi- 
diu Tomulescu, om cu mai multă experiență, îndruma 
pe mecanizatorii care erau la semănat. In pofida con
dițiilor nefavorabile din ultimele zile, aici au fost în- 
sămînțate cu grîu aproape 150 de hectare. în ritm sus
ținut se lucrează și în cooperativele agricole din Său- 
cești, Răcăciuni, Nicolae Bălcescu, ca și în întreprin
derile agricole de stat Traian, Sascut și Bacău. Trebuie 
spus însă că în vreme ce unii lucrează de zor, alții mai 
așteaptă. Dacă cooperatorii din comuna Nicolae Băl
cescu, de exemplu, au semănat aproape jumătate din 
suprafața planificată cu grîu, vecinii lor din Fărăoani 
nici măcar n-au început. Anevoie merg treburile și la 
cooperativele agricole din Negri, Buhoci, Răchitoasa, 
unde semănatul griului se află de-abia la început. Fi
rește, se impun măsuri operative pentru ca și aceste 
unități să se înscrie în ritmul de lucru existent pe 
județ.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

ar putea fi prea tirziu
în pofida condițiilor climatice mai grele din acest an, 

producția medie de cereale a județului Bistrița-Năsăud 
a întrecut pe cea din 1979, dar este încă sub posibili
tăți. Tocmai de aceea cuvîntul de ordine al comanda
mentului agricol județean este, în actuala campanie de 
semănat, să se execute lucrări de cea mai bună cali
tate. Pînă acum, această cerință a fost, în general, 
respectată : orzul, plantele de nutreț au fost însămîn- 
țate in epoca optimă, iar semințele au găsit un bun 
pat germinativ. Ogoarele se înfățișează ca niște stra
turi de grădină, nu numai pe o solă sau două, ci pe 
mai bine de 14 001) hectare.

Firesc este deci ca acest bun început de campanie 
să își mențină caracteristicile și la . semănatul griului 
pe cele 22 000 hectare. în această privință este loc 
pentru mai bine. Și iată de ce. Pină vineri seara, 
griul a fost semănat doar pe 5 068 hectare, cu o viteză 
mult inferioară celei stabilite, în discordanță cu for
țele mecanice și umane de care dispun unitățile agri
cole. De ce se lucrează în ritm lent ? Pentru că nu se 
respectă indicația dată de comandamentul agricol ju
dețean, potrivit căreia trebuie să se asigure din vreme 
teren pregătit. în unitățile din consiliul agroindustrial 
Beclean, din cele 70 de tractoare din dotare, 18 arau, 
20 discuiau și doar 5 erau la semănat. Deci o necon- 
cordanță între pregătitul terenului și semănat. Repar
tizarea forței mecanice pe cele 3 unități din raza con
siliului nu ținea seama de faptul că la C.A.P. Beclean 
exista foarte puțin teren eliberat, în timp ce la C.A.P. 
Nușeni plantele premergătoare au fost strînse de pe 
mari suprafețe. Inginerul-șef al consiliului. Sabin Leon- 
te, deși avea ca sarcină să răspundă de activitatea 
acestei unități, nu cunoștea repartizarea tractoarelor, 
deoarece, după cum ne-a declarat, conducerea consi
liului nu s-a întî'nit de 4 zile pentru a programa 
lucrările. „Miine vom lucra cu mai multe semănători, 
vom echilibra forțele" — ne-a asigurat președintele 
consiliului agroindustrial, tovarășul Emil Moldovan.

Desigur, nu în toate cele 13 consilii unice din județ 
campania de însămînțări se desfășoară sub semnul 
neajunsurilor semnalate. Cert este însă că excepția 
desprinsă nu trebuie să continue, după cum nu trebuie 
în nici un caz îmbrățișat sloganul : „Se poate tace 
treabă și azi, dar să lăsăm pe miine, că poate ne ajută 
și vremea". Vremea e ca vremea, tace și trece, iar 
pînă la 15 octombrie a mai rămas doar- o decadă, în 
care se cer însămințate, pe ansamblul județului, cel 
puțin 1 800 hectare zilnic, adică de cel puțin 3 ori față 
de cit s-a realizat vineri 3 octombrie.

Gheorqhe CRIȘAN

Foto : I. KonczInsămînțarea griului la C.A.P. Sărmașu, județul Mureș

La semnalul „Scînteii", azi : răspunsul
COMBINATELOR DE ARTICOLE TEHNICE 

DIN CAUCIUC JILAVA Șl PITEȘTI
Așa cum arătam într-una din an

chetele anterioare, cantitatea de căr
bune extrasă zilnic în bazinul minier 
al Gorjului depinde, printre altele, 
și de felul în care funcționează ben
zile transportoare din cauciuc, de ca
litatea acestora, de rezistenta vulca
nizărilor care se fac. Pe de o parte, 
pentru reducerea timpului de stațio
nare a benzilor transportoare impor
tant este să se ia o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice în carierele 
de extracție a lignitului. Pe de altă 
parte, este necesar ca specialiștii din 
unitățile furnizoare — combinatele de 
articole tehnice 
din cauciuc Jilava 
și Pitești — să 
acționeze pentru 
creșterea rezisten
ței la uzură a co- 
voarelor de cau
ciuc, îmbunătăți
rea calității plas
ticului, a soluției 
de lipit ș.a.

■Iată de ce. In 
rîndurile de față, 
ne propunem să 
vedem cum se acționează pentru ma
terializarea indicațiilor date in acest 
sens de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei de lucru fă
cute în bazinul carbonifer al Gorju
lui, a programului de măsuri stabilit..

Dr. ing. Liliana Coricî, directorul 
Combinatului de articole tehnice din 
cauciuc Jilava. „Practic, am și 
realizat 500 m de bandă transpor
toare cu rezistență sporită la u- 
zură. care lucrează de peste o lu
nă de zile în bazinul Gorjului. 
Acest experiment nu este însă ul
timul nostru cuvînt. Prin studiile 
pe care Ie facem în continuare vom 
asigura minerilor benzi transportoare 
de cea mai bună calitate. în funcție 
de rezultatele obținute vom introdu
ce imediat în producția de serie 
noile soluții tehnologice.

O altă sarcină ce ne revine se re
feră la realizarea unui nou tip 
de bandă transportoare cu inserție 
metalică, mai rezistentă la sfișieri 
longitudinale in cazul ivirii unor ac
cidente mecanice. Și în acest caz, ex
perimentăm. la cariera Tismana II. 
un transportor de 2 000 m. Noul tip 
de bandă transportoare lucrează de 
peste două luni de zile și pină acum 
rezultatele sînt bune.

Ing. Gheorghe Zamfirescu. directo
rul Combinatului de articole tehnice 
din cauciuc Pitești : ..Prin cercetările 
proprii efectuate pe o perioadă mai 
îndelungată de timp, urmărim in 
mod special realizarea unei soluții cu 
calități superioare pentru îmbinarea 

■Tv ■■Țarii - 
cit mai mult 

cărbune!

la rece a benzilor transportoare, me
todă modernă și care țjrezintă mal 
multe avantaje. Un prim pas l-am și 
făcut. Astfel, am realizat o soluție 
pentru îmbinarea la rece a benzilor 
ușoare, la care forța de tracțiune este 
mai mică. Acum, vrem să realizăm 
un adeziv pentru îmbinarea la rece a 
benzilor grele. Sîntem în plină perioa
dă de cercetare. încă de acum cîteva 
luni am’recoltat probe din toate tipu
rile de benzi transportoare existente 
în bazinul Gorjului, pentru a le de
termina compoziția. Pentru a finaliza 
acest studiu este necesar însă, așa 

cum s-a și sta
bilit, să fim aju
tați de specialiști 
din cadrul Insti
tutului de cerce
tări pentru pre
lucrarea cauciu
cului și maselor 
plastice — Bucu
rești. Or, pînă 
acum, nu am pri
mit nici un fel 
de sprijin.

In ce priveș
te îmbunătățirea 

condițiilor practice de efectuare a 
vulcanizărilor, am acționat și vom ac
ționa în continuare. Sînt însă cîteva 
probleme. Astfel, am studiat posibi
litățile și am și putea executa cor
turile necesare pentru operațiile de 
vulcanizare. Pînă acum nu am primit 
insă nici o comandă din partea con
ducerii Combinatului minier Oltenia.

Se pare deci că rezolvarea unor 
probleme este tergiversată in mod 
nejustificat, din motive subiective. 
Cum altfel se explică faptul că 
probele din benzile transportoare s-au 
strîns de peste două luni, dar cerce
tările nici nu au început încă ? Se 
constată, totodată, că nu se respectă 
unele condiții elementare în manipu
larea soluției de vulcanizat existen
te, care are totuși proprietăți destul 
de bune. Astfel, deși soluția de lipit 
are termen de garanție o lună, la 
C.A.T.C. — Pitești am găsit bidoane 
cu soluție fabricată de 15 zile și care 
încă nu fuseseră preluate de Combi
natul minier Oltenia. în plus, capace
le cîtorva bidoane erau sparte, pro
prietățile soluției degradîndu-se 
chiar Înainte de a ajunge la bene
ficiar.

Iată de ce se impune mai multă 
ordine și răspundere din partea tu
turor factorilor chemați să soluțio
neze pînă la capăt și în cel mai scurt 
timp problemele legate de buna func
ționare și întreținere a benzilor 
transportoare din bazinul Gorjului.

Ion TEODOR

Actualul profil al Centrului de fi
zică tehnică din Iași — de cercetări 
pentru fizică și tehnologia materia
lelor magnetice, a aparatelor și insta
lațiilor pe bază de fenomene mag
netice — constituie un cadru vast, 
cu o mare arie de cuprindere gene
rată de însăși multitudinea fenome
nelor magnetice, care cunoaște apli
cații practice nebănuite. Ne-am axat 
în primul rînd pe cercetări care să 
vină în întimpinarea dezvoltării in
dustriei noastre. Noi am produs, 
pentru prima oară în țară, aliaje 
de tip permalloy — materiale cu 
proprietăți magnetice speciale — 
solicitate intens de industria e- 
lectronică și electrotehnică. Rea
lizăm o producție de circa 10 tone 
pe an. Dar nu putem acoperi în în
tregime nevoile economiei, deoarece 
capacitatea noas
tră de producție 
este limitată. Ca 
atare, o cantitate 
însemnată de a- 
semenea aliaje 
trebuie s-o im
portăm la prețuri 
destul de ridica
te. Uneori chiar 
la aproape un 
milion de lei to
na.

Am încercat să predăm vreunei 
unități economice întreaga tehnolo
gie, documentația, inclusiv experi
ența noastră; din păcate, însă, ni
meni nu s-a arătat interesat. Proba
bil le este mai comod unora să 
aducă produsul respectiv din străi
nătate, decît să-l realizeze în țară. 
S-ar părea că a“bia acum Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
s-a convins, în sfîrșit, că este rațio
nal. este economic să transfere 
producția de permalloy la întreprin
derea de elemente de automatizare 
și măsură din Bîrlad,' unul din
tre beneficiarii importanți -de ase
menea aliaje.

Dar permalloy-ul, chiar produs în 
țară, rămîne totuși un produs scump, 
deoarece în el este înglobată o canti
tate mare de nichel, metal pe care noi 
încă il importăm. Tocmai de aceea, 
una din temele noastre de cercetare 
vizează găsirea unui înlocuitor, iar 
noi ne-am gîndit la un aliaj de fier 
cu siliciu care să aibă proprietățile 
magnetice identice cu cele ale aliaje
lor pe bază de nichel. Rezultatele de 
pînă acum ne fac să credem că 
mergem pe drumul cel bun.

Rezultate promițătoare am ob
ținut și în producerea altor mate
riale magnetice, cum sînt aliajele de 
tip invar și covar utilizate în indus
tria elementelor de automatizări și 
comandă, iar pentru energetica noas
tră nucleară studiem posibilitatea 
realizării unor aliaje care să for
meze teaca de combustibil a reactoa
relor nucleare. Legat într-un fel de 
aceasta, pot spune că ne numărăm 
printre foarte puținele unități de 

Știința in confruntare 
creatoare cu cerințele 

economiei

cercetare din țara noastră care au 
produs și echipament pentru cerce
tările cosmice. Mă refer la partici
parea pe care am avut-o la realizarea 
magnetometrului instalat la bordul 
satelitului de cercetări „Intercosmos 
18". Vreau să menționez că magne- 
tometrul de la bordul „Intercosmos" 
se numără printre puținele apa
rate de măsură care mai funcțio
nează încă și acum. Sondele magne
tice realizate de noi și-au dove lit 
fiabilitatea chiar în condiții greu de 
testat în laborator.

Aceste realizări confirmă, cred, 
competenta cercetătorilor noștri, ex
periența bună dobindită în proiec
tarea și producerea de aparate și 
dispozitive pentru aplicații mult mai 
„pămîntene". Magnetometrele produ
se de noi dau rezultate bune la în

treprinderea de 
rulmenți din Bîr
lad ; detectoarele 
de metale livrate 
Uzinei oocsochi- 
mice din Galați, 
combinatelor de 
prelucrare a lem
nului din Sucea
va și Brăila, unor 
mari cariere de 
piatră din țară 
etc., au prelungit 

viața unor mori de măcinat. Toate 
aceste aparate, pînă nu de mult, se 
importau la prețuri foarte mari.

Știm cu toții că următoarele două 
cincinale au fost definite de către 
Directivele Congresului al XII-lea al 
P.C.R. drept deceniul științei, tehni
cii, calității și eficienței. Deci activi
tatea de cercetare va trebui să aibă 
un rol predominant, ea fiind che
mată să pregătească rezerva de 
descoperiri științifice necesară pro
gresului tehnic al anilor viitori. 
Fizica este și va fi o știință de 
avangardă. Este de datoria ei ca, 
în strînsă cooperare cu celelalte 
științe cu caracter aplicativ, să aibă 
în atenție un vast evantai de preo
cupări privind toate sectoarele eco
nomiei naționale. în viitor, promoto
rii noilor industrii și tehnologii vor 
fi, în mare măsură, prin rezultatele 
cercetărilor lor aplicative, fizicienii. 
Aș dori să fac totuși o observație, 
valabilă cred nu numai pentru cen
trul nostru de cercetări, ci și pentru 
celelalte unități de cercetare cu 
profil de fizică : se impune să existe 
un echilibru rațional între cercetă
rile de fizică propriu-zise și cele 
tehnologice. Implicîndu-ne în totali
tate în cea de-a doua activitate, 
există riscul ca în cîțiva ani să nu 
mai avem suficiente rezerve teoretice 
pentru a putea propulsa tehnologiile 
viitoare. Este o problemă la care 
cred că se cuvine să medităm activ.

Dr. Nicolae REZLESCU 
directorul Centrului 
de fizică tehnică din lași

PE CINE AR TREBUI 
SĂ USTURE... USTUROIUL?

Pe cei care caută să-și acopere neajunsurile 
proprii prin justificări deloc plauzibile

Am fost zilele acestea la Vidra- 
Ilfov pentru a afla noutăți din ac
tivitatea Institutului de cercetări 
pentru legumicultura. Și sînt multe 
de văzut aci. Din vorbă în vorbă, 
discuția cu tovarășul ‘dr. Gheorghe 
Vilceanu, directorul institutului, a 
deviat însă spre alt subiect.

„Bine că ați venit azi la Vidra, 
spune directorul. Miine nu m-ați fi 
găsit. Plec cîteva zile în Turcia". 
Ce legătură poate avea legumicul
tura cu Turcia 1 — îl întreb. „Are, 
achiziționez usturoi de sămînță. 
Știți, în acest an producția nu a fost 
peste tot prea bună".

Nu mică mi-a fost nedumerirea. 
Cum adică, să aducem usturoi din 
import, cu valută ? 1 De ce a fost 
nevoie să se recurgă la această mă
sură ? Iată o temă care merită să 
fie abordată cu directorul institu
tului ce se ocupă de rezolvarea 
problemelor legate de sporirea pro
ducției de legume: este usturoiul o 
legumă care să dea atîtea probleme 
celor care îl cultivă?

— Fără îndoială, este o plantă 
pretențioasă. Dar avînd în vedere 
că usturoiul a fost luat în cultură 
cu mii de ani în urmă, cerințele lui 
sînt bine cunoscute. Se plantează 
toamna sau primăvara devreme, în 
terenuri ușoare, se prășește și se 
irigă terenul ori de cîte ori este ne
voie, astfel încît plantele să nu fie 
lipsite de apă, iar în lunile iulie- 
august bulbii se recoltează. Asta-i 
tot !

— S-ar părea că nu este prea 
complicat. Totuși, dacă în 1980,. ca 
și în alți ani, producția de usturoi 
nu a fost satisfăcătoare înseamnă 
că există anumite cauze ce îm
piedică să se obțină rezultatele 
scontate.

— Da, există. De exemplu, și în 
acest an specialiștii, cadrele de 
conducere din diferite unități agri
cole invocă atacul nematozilor 
(niște viermișori care parazitează 
usturoiul). într-adevăr, îl distrug. 
Dar numai în anumite condiții. 
Iată, la C.A.P. Vidra nematozii nu 
au atacat. Știți ce producție s-a ob
ținut ? Să vă spună președinta coo
perativei și primarul comunei.

— 8 000 kg la hectar — preci
zează tovarășul Emil Apostoloiu, 
primarul comunei. Circa 25 000 lei 
venit curat la hectar.

Aflăm și amănunte. în acest an 
s-a organizat o înțelegere cu co
operatorii din satul vecin Dărăști, 
grădinari iscusiți, specializați în 
cultura cepei și a usturoiului. Din 
cauză că la Dărăști nu se găsea te
ren corespunzător, cooperativa 
agricolă din Vidra a repartizat o 
suprafață de pămînt cu o structură 
bună, ușoară. Plantarea s-a făcut 
devreme, îndată ce solul s-a dez
ghețat. Bineînțeles și lucrările de 
întreținere au fost executate la 
timp, iar retribuirea cooperatorilor 
s-a făcut în acord global.

— Să nu credeți că aici nu sînt 
nematozi — intervine tovarășul 
Vilceanu. De cînd se cultivă ustu
roi există și acest parazit.

Și ne povestește celor care 
eram de față o întîmplare haz
lie. „Cu cîțiva ani în urmă am 
fost trimis — așa cum sînt trimis 
și acum — să achiziționez usturoi 
din Turcia. înainte de a încheia 
contractul, am trimis în țară citeva 
probe pentru analiză. La cîteva 
zile, printr-o telegramă, ministerul 
nostru îmi cere să sistez cumpă
rarea usturoiului și să mă întorc 
în țară. De ce ? în urma analizelor 
de laborator s-a constatat că ustu
roiul avea nematozi. M-am întors, 
dar nu am lăsat lucrurile baltă. 
Am cerut probe de usturoi din 
trei zone ale țării, pe care le-am 
numerotat și le-am dat laboratoru
lui pentru analiză spunînd că sînt 
aduse de mine din Turcia. A reie
șit că și usturoiul provenit din 
unitățile noastre agricole avea ne
matozi. Cind s-a aflat adevărul — 
— pentru aceleași probe existau 
certificate eliberate de laborator că 
ar fi „curate" — ministerul a decis 
să plec din nou, imediat, în Turcia 
pentru a achiziționa usturoi".

— Hazlie întîmplarea, dar ce ex
plicație dați faptului că producția 
de usturoi este, în nu puține locuri, 
mică, că piața e aprovizionată mai 
mult de țăranii care-1 cultivă pe 
loturile în folosință personală ?

— Usturoiul trebuie cultivat ast
fel încît să se prevină atacul nema- 
tczilor. Țăranul făcea acest lucru 
din obișnuință, fără să știe de gîn- 
găniile pe care noi le considerăm 
calamitate naturală. Primăvara 
devreme, cînd cînta pițigoiul, ță
ranul punea ceapa și usturoiul în 
pămînt. Și se făcea Usturoi. Noi am 
explicat de ce este nevoie ca plan
tarea usturoiului să se facă devre

me. Cercetările au evidențiat faptul 
că nematozii trec la viață cînd tem
peratura solului ajunge la 10 grade. 
Prin urmare, usturoiul trebuie plan
tat cu mult îndinte ca în sol să se 
atingă această temperatură. Și se 
știe că usturoiul încolțește chiar 
cind solul are numai 3—5 grade. 
Dacă temperatura depășește 10 grade 
începe să se dea lupta între nema
tozi și planta care abia a început 
să crească. De obicei, înving dăună
torii. în acest caz, țăranii spun : „a 
chelit usturoiul".

— Prin urmare, pentru a obține 
recolte mari, soluția ar fi una sin
gură : plantarea cit mai devreme a 
usturoiului.

— Da, dar în cazul unităților 
agricole aceasta ridică numeroase 
probleme. în principal, datorită 
insuficienței forței de muncă, plan
tarea nu se poate face devreme pe 
întreaga suprafață a unei ferme 
atunci cînd temperatura solului are 
5 grade. De aceea, facem experiențe 
pentru combaterea nematozilor cu 
pesticide și tratarea cu căldură la 
vacuum a materialului de plantare.

— înseamnă că e departe ziua 
cînd vom avea suficient usturoi ?

— Nu, problema ar putea fi re
zolvată chiar în anul viitor. Și iată 
cum. Se preconizează ca mare parte 
din suprafața ce se va cultiva cu 
usturoi să fie plantată din toamnă, 
iar cealaltă — primăvara cit mai 
de timpuriu, îndată după dezghe
țarea solului. Referitor la această 
problemă, la Buzău a avut loc o 
ședință de instructaj cu șefii de 
ferme care vor cultiva usturoi, sta- 
bilindu-se în amănunt toate măsu
rile care urmează să fie aplicate.

— Considerați că în urma acestei 
ședințe vom avea, usturoi? S-au 
speriat oare într-atîta nematozii în
cît nu vor mai avea curajul să se 
apropie de cățeii puși la încolțit ?

— Cu condiția ca plantarea să se 
facă, așa cum am spus, cind tem-je- 
ratura solului este cea indicată. Iar 
aceasta depinde numai de oameni.

Bine ar fi ca ședința de la Buzău 
In problema culturii usturoiului să 
fie ultima. Dună cum și importul 
de usturoi despre care ne-a vorbit 
directorul institutului — să fie 
ultimul 1 x

Ioan HERTEG
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Mesajul revoluționar al artei angajate, 
al operei inspirate din epopeea constructivă 

a poporuluir\
Filme în care să vedem chipul omului 

așa cum l-a modelat istoria de ieri și de astăzi
Nu aș «vrea să se înțeleagă păre

rile de față ca o pledoarie împo
triva filmului de acțiune, ci pentru 
descoperirea acelei acțiuni, cît de 
trepidante,, prin care răzbate ceea ce 
ne este caracteristic nouă, poporu
lui nostru, istoriei lui, concepțiilor 
lui de conviețuire și, în ultimă in
stanță, aspirațiilor lui. Ca argu
ment că se poate așa ceva avem 
exemplul urțiui ciclu de filme înce- 
pînd cu cel intitulat „Cu mîinile 
curate" și continuînd cu istoria co
misarului Roman. Erau fapte in
spirate din realitățile luptei noas
tre, din pricina aceasta emoționau, 
promițind să impună un gen al 
filmului de acțiune izvorît din vi
ziunea noastră politică proprie asu
pra transformării societății. Din 
păcate, de dragul spectaculosului și 
al rețetei searbede, sînt și filme 
în care tributul plătit violenței se 
face simțjit, ajungîndu-se nu doar 
la canonadă de dragul canonadei, 
ci la o imagine improprie societății 
noastre, descoperindu-se în pașni
cul și omenescul București brutale 
înfruntări mafiote.

Receptivi la tot ce ne poate îm
bogăți și lărgi orizontul, nu înce
tăm să credem în datoria filmului, 
a artei noastre de a reda chipul 
poporului potrivit firii și compor
tamentului său, cum au fost mode
late de istorie și, într-o expresie 
de adevărat geniu poetic, aparți- 
nînd secretarului general al parti
dului nostru, așa cum ne-au for
mat și ne-au cizelat munții noștri. 
Emoționați de această imagine pli
nă de rezonanțele adevăratei poe
zii, a poeziei limpezi culese ca un 
strop de rouă de pe chipul patriei, 
ne permitem să spunem : Dacă 
munții noștri sînt atît de frumoși 
și de unduioși, calmi în măreția lor, 
senini sub cerul lor și intimi în 
generoasa vegetație a pădurilor lor, 
dacă în munții-aceștia, sau sub zo
dia lor, au trăit oameni modești și 
drepți, dăruiți muncii și cumpătați

în fața pornirilor tulburi, sinceri cu 
prietenii și bucuroși în fața cinstei 
altora ; dacă privirea cruntă nu 
vine la noi din pofta de sînge, ci 
doar din indignarea față de spiritul 
hrăpăreț, ce ne revoltă, iar mînia 
în fața nedreptății se adună greu și 
tranșant, atunci de ce să nu avem 
simbol în film frumusețea de pa
triarhi înțelepți a munților noștri, 
de ce să facem din butaforie cani
oane în care, formați de altă men-

Corneliu LEU

talitate, oamenii se pîndesc șl se 
atacă nepunînd preț pe sublimul 
vieții ? I

Trebuie să recunoaștem că, une
ori, de dragul rețetei comerciale, 
am făcut asemenea concesii imita
ției comode după tipare străine firii 
și sensibilității poporului nostru. 
Ba, de dragul aceleiași rețete am 
redus penibil unele ecranizări după 
cărți înzestrate de scriitorii noștri 
cu o gîndire adîncă, cu meditație și 
fior umanist, la o schemă polițistă 
total necaracteristică. Sub pretex
tul oglindirii luptei pentru paza cu
ceririlor revoluționare, am văzut 
pe ecrane și cascadorii supertehnice 
ale pistolului și urmăririi.

Cred că s-a plătit destul tribut în 
filmele mai vechi — pe care tot noi 
le-am făcut 1 —- pigmentîndu-se cu 
prea multe împușcături lupta ile
gală a acelor înalte conștiințe ale 
neamului care au fost comuniștii, 
oameni a căror armă era ideea unei 
societăți libere, umane și drepte și 
că, mai recent, dintr-o formulă li- 
vrescă și puerilă, „a conflictului 
tare", adică din neadîncirea simți
rii cu adevărat revoluționare, din 
ocolirea înțelegerii istorice a latu
rilor pozitive și negative din fie
care epocă, se înmulțește artificial

tipul activistului și rău, și brutal, și 
de rea credință din anii 50, îngro- 
șîndu-se caricat și neanalitic ele
mentele negative în așa fel încît 
nu mai ajungi să înțelegi cum, to
tuși, acea epocă de început (cu gre
șelile ei, bineînțeles) a format ge
nerația matură care construiește 
țara astăzi 1

Nu putem, de dragul violenței ca 
rețetă mai mult sau mai puțin este
tică, să eludăm sensurile existenței 
și ale filozofiei unui popor. Una 
dintre cele mai pașnice și mai uma
ne revoluții, cu rezultate mari, așa 
cum ilustrează elocvent toate date
le comparative atît cu trecutul, cît 
și cu alte țări, a avut loc în Româ
nia și țara noastră de astăzi este 
rodul ei.

Cîștigurile mari în ceea ce pri
vește afirmarea spiritualității noas
tre dintotdeauna în mod plenar as
tăzi, numai ele, au putut conduce 
la faptul că un congres atît de im
portant cum a fost cel de-al doilea 
al consiliilor populare și-a găsit 
loc spre a da atenție și acestor pro
bleme ale creației artistice. Faptul 
că doi delegați, care aveau de pus 
probleme importante ale localități
lor în conducerea cărora se află, to
varășul Petre Barb, reprezentînd 
Petroșanii, și tovarășul Nicolae Ga- 
nea, reprezentînd Bucureștiul, au 
considerat că printre aceste pro
bleme importante este și creația ar
tistică oglindind și formînd o men
talitate socială este el însuși un 
exemplu al înaltului nivel de pre
ocupări spirituale al societății 
noastre.

O societate pentru care Idealul 
artistic nu poate fi altul decît de 
a răspunde cu sinceritatea talentu
lui și a credinței politice îndru
mărilor clare ale primului om cu 
„O" mare din această țară, Omul 
care ne-a vorbit despre sensurile 
străvechi și prezente ale principii
lor de dreptate și echitate care tac 
cinste poporului nostru.

Gravură de Marcel CHIRNOAGA
(Din expoziția deschisă in sălile Dalles)

Stagiunea 
teatrelor 

muncitorești 
în amfiteatrul Facultății de fizi

că de la Măgurele a avut loc des
chiderea noii stagiuni a teatrelor 
muncitorești bucureștene. în inter
pretarea artiștilor amatori ai Tea
trului Muncitoresc „Platforma Mă
gurele", a cărui activitate este pa
tronată de teatrul „Bulandra", a 
fost prezentat spectacolul cu piesa 
„Sîmbătă la Veritas" de Mircea 
Radu Iacoban. (Regia: Petre Popes
cu. Scenografia: Doris Jurgea).

Spectacolul a fost precedat de un 
simpozion cu tema: „Teatrul mun
citoresc și rolul lui în viața spiri
tuală a platformei industriale", or
ganizat de teatrul „Bulandra", îm
preună cu Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă din municipiul 
București. Au luat cuvîntul actorul 
Ion Besoiu, regizorii D.D. Nelaanu, 
și Petre Popescu, prof. Marina 
Creci, ing. Ion Dinculescu și ing. 
Corneliu Minu.
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Șantier de creație
GRIUL PATRIEI

Strămoșii mei au cioplit munții, 
Blinzii mei strămoși care au păzit griul 

patriei noapte și zi, 
L-au trecut dintr-un an in altul pină la noi. 
înțelepții mei strămoși au păzit

griul limbii române 
Fiecare bob, o pasăre de aur
Cintind.
Mulți au vrut să ne cotropească patria 
Cu caii 
Cu caii 
Dar ca

să calce griul in picioare 
să calce cuvintele in picioare 
pleava bogatelor veri

au fost spulberați, 
cintă cuvintele

Eminescu - „OPERE", volumul ix

Strălucit comentator 
al cotidianului

Ecoul filmului românesc de actualitate este 
condiționat de realismul reflectării artistice

M-am întrebat adesea de ce fil
mul românesc este prea puțin 
competitiv pe piața internațională 
și răzbate încă anevoios in festi
valurile de anvergură. Motivele 
sînt mai multe, dar cel esențial, 
cred eu, survine din faptul că ade
sea nu venim cu lucruri nici spe
ciale, nici noi. De pildă, temele pe 
care le abordăm sînt nu o dată fie 
prea simpliste, fie perimate. Lăsînd 
la o parte faptul că forma (în con
secință căutările stilistice) nu poate 
constitui un element revelator atît 
timp cît nu este aplicată pe eșafo
dajul unui conținut de aceeași va
loare, cred că nu vom aduce ceva 
nou dacă nu venim cu ceva al nos
tru și numai al nostru. Iar acest 
ceva al nostru nu poate fi găsit 
decît în substraturile consistente 
ale spiritualității, culturii și tradi
ției noastre.

Dacă privim înapoi șl încercăm 
să depistăm filmele care au avut 
o rezonanță deosebită, ne vom 
opri obligatoriu la „Moara cu no
roc" după Slavici, „Pădurea spîn- 
zuraților" și „Răscoala" după Re- 
breanu, la „Viața nu iartă" după 
Sahia. „Duminică la ora 6“ și „Re
constituirea", „Puterea și adevă
rul", „Nunta de piatră" și „Duhul 
aurului" etc. Marea majoritate a 
acestor filme (incluzînd și pe cele 
care lipsesc) sînt ecranizări și sint 
inspirate de operele unor scriitori 
fundamentali ai literaturii noastre. 
Adică acei artiști care s-au hrănit, 
au condensat, filtrat și transmis 
spiritualitatea românească.

N-aș vrea să se înțeleagă că aduc 
argumente doar In sprijinul ecra
nizărilor. Nu mai e nevoie să amin
tesc că prima menire a unei cine
matografii, fără de care nu are ra
țiune să existe, sînt tocmai filmele 
zilei pe care le trăiește. Dar cred 
că altfel vom privi aceste filme de 
la înălțimea și în comparație cu

substanța unor modele de prim 
rang. Dacă filmul de actualitate e 
atît de puțin prezent în exemplifi
carea de mai sus, aceasta se da- 
torește in bună măsură faptului 
că, încercînd să răspundă unor ne
cesități de* moment, și-a căutat, pe 
de o parte, o albie care nu era 
racordată la izvorul moștenirii 
noastre cultural-artistice ; pe de 
altă parte, lipsit de acest sprijin, 
a cîntat după ureche, s-a uitat în 
„curțile vecine", căutîndu-și mo-

Alexandru TATOS

dele în alte părți sau șl-a imagi
nat, dichisind-o și ferchezuind-o 
— dar de fapt sărăcind-o și sub- 
țiind-o — o viață cu semnificații 
minore, care seamănă prea puțin 
cu ceea ce trăim și știm să trăim 
(această mentalitate defectuoasă 
cîștigînd teren pînă acolo încît a 
acreditat ideea că viața este așa 
cum o descriu aceste filme șl nu 
cum este în realitate).

în cultură, ca în orice domeniu, 
nimic nu-se naște din nimic. Nici un 
copac nu crește fără rădăcină. în 
această ecuație continuator și ino
vator văd dezvoltîndu-se și pro- 
gresînd filmele noastre de actuali
tate. Altfel ar fi arătat peisajul 
acestor filme dacă am fi ecranizat 
cu mai multă apetență din proza 
noastră contemporană. N-am să 
înțeleg niciodată de ce multe din 
operele de căpătîi ale lui Marin 
Preda, D. R. Popescu, Fănuș Nea- 
gu, Th. Mazilu etc., etc. (mi-e im
posibil să epuizez atîtea nume re
prezentative) au rămas „neatinse" 
de cinematografia noastră. Recurg 
din nou la ecranizări în sprijinul 
aceleiași demonstrații. Pentru că 
literatura anilor noștri a continuat 
să se dezvolte armonios, să conti

nue tradiția prozei clasice șl în 
același timp să inoveze, să găseas
că noi căi de exprimare și teme 
noi. Ca și operele predecesorilor, 
proza importantă a scriitorilor ac
tuali, chiar dacă a asimilat șl alte 
experiențe (circulația culturii e un 
dat necesar)' le-a topit in propria 
materie, pentru ca pecetea sa fun
damentală să fie de un inconfun- 
dabil specific național : un roman 
românesc are o Identitate proprie, 
îl recunoști lesne, fără ca prin 
aceasta mesajul său să se locali
zeze și să nu poată pătrunde în 
universalitate.

Este exact ceea ce cred că tl tre
buie filmului nostru. Chiar dacă ti
nerețea artei cinematografice în 
general și a filmului românesc in 
special ar putea aduce circumstanța 
lipsei de tradiție și a unui răgaz 
de gestație și de definire. Carac
terul său distinctiv, filmul nostru 
și-l va releva cu mai multă 
forță numai adăpîndu-se din 
spiritualitatea românească, din 
propriul nostru tezaur cultural și 
uman. Caracteristicile poporului 
nostru, pe de o parte, istoria aces
tor ani fierbinți, pe de altă oarte, 
conferă din capul locului particu
larități care pot fi — și trebuie să 
fie — caprate pe peliculă. Năzuin
țele omului nostru, bucuriile și ne
cazurile sale in 'upta pe care o duce 
— eroică și dramatică — pentru 
a-și clădi un alt destin, pînă la te
lul său de a fi In aceste transfor
mări capitale, cu un specific preg
nant, sînt alte motive de meditație 
și de generalizare în filme cu un 
mesaj puternic. După cum realis
mul profund, caracteristic literatu
rii noastre, umanismul său. curajul 
de a discuta deschis problemele 
care ne frămîntă, umorul și ironia 
atît de familiare omului de pe aces
te meleaguri, sînt cîteva din căile 
care ne pot duce către filme cu un 
specific propriu, care să aibă tot
odată valențe universale.

A apărut sub o dublă egi
dă, a Academiei Republicii 
Socialiste România și a 
Muzeului literaturii româ
ne, cel de-al IX-lea volum 
de Opere de Mihai Emines
cu. Cele cîteva sute de ar
ticole și comentarii dintre 
anii 1870 și 1889, sub sem
nătura lui Eminescu. pro
bează strălucit funcția ac
tivă pe care și-a asumat-o 
gazetarul, acesta exercitînd 
cu pasiune rolul de comen
tator al cotidianului. fă- 
cînd din presă o tribună 
exemplară.

Publicistica lui Eminescu 
reprezintă o componentă 
de incontestabilă expresi
vitate a unui ansamblu ar
monios; ea crește organic 
din aceeași spiritualitate 
ardentă cu poezia, cu pro
za și Încercările dramatice; 
în esență, publicistica in 
cauză multiplică sensurile 
Iradiante ale unei opere 
excepționale.

La modul metaforic, am 
putea spune că pentru con
templație, poetul preferă o 
mască selenară, astrală șl 
meditația are In vedere a- 
tunci, nu o dată, condiția 
umană universală: un alt 
Eminescu, diurn, cotidian, 
cel al considerațiilor lega
te de social, de politic șl 
moral, întregește, ca gaze
tar de mare mobilitate In
telectuală, imaginea roman
ticului pierdut in vise. Cu 
alte cuvinte, publicistica

eminesciană e, ca și poezia 
o modalitate de confesiune, 
iar prin aceasta, un instru
ment favorizînd intrarea 
într-o biografie extraordi
nară, dar și in biografia 
unei epoci. Poetul are frec
vente nostalgii retrospecti
ve care-1 transportă imagi
nar într-un „O mie patru 
sute" idealizat, sau mai de
parte, undeva în' dimineața 
lumii. E ceea ce fantezis-

de prof. univ. dr. docent 
Constantin CIOPRAGA

tul din Sărmanul Dlonis 
numea „nostalgie inversă". 
Publicistul aparține hotărî- 
tor prezentului, iar nostal
gia lui e una prospectivă, 
vizînd dezvoltarea în viitor 
a patriei sale. Să se vadă, 
de pildă, căldura, emoția și 
entuziasmul cu care el co
mentează in 1877, în Curie
rul de lași, nenumărate 
fapte de arme ale români
lor — într-un seria) : De 
pe clmpul de război. Zeci 
de comentarii de politică 
externă privesc situația ță
rilor balcanice din Europa 

. centrală ; evoluția mișcări
lor sociale contemporane 
stă mereu în atenție, încît 
aproape nu există proble
mă majoră despre care zia
ristul să nu-și fi spus cu- 
vintul. El confruntă atent

date din presa europeană, 
polemizează energic; cer
cetează la fel de riguros 
jurnalistica din țară, sem- 
nalînd totdeauna tot ce are 
tangențe cu interesele na
ționale. Spre deosebire de 
alți gazetari, drumul lui 
Eminescu spre publicistică 
trece prin cultură.

Moralistul necontenit in 
acțiune, patriotul de exem
plară rectitudine, scriitorul 
cu verbul lapidar — in fie
care din aceste ipostaze lu
crează o conștiință lucidă, 
fundamental refractară 
compromisurilor. Deși Tu
dor Arghezi e considerat 
creator al tabletelor — pri
mele tablete din scrisul ro
mânesc le datorăm Iul 
Eminescu. Am avut mulți 
scriitori care, cultivînd ga
zetăria, au lăsat mărturii 
de epocă de real interes. 
Fiecare dintre aceștia da
torează cîte ceva modelului 
eminescian. De la prima 
culegere de texte din pu
blicistica eminesciană, sub 
îngrijirea lui V.G. Morțun, 
s-au scurs nouă decenii. O 
restitutio în integru se rea
lizează acum. Realizatorii 
ei : Petru Creția, Dimitrie 
Vatamaniue, Anca Costa- 
Foru și Eugenia Oprescu, 
Împreună cu Al. Oprea, au
tor al substanțialului studiu 
introductiv. Pasiune, com
petență și rigoare s-au îm
binat în alcătuirea acestui 
volum, reprezentînd un 
eveniment cultural.

Exemplara conștiință civică 
și patriotică a poetului

Ar fi foarte greu să eva
luăm in timp consecințele 
cunoașterii integrale a ope
rei celui ce a fost Mihai 
Eminescu, pentru literatura 
română șl pentru spiritul 
românesc. Această cunoaș
tere integrală, țintă ambi
țioasă 1 — a mai tăcut un 
pas, am spune un pas ho- 
tărîtor, prin editarea vo
lumului al IX-lea al ope
rei, în care se cuprinde ga
zetăria eminesciană din in
tervalul 1870—1877.

Ce lucruri noi ne aduce 
volumul pentru cunoaște
rea Iul Eminescu tn ipos
taza de gazetar ? tn afara 
cîtorva piese fundamentale 
pentru gîndirea social-po- 
litică a poetului, dintre 
care unele cunoscute din 
edițiile anterioare, volumul 
ne pune in țață șantierul 
însuși al gazetăriei emines
ciene din sus-zisa perioadă, 
din care etapa de la „Cu
rierul de lași" ni se pare 
revelatoare pentru modul 
de a (1 și a lucra al gaze
tarului Eminescu.

Sutele de note șl de ar
ticole din „Curierul de 
Iași" ni-l arată pe Emines
cu ca pe autorul unei ade
vărate revoluții in jurna
listica timpului, prin ex
plorarea tuturor surselor de 
informație de care putea 
dispune, prin prelucrarea 
promptă și critică a izvoa

relor, prin forța unei ati
tudini tată de evenimente, 
care este aceea a unei mari 
conștiințe civice și patrio
tice, care va râmîne pe 
veci un nepieritor reper.

Gazetăria eminesciană 
din acest volum are. prin
tre altele, și un aspect de 
cronică, ea infățișindu-se 
ca o amplă frescă a mișcă
rii sociale și politice din in-

de Paul ANGHEL

tervalul amintit și deve
nind de aici înainte, toc
mai din acest motiv, o sur
să principală, poate esen
țială. tn cunoașterea și în
țelegerea jcestei epoci. Mie 
unuia, această gazetărie 
mi-a și slujit ca izvor — 
un izvor esențial. în cu
noașterea anilor 1876—1877, 
ani ie răscruce pentru so
cietatea românească, ani în 
care România și-a dobîndit 
cu armele independența.

Prin gazetăria lui din a- 
ceastă perioadă, cum și din 
perioada următoare, de la 
„Timpul", Eminescu m-a 
obligat să-mi remodelez, 
In romanul pe eare-1 scriu, 
viziunea asupra unor mo
mente ale războiului, asu

pra unor personaje istorice, 
asupra unor tendințe și di
recții politice din viața in
ternă și internațională, el 
însuși, Eminescu, fiind o 
piatră de hotar pentru ori
cine examinează epoca.

Dar el nu trece oare și 
dincolo de epocă, spre noi? 
S-a spus și s-a repetat că 
gazetăria moare odată cu 
ziarul. Nu puțini au deplina 
jertfa tui Emihescu pe al
tarul efemer al gazetăriei, 
erupția de talent și geniu 
risipită zilnic in coloanele 
ziarului, echivalînd cu he
moragia. N-a fost oare pă
gubită poezia, s-a pus în
trebarea prin oferta poetu
lui pentru gazetarul din el? 
Răspunsul nu l-au putut 
da oamenii din epocă, pen
tru care ziarul murea oda
tă :u rîndurile lui Emines
cu, prea adesea nesemnate, 
răspunsul îl putem da abia 
noi, azi. Eminescu n-a fost 
un sclav la galera gazetă
riei, ci un împătimit al 
acesteia, un înfocat că
lăuzitor al opiniei publice, 
un călăuzitor peste vreme. 
Fiind mare in toate, el nu 
putea să nu fie mare și ca 
gazetar, tar verbul Iul are 
acea forță demiurgică ce 
cutremură șl azi. ce va cu
tremura peste timp. Sub 
pana lui Eminescu. clipa a 
trecut tn etern.

(Urmare din pag. I)
oamenilor și a formelor 
(structurilor) pe care ei le 
creează.

Bucurîndu-se de incom
parabilul privilegiu de a 
putea fi el însuși, dar, în 
același timp, mereu altul, 
el e capabil să descopere 
și să releve germenii noi ai 
vieții, punind la indemîna 
filozofilor și cercetătorilor, 
care vor să cunoască și să 
descifreze ființa umană, un 
vast și inedit material de 
studiu. Viața și munca de 
astăzi ale poporului nos
tru sint pline de asemenea 
înnoiri de esență revolu
ționară pe care sensibilita
tea poetului, aliată cu con
cepția sa dialectică, le 
poate capta în opere vil, 
actuale, specifice acestui 
timp.

Firește, poetul trebuie 
să evite eroarea de a cre
de că este posesorul unei 
inteligente particulare, ne- 
glijind afirmația heraclitia- 
nă potrivit căreia rațiunea 
este universală, să evite 
deci eroarea de a crede că 
el este deținătorul suprem 
al tuturor sentimentelor

Înalte, inclusiv al dragos
tei de (ară, pentru că oa
menii, asemuitori prin for
ma lor exterioară, sint la 
fel de asemuitori șl cu a- 
ceeași infinită varietate 
prin sentimente și geniu 
poetic. La urma urmei, 
poezia nu e făcută de un 
singur om, ci e făcută de 
toți, ea nu ia ființă și nu 
prinde viață decît atunci 
cind izbutește să fie reci
procă, atunci cînd există 
un dublu sens necesar, căci 
numai atunci sensibilitatea 
și rațiunea se vor întilni, 
regăsindu-și fluiditatea 
spontană.

Așadar, Imaginația poe
tului, sau, dacă vreți, for
ța lui de invenție, se va 
feri să urmeze un Itinerar 
artificial și, pînă la urmă, 
lipsit de sens, avlnd drept 
punct terminus un univers 
abstract, inabordabil și e- 
goist, numai și numai din 
dorința de a fi cu totul alt
fel, înstrăinîndu-se astfel 
de lumea înconjurătoare.

Realitatea concretă, viața 
cu infinitele ei aspecte, 
năzuința oamenilor socie
tății noastre socialiste spre 
un neîntrerupt progres.

spre colaborare și înțelege
re, iată sursa permanentă 
a inspirației sale.

In momentul în care 
face abstracție de această 
sursă, puterea lui de pă
trundere și ființa sa sen
sibilă se atrofiază și oricite 
eforturi ar face nu mal 
este în stare să arate oa-

este o experiență socială 
cristalizată, de aceea for
malism nu înseamnă nea
părat atenție excesivă pen
tru formă, ci mai degra
bă tehnicism rigid, vir
tuozitate stearpă care se 
complace In ea însăși, care 
nu există decît ca atare, 
fiind lipsită de scop.

tn cel care-l adoptă e de 
clasă înaltă, acest travaliu 
poate fi fecund. Dar cind 
modelul nu se topește in 
poezia celui ce-1 adoptă, 
dispărînd in cele din urmă 
sau transformîndu-se tn 
contrariul lui, ci se insta
lează ca la el acasă, atunci 
imitația devine o stare

POEZIA MARILOR IDEALURI---------------------------------------------------------------<
menilor ceea ce a văzut, 
pentru că nu mai vede ni
mic, nu mai este în stare 
să-i emoționeze și să-i in
spire.

Există, desigur, nenumă
rate teluri de a aborda 
poezia, care nu țin doar de 
perspectiva poetului asu
pra lumii, cît mai mult de 
modul cum înțelege el 
să-și structureze imagini
le, să dezvăluie esența a- 
cestor imagini. Deci, nu 
felul cum imaginile sînt 
ordonate, risipite și relua
te contează tn primul rînd, 
acest lucru aparținind me
todei și procedeului. Forma

Poeții noștri nu mai au 
(decît rar) dorința de a 
exalta forma, cu toate că 
(uneori) e greu să deose
bești în volumele de ver
suri, mal mult sau mal pu
țin recente, dacă fenome
nul liric care ți se propu
ne e veritabil sau simu
lat. Fără nici o îndoia
lă, imitația servilă este 
stearpă, nu aduce nici un 
folos. Dar imitația, după 
părerea mea, nu trebuie 
să fie exclusă in funcțiu
nea ei creatoare, pentru că 
stă, de multe ori, la baza 
producției poetice. Dacă 
modelul care trezește ecou

permanentă, epigonul imi
tă aproape fără voia lui, 
pretinzind, citeodată, pen
tru fiecare copie, executa
tă cu oarecare dexteritate, 
aplauze la scenă deschisă. 
„Dirijarea de laborator" 
— ca să folosesc și eu a- 
ceastă expresie, circum
scrie poezia, oferindu-i 
granițe strimte. S-a vorbit 
și despre „creația-transă". 
Aici, cred eu. totul depin
de, intr-adevăr, de liberta
tea cu care imaginația 
poetică permite să se pună 
in sc*nă și să ne pună In 
scenă intr-un context so

cial care ne angajează și 
ne animă.

Există, in momentul de 
față, in poezia română o 
evidentă ecloziune, o emu
lație obținută prin diver
sitatea de stiluri și moda
lități de expresie care nu 
fac decit să dea poeziei 
mal multă splendoare, mal 
multă putere de convin
gere șl mai multă preg
nanță. Desigur, abordarea 
de stiluri și modalități nu 
trebuie iâ devină p modă, 
nu trebuie să devină ma
nie, transformindu-se, in 
cel mai bun :az, intr-un 
tehnicism Inavuabil. Pă
cat ar fi ea iiversitatea 
să fie pusă la roit din pri
cina unei așa-zise sponta
neități, lipsită de obiect 
și finalitate, tipar de ticuri, 
cabotinism mecanic.

Evoluția direcțiilor mari • 
ale creației artistice actua
le, deschisă diversității in 
spiritul celor mai bune 
tradiții ale artei românești, 
trebuie socotită a ti o ur
mare a factorilor istorici 
și sociali, o necesitate a 
gîndirli artistice contem
porane, care, fidelă con
cepției revoluționare, con

tribuie la lărgirea orizon
tului politic și totodată la 
eliberarea și înnobilarea 
expresiei. Tradițiile revo
luționare sint dezvoltate 
astăzi de partidul nostru 
comunist care a condam
nat cu tărie manifestările 
dogmatismului.

Actualele succese ale li
teraturii și poeziei române 
nu s-au abținut peste 
noapte. Ele sînt rodul cu
ceririlor realizate de întreg 
frontul scriitoricesc, atașat 
concepției revoluționare a 
partidului nostru.

„Poporul nostru — a 
spus secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — are 
nevoie de o literatură veș
nic tînără, pe care flacăra 
dragostei de im ?i de pa
trie să n-o lase să imbă- 
trînească niciodată".

Această literatură veșnic 
tînără și care se adapă ia 
izvoare nu este, desigur, 
apanajul unei singure per
soane, nu aparține unul 
anume grup și nici unei 
tinereți biologice, ci se 
constituia ca opera tuturor 
plăsmuitorilor de frumos.

O, cum 
Peste pămîntul liber al patriei.

Mara NICOARA
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Desen de Tia PELTZ

POEM CA O MINĂ 
DESCHISĂ 

Poemul este ca o mină deschisă 
Din care o pasăre își ia zborul, 
Pasăre care cunoaște harta 
Sufletului omenesc. 
Și cunoaște punctul in care 
Va trebui să se așeze lin 
ca un pansament pe o rană. 
Poemul nu este ca o mină rigidă 
Zvicnind către fruntea soldatului. 
Căci sufletul care-și luase zborul, 
Schimbă-ntr-o ramură 
Aripa sa. 
Și soldatul râmîne fără salut, 
Și generalul, fără soldați, 
Și războiul, fără armate. 
Poemul este ca o mină blîndă 
Pe fruntea unui copil 
Care refuză și binele 
Pentru ca să nu greșească niciodată. 
Acceptînd darurile 
Ca pe niște fructe cu sîmbure 
Exploziv.
Poemul este ca o mină înflorită 
Pentru că s-a atins mereu de pămint. 
Și pămîntul cel plin de sămință 
A tăcut,
Și sămința n-a deosebit mina de brazdă 
Și a încolțit,
A tăcut și s-a lăsat supt ca o mană 

buzele acelei semințe.
Constanța BUZEA

Desen de Mihu VULCANESCU

O VIATĂ CA O STEMĂ 
Pămint de neam eroic din care m-am născut, 
Prin multe vieți și jertfe-ți sînt datoare, 
M-am reîntors in bobul din spicul plin crescut 
Și-n casa cu plămada roditoare.
Spre razele luminii mult mai presus de munți 
Un tricolor în jurămint ne leagă
Intr-un mănunchi de trupuri cu contopite 

frunți
Pe inima de țară să ne-aleagă
In pulsul cel mai aprig credința din străbuni, 
Incrincenate clipele prezente 
Răsfrînte-n viitorul din care să aduni
Ca testament, înaripări fervente
De suflet prin Cuvîntul-conducător vibrant, 
De sine ctitorie pentru oameni,
O viață ca o stemă cu-nscris itinerant, 
Destin de neam să nu poți să-l asameni.

Mira LUPEANU

I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc In mod deosebit pentru faptul că,_adresindu-ml 
călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, ai 
poporului român și al dumneavoastră personal, ati dat o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de poporul nostru în construcția socialistă a tării și ati ex
primat solidaritatea fermă cu poporul nostru în lupta pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei.

Convins că tradiționalele relații de prietenie și cooperare dintre cele două 
partide, state și popoare ale noastre se vor întări și dezvolta continuu in 
viitor, folosesc această ocazie pentru a ura în mod sincer dumneavoastră și 
poporului frate român cele mai mari succese în activitatea pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere tml oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mat bune urări de 
sănătate, fericire și succes în Îndeplinirea importantei dumneavoastră misiuni, 
iar poporului sirian prieten pace, independență și prosperitate continuă.

NICOLAE CEAUȘESCU
\ ’ Președintele

Republicii Socialiste România

Semnarea Acordului comercial între România
și Albania pe perioada 1981-1985

Plecarea academicianului Constantin Tsatsos
Sîmbătă dimineață a părăsit Capi

tala academicianul Constantin Tsatsos, 
fost președinte al Republicii Elene, 
care, împreună cu soția, a făcut o 
vizită în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Oaspeții au fost salutați la aeropor
tul Otopeni de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stal, 
Tamara Dobrin, președintele executiv

al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Aurel Duma, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
secretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S., George Ciucu, secretar al 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

A fost de față Ilias 
natul cu afaceri a.i. 
București.

Clis. însarci- 
al Greciei la 

(Agerpres)

La București au fost semnate, 
sîmbătă, Acordul comercial între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare 
Socialiste Albania privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe perioada 
1981—1985 și Protocolul comercial pe 
anul 1981 între cele două țâri.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Cornel Burtică, 
vlceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, iar 
din partea albaneză de Nedin Hoxha, 
ministrul comerțului exterior.

Documentele prevăd o creștere im
portantă a schimburilor reciproce de 
mărfuri față de actualul cincinal. 
România va exporta în Albania ma

șini șl utilaje, produse ale industriei 
metalurgice, produse chimice, bunuri 
de consum industriale și alte mărfuri. 
La rîndul său, Albania va livra țării 
noastre minereu și concentrat de 
crom, bitum de petrol, concentrat de 
pirită, cărbune energetic, textile, con
serve de pește și alte bunuri de 
consum.

La semnare au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, membrii celor două de
legații.

A fost de față Iordan Pani, amba
sadorul R.P.S. Albania la Bucu
rești. (Agerpres)

Primiri la C. C. al P. C. R.

Cronica
. ocazia Zilei Armatei populare 
slovace, ministrul apărării na- 

Uuuale al Republicii Socialiste Româ
nia, general-maior Constantin Ol- 
teanu, a adresat o telegramă de fe
licitare generalului de armată Mar
tin Dzur, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Cu același prilej, atașatul militar șl 
aero al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, general-locotenent ing. Ștefan 
Romucusky, s-a intîlnit cu cadre 
militare și ostași din unităti ale ar
matei noastre, cărora le-a vorbit 
despre evenimentul aniversat.

Participanții au vizionat o expozi
ție foto cu aspecte din viata și ac
tivitatea militarilor cehoslovaci și 
filme documentare puse la dispoziție 
de Ambasada R. S. Cehoslovace în 
țara noastră. ★

în centrul medical și universitar 
Tg. Mureș s-au desfășurat, vineri și 
sîmbătă, lucrările conferinței națio
nale de urologie, manifestare organi
zată de secția de specialitate din ca-

zilei
drul Uniunii societăților de științe 
medicale, în colaborare cu filiala din 
Tg. Mureș și Institutul de medicină 
și farmacie din Tg. Mureș.

Au fost prezenți la lucrări Nlco- 
lae Vereș, prim-secretar al Comite
tului județean Mureș al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, și prof. dr. docent Eugen 
Proca, ministrul sănătății. Au partici
pat peste 100 de specialiști, cadre di
dactice universitare, cercetători, uro- 
logi și alți specialiști din instituții 
de cercetare și învățămînt. precum 
și din unități spitalicești din țară. 
Timp de 2 zile au fost dezbătute și 
prezentate ultimele realizări în do
meniul diagnosticării și tratamentu
lui cancerului de prostată, precum și 
metode și tehnici de abordare a 
acestei maladii.

Cu acest prilej a fost deschisă o 
expoziție cupririzînd un bogat mate
rial instrumental utilizat în urologie, 
rod al colaborării unor specialiști 
din instituții de învățămînt supe
rior medical cu specialiști din între
prinderi industriale mureșene.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri

Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit 
sîmbătă delegația de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, condusă de P. K. Lucinski, 
adjunct al șefului Secției propagan
dă a C.C. al P.C.U.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a efectuat o vi
zită de documentare și pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

Cu acest prilej a fost evocată, tn- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
evoluția continuă a bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., în interesul po
porului român și al popoarelor so
vietice, potrivit înțelegerilor conve
nite în cadrul întîlnirilor dintre tova-A 
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia-

★
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit, sîm
bătă dimineața, delegația Scolii de 
partid a C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, condusă de tovarășul 
Sung Zhengting, președintele Con
siliului de învățămînt, care face o 
vizită în țara noastră, la invitația 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

In timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru cursul ascen
dent al relațiilor statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, intre țările și po
poarele noastre, în spiritul întîlniri
lor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
Hua Guofeng, președintele Comite-

llste România, șl tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Mem
brilor delegației le-au fost Înfățișate 
unele preocupări actuale ale P.C.R. 
In domeniul conducerii activității 
economice și politico-ideologice.

La întîlnire a participat Iile Ma
tei, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R. A fost, de asemenea, pre
zent B.I. Minakov, însărcinat cu afa
ceri a.i. al U.R.S.S. la București.

★
In timpul șederii tn țara noastră, 

oaspeții sovietici au avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., comitetele județean 
și municipal Bacău ale P.C.R., Co
mitetul de partid al sectorului 1 din 
Capitală, au vizitat întreprinderi in
dustriale și unităti agricole, institu
ții de cultură și artă.

★
tulul Central al Partidului Comunist 
Chinez, evidențilndu-se rolul și în
semnătatea pregătirii cadrelor de 
partid și de stat în cadrul procesu
lui de edificare a socialismului în 
cele două țări.

★
în aceeași zi, delegația chineză a 

avut o întrevedere cu tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

în timpul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de informații în legătură 
cu preocupările celor două instituții 
de învățămînt în domeniul pregătirii 
cadrelor, în contextul dezvoltării e- 
conomico-sociale în ritm accelerat a 
celor două țări.

t V
DUMINICA s octombrie

PROGRAMUL 1

8,30 Tot Înainte!
8,55 Șoimii patriei
8,05 Film serial pentru copii: „Pistru

iatul”
8,40 Omul șl sănătatea

10,(M Viața satului
11,00 Fotbal: Olimpia Satu Mare —

. U.T.A. șl Petrolul — C. S. Tîrgo- 
viște. Transmisiune alternativă de 
la Satu Mare și Ploiești

12.45 De strajă patriei
13.15 Telex
13.20 Album duminical
15.20 Film serial: Fata depărtărilor. Ul

timul episod
15.20 Concursul de creație de dntece 

ostășești — Ediția a V-a
11,00 Fotbal: Dinamo — Steaua. Trans

misiune directă de la București 
18.50 10O1 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Antena ..Clntăril României"
20.45 Film artistic: „Examenul vieții”. 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane

22.15 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

10.00 Concert educativ
11,00 Teleșcoală
12,00 Reportaj T: Invățlnd din propria 

experiență
12.15 Pagini celebre din creațiile Iul 

Offenbach
13.20 Documentar artistic
14,25 Melodii populare

14.55 Desene animate
15.20 Din muzica șl dansurile po

poarelor
15.45 Teatru TV: „Recltlndu-1 pe Shakes

peare" de Cristian Munteanu
16.50 Copiii — minunea lumii
17,00 Serată muzicală TV
1-9,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Serată muzicală TV (continuare)
21.55 Politehnica satului
22,15 Telejurnal • Sport

LUNI 6 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19.40 „Pentru promovarea susținută a 

eticii și echității socialiste".
19.50 Film serial de știință: Puternicul 

„Micro". Producție a studiourilor 
B.B.C.

20.20 Cadran mondial
20.45 Roman foileton: „Plinea neagră". 

Episodul 2
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 1

16,00 Clntece. șl dansuri populare
16.30 Cenacluri ale tineretului
17,00 Bijuterii muzicale
17.30 Anunțuri șl muzică
17.40 De pretutindeni
18.05 Luminile operei
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
19.40 Mozaic — selecțiunl
20.55 Orele lutului
21.25 Pagini camerale beethovenlene
22.25 Telejurnal

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
RUGBISTII ROMÂNI AU DEBUTAT VICTORIOȘI 

ÎN TURNEUL DIN IRLANDA
32—9 cu selecționata provinciei Munster

Echipa de rugbl a României și-a 
început turneul în Irlanda, jucînd 
sîmbătă la Limerick cu selecționata 
provinciei Munster, pe care a învins-o 
cu scorul de 32—9 (7—6), la capătul 
unui joc de excelentă factură tehnică. 
Rugbiștii români, relatează corespon
dentul agenției Reuter, au practicat 
un joc deschis, foarte spectaculos, 
reușind patru eseuri prin Marian 
Aldea și Sorin Fuicu (fiecare cîte

două), a cincea încercare a oaspeților 
fiind obținută de Adrian Lungu. 
Foarte bine a jucat, de asemenea. Ion 
Constantin, care a înscris două lovi
turi de pedeapsă și a transformat la 
trei din eseurile coechipierilor săi. 
Pentru gazde, toate punctele au fost 
înscrise de cunoscutul internațional 
irlandez Tony Ward — 3 lovituri da 
pedeapsă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatul categoriei A la fot

bal continuă astăzi cu desfășurarea 
meciurilor din cadrul celei de-a 9-a 
etape. în București se desfășoară — 
pe stadionul „23 August" — meciurile: 
Progresul Vulcan — Sportul studen
țesc (ora 15) și Dinamo — Steaua 
(ora 17 — partidă televizată).

întîlnirile din țară, care încep la 
ora 15,00, se vor desfășura după ur
mătorul program : A.S.A. Tg. Mureș 
— Jiul Petroșani ; F.C. Olt — Chimia 
Rm. Vîlcea ; F.C. Argeș — Politeh
nica Timișoara ; F.C.M. Brașov — Po
litehnica Iași ; F.C. Baia Mare — 
Universitatea CIuj-Napoca ; Corvinul 
Hunedoara — S.C. Bacău ; F.C.M. Ga
lați — Universitatea Craiova.

© în turneul, internațional de tenis 
organizat de federația olandeză de

specialitate s-au disputat alte două 
meciuri programate în orașul Haar
lem. Campionul român Ilie Năstase 
l-a învins cu 5—7, 7—5, 6—4 pe ame
ricanul Eddie Dibbs, iar Victor Peccl 
(Paraguay) a cîștigat cu .6—4, 6—3 jo
cul cu olandezul Tom Okker. In cla
sament, pe primul loc se află la ega
litate Ilie Năstase și Mayer (S.U.A.), 
cu cîte 4 victorii.

• La Varna s-au încheiat întrece
rile probelor pe echipe din cadrul 
Jocurilor balcanice de tenis de masă.

Competiția feminină a fost cîștigată 
de selecționata Iugoslaviei, urmată 
de formațiile României, Bulgariei, 
Greciei și Turciei.

în concursul masculin, pe primul 
loc s-a situat Iugoslavia, urmată de 
Bulgaria, România. Grecia și Turcia.

Tovarășul Cornel Burtică, vlce
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
șimbătă, pe H.C. Holden, adjunct al 
ministrului comerțului și industriei 
din Noua Zeelandă, conducătorul de
legației țării sale la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
neozeelandeze de comerț și coope
rare economică, industrială și teh
nică.

în timpul întrevederii s-au relevat 
raporturile de colaborare existente 
între România și Noua Zeelandă, 
exprimîndu-se dorința de a se iden
tifica noi posibilități și modalități 
pentru intensificarea cooperării eco
nomice, precum și pentru extinde

rea șl diversificarea schimburilor co
merciale.

★
Sîmbătă s-au încheiat la București 

lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-neozeelandeze de co
merț și cooperare economică. Indus
trială și tehnică.

La încheierea lucrărilor. Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și H.C. Hol
den au semnat un Memorandum de 
înțelegere. Documentul prevede mă
suri pentru dezvoltarea în continua
re a schimburilor comerciale, a coo
perării în domeniile agriculturii, 
economiei forestiere și energetic.

Au luat parte membrii celor două 
delegații. (Agerpres)

în atenția membrilor Automobil Clubului 
Român

• începînd de la 15 octombrie, 
Automobil Clubul Român va deschi
de, sub egida sa, cursurile de iniție
re în mecanica automobilelor, organi
zate pentru începători. înscrierile se 
fac printr-o simplă scrisoare expe
diată pe adresa Automobil Clubului 
Român — București, str. Nikos Be- 
loiannis nr. 27, sectorul 1 — cu men
țiunea „pentru cursurile de mecanică 
auto prin corespondență". Modul de 
desfășurare a cursurilor, programa 
analitică și durata acestora vor fi 
comunicate prin poștă fiecărui soli
citant.

• Odată cu luna octombrie — clnd 
ceața și alte fenomene meteo de 
toamnă încep să-și facă tot mai 
mult simțită prezența în dife
rite zone ale țării — atelierele 
A.C.R.. din toate județele vor e- 
fectua controlul farurilor autotu
rismelor personale ale membrilor 
A.C.R., în contul cotizației, pe baza

cuponului din carnetul de asistență 
tehnică. Se efectuează, de asemenea, 
echilibrarea roților cu aparate spe
ciale moderne din dotarea atelierelor 
A.C.R. de pe întreg cuprinsul țării.
• Noul „Carnet de bord", recent 

editat de A.C.R., se găsește la toate 
filialele județene și orășenești. „Car
netul de bord" reprezintă uni îndrep
tar valoros atît în ceea ce privește 
optimizarea funcționării automobilu
lui, cit și a instrucției conducătorului 
de la volan.

• în baza unei convenții încheiate 
între Centrocoop și Automobil Clu
bul Român — unitățile Centrocoop 
din toată țara pun la dispoziția tu
riștilor automobiliștl membri ai 
A.C.R. spații de cazare, cu serviciile 
aferente acestora, pe baza cupoane
lor turistice de recomandare elibera
te de filialele A.C.R.

ROMANIA-FILM prezintă pe Liliana Tudor, Gheorghe Marin, 
Violeta Andrei, “Siegfried Siegmund

In

„Lumina palida a durerii"

o producție a Casei de filme numărul patru

Scenariu : GEORGE MACOVESCU ; decor : arh. Ștefan Antonescu ; 
costume : Gabriela Rizșan ; montaj : Elena Pașca ; sunet : Dan Ionescu ; 
muzica : Ludovic Feldman, Antonio Vivaldi, Hector Berlioz, Dorin Liviu 
Zaharia ; imagine : Gabor Tarco ; regie : IULIAN MIHU.

Film realizat in studiourile Centrului de producție 
cinematografică „București"

• TUB ABSORBANT 
PENTRU RAZE SOLARE. 
Proiectul unui nou tip de tub 
absorbant pentru raze solare și 
instalațiile aferente utilizării lui, 
în măsură să folosească integral 
energia solară captată, a fost 
realizat de un colectiv de cerce
tători de la Universitatea Quin- 
ghua, din capitala R.P. Chineze. 
Confecționate din sticlă, tubul și 
instalațiile respective pot func
ționa la întreaga capacitate în 
orice anotimp, prezentînd astfel 
caracteristici superioare panou
rilor captatoare utilizate pînă în 
prezent, care nu puteau acționa 
efectiv decît jumătate din nu
mărul zilelor unui an. în cursul 
testelor efectuate s-a demonstrat 
că instalația, expusă la soare, 
tntr-un mediu cu temperatura

de minus 10 grade, după trel- 
patru pre peate încălzi apa pină 
la punctul de fierbere.

• ANVELOPELE U- 
ZATE - SURSĂ DE E- 
NERGIE. Anvelopele uzate 
continuă să umple gropile de 
gunoaie din S.U.A. într-un ritm 
de 200 milioane pe an. Acești 
munți de anvelope, care creează 
mari dificultăți autorităților tu
turor marilor orașe din lume, 
pot deveni o veritabilă sursă de 
energie — scrie revista ameri
cană „The Humanist" — în ca
zul în care ele vor fi supuse 
conversiunii pirolitice, puse la 
punct de „Energy Research 
Group" (E.R.G.) din Portland, 
statul Oregon. Potrivit revistei, 
specialiștii E.R.G. precizează că

CLUJ • Stmbătă ceara a 
avut loc un concert al orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat, 
care, sub bagheta dirijorului 
Emil Simon, a inaugurat 
manifestările artistico-muzicale 
din cadrul celei de-a 15-a ediții 
a festivalului „Toamna muzica
lă ’80", care programează și in 
acest an artiști de renume ații 
din țară, cit șl de peste hotar*. 
(Alexandru Mureșan).

VRANCEA • La Focșani ■ 
fost constituit un cenaclu al ar
tiștilor plastici amatori • in co
muna Slobozia Bradului, muzeo
grafii vrînceni au organizat sim
pozionul „Elemente ale conti
nuității de locuire pe teritoriul 
Vrancei" • Biblioteca județeană 
a deschis la sediul său expoziția 
de obiecte și cărți cu tema „Să 
ocrotim mediul Înconjurător" 
• In mai multe localități, Între
prinderea județeană cinemato
grafică, in colaborare cu așeză- 
mintele de cultură, a organizat 
simpozionul avînd ca temă „Vir
tuțile muncii — expresie, sens și 
perspectivă majoră ale manifes
tării personalității umane". (Dan 
Drăgulescu).

CONSTANTA • în cadrul 
Decadei cărții românești, la 
librăria „Mihai Eminescu" din 
Constanța, in prezența unui nu
meros public, a avut loc lansa
rea cărții pentru copii „Intîm- 
plări din grădina mea" de Ana 
Blandiana, cu ilustrații de Doina 
Botez. Autoarea cărții a răspuns 
numeroaselor întrebări puse de 
micii cititori și a dat autografe. 
(George Mihăescu).

MUREȘ • Cu prilejul ani
versării centenarului nașterii 
marelui scriitor Mihail Sadovea- 
nu, în Sala mică a Teatrului 
Național din Tg. Mureș a avut 
loc un medalion literar-artistic. 
Despre viața și opera prozato

(Urmare din pag. I)
fel se află că, In dubioasa 
faună a speculanților, nu
mitul se bucura de faimă. 
Era „cineva". O dovadă în
tre altele : se număra prin
tre cei puțini care benefi
ciau și de „privilegiul" 
unei porecle : indivizii cer
tați cu munca, cu cinstea, 
cu morala socialistă îi 
spuneau Nae „Pocăitul"... 
Cum se împăca porecla cu 
îndeletnicirea?

— Treceți într-o sîmbătă 
pe la el, pe acasă, Îndem
na un semnal venit din 
opinia publică, și veți că
păta răspuns la întrebare.

Miliția a dat curs și aces
tui îndemn. Astfel se ivește 
prilejul unei noi consta
tări : ușa lui Nae „Pocăi
tul" era deschisă numai 
unor indivizi unul și unul: 
traficanți de piese și apa
rate electronice, cu „se
diul" în strada Academiei 
ori prin diferite fundături 
ferite de ochii curioși... 
Traficanți de valută, dor
nici de ciștiguri ilicite... 
Din cînd în cînd și oaspeți 
pe măsură, din rîndul unor 
cetățeni străini, cuprinși și 
aceștia de morbul chilipiru
lui. Cine se aseamănă se 
adună I

Să continuăm însă Inves
tigația pe firul faptelor. 
V-așteptați cumva ca... „so
cietatea" asta, , întrunită 
mai ales in ziua de sîmbă- 
tă rezervată de Vasile Ni
colae „îngrijirii sufletului", 
să se îndeletnicească cu pe
nitența în colectiv, să bu
chisească din cărțulii cum 
să n-ajungă in flăcările ia
dului ? Aș ! Vorba ceea : 
Nae „Pocăitul" una zicea 
și alta fuma 1

înainte de a vedea ce și 
cum, să ne oprim, fie și în 
treacăt, asupra unui aspect

de ordin mai general. Ori
cui 11 este la îndemină a- 
devărul că trăim o epocă 
cu infinite acțiuni și op
țiuni în planul raporturilor 
sociale. Trăim o epocă în 
care se desăvîrșește cu 
migală și într-o neconte
nită confruntare cu vechiul 
omul nou. Omul purtător 
al unei noi filozofii a mui
cii și existenței, al unui 
nou fel de a concepe rela
țiile sociale. Tocmai de a- 
ceea, mersul ' ci tor Va în 
răspărul curentului "gene

Pe un cu totul alt drum 
s-a angajat „pocăitul" Va
sile Nicolae preferind tur
nanta primejdioasă a că- 
pătuielii nerușinate. Dova
dă și „inventarul" găsit la 
el acasă : 3 600 de tranzis
tor!, sute de lămpi și trans
formatori, alte componente 
electronice de televizor. 
Plus 12 radiocasetofoane de 
proveniență străină, unele 
cu orgă de lumini, cotate 
la „bursa speculanților" și 
cu 15 000 lei bucata.

— De unde le aveți ?

— aflat de față tn această 
Împrejurare, observă în 
curtea casei de pe Dionlsie 
Lupu un stup.

— Vă pasionează albi
nele ?

Locatarul tace mîlc. Lo
cotenentul cercetează mai 
atent stupul. înăuntru, în 
locul miere! obișnuite, șa- 
siuri de televizor. Iar pe 
ele, montați mai mulți con
densatori electrolitici, din 
aceia cu blindaj de alumi
niu. Pasionat cu adevărat 
de electronică, ofițerul ia

Turnanta periculoasă a căpătuielii

ral, tn contratimp cu am
plul și complexul proces 
de edificare morală, invită 
nu la nedumeriri, ci obligă 
la atitudini decise, la dez
văluirea fermă a faptelor 
reprobabile, dar mai ales 
a mentalităților nocive care 
le-au generat. In cuprinsul 
anchetei de față am pus 
mai multor interlocutori în- 
trebarea-test : „Ce credeți 
că-i împinge pe unii spre 
o viață periferică, lipsită 
de axul unei conduite mo
rale demne, eșuată dese
ori sub incidența legii 7" 
Chiar dacă a fost îmbră
cat în cuvinte diferite, răs
punsul, în esența lui, a ex
primat aceeași idee : „Fe
lul greșit de a concepe 
viața potrivit «principiului* 
să dai societății cu pică
tura, dar să iei cu sacul. 
Gîndlre străină, retrogradă 
și repudiată, se-nțelege, de 
orînduirea noastră, orîndul- 
re întemeiată pe cultul su
prem al muncii, pe nor
mele eticii și echității so
cialiste".

— De la unul, de la al
tul...

— Adică, de la Indivizi 
care se ocupă cu specula ?

— Mă rog... ce să mal 
zic...

Da, chiar, ce putea să 
mai zică ?

— Cu ce se află „agoni
sit" aici s-ar cam umple 
rafturile unul magazin.

— Știți, mie tml place 
meseria șl, de dragul el, 
am string ieri, am strlns 
azi.

...Și astfel, dorlnța-1 gata. 
De căpătuială, se-nțelege. 
Dar să zicem șl noi ca 
„strîngătorul" cu pricina. 
I-a plăcut, a achiziționat. 
Cu ce fel de bani, insă ?

— Ei, m-am descurcat 
eu... justifică în doi peri 
cel in cauză.

Cum s-a „descurcat"? Iată 
lntrebarea-cheie. Și sînt 
In viață destule întrebări 
care nu-1 bine să rămînă 
fără răspuns. N-ar fi drept 
să rămtnă. Unul dintre ofi
țerii de miliție — It. D. C.

un condensator In mină șl 
observă două lucruri : 1. 
Că este mal ușor decît 
cele obișnuite ; 2. Că ar
avea o lipitură proaspătă 
și cam artizanală. Pe scurt, 
sînt desfăcuți ciudații con
densatori și ies la iveală, 
în locul presupusului lichid 
electrolitic, 1 650 dolari, 
1 700 ruble, 700 mărci vest- 
germane... (Iată că uneori 
se mai produc și „minuni". 
Dovada : condensatorii e- 
lectrolitici care fabricau... 
valută !). în alte ascunzi
șuri se descoperă o jumă
tate de kilogram de biju
terii din aur, sume mari 
de bani, adevărate depozite 
de mărfuri de proveniență 
străină. Se dezvăluie astfel 
șl scopul „pelerinajului" 
din zilele destinate de Nae 
„Pocăitul" Îngrijirii sufle
tului : traficul de valută șl 
de mărfuri pe sub mină, 
activitatea ilicită ce nu ți
nea cîtuși de puțin de 
„spălarea păcatelor", ci nu
mai și numai de codul pe
nal.

— Cum ie puteau Împă
ca toate acestea cu pre
ceptele mistice care v-au 
atras și porecla in lumea 
dubioasă a gangului ?

La Întrebarea asta. Nae 
„Pocăitul", fratele de cruce 
al traficanților amintiți, 
omul care, am văzut prin 
ce mijloace, agonisise și 
dosise bunuri de circa un 
milion de lei, sare ca muș
cat de șarpe :

— Se-mpăcau t Eram In 
meserie și eu nu-mi fă
ceam decît meseria !...

Este posibil ca unii oa
meni să sufere o asemenea 
descompunere morală incit 
să socotească Îndeletnicirea 
de speculant la lumina zi
lei ori în umbra fundături
lor drept o... meserie. A- 
ceastă optică deformată nu 
este Insă cîtuși de puțin 
In măsură să scoată numi
ta „profesie" din paragra
fele codului penal. Poate 
asupra acestor adevăruri 
Nae „Pocăitul" va mai me
dita, acolo unde se află 
acum, loc spre care, in 
chip Irevocabil, 11 predesti
nase activitatea Infracțio
nală. Totuși, ținind seama 
de palmaresul său bogat 
in sfidarea șl Încălcarea 
legii, se pune o Întrebare 
firească : de unde și cum 
făcea rost mai ales de pie
se, de componente electro
nice ? Acestea, precum se 
știe, nu se găsesc pe toate 
drumurile și nu se pot 
meșteri ca un gablonț oa
recare. Cine era veriga la 
care apela, unde duce lan
țul slăbiciunilor, cine s”a 
Încărcat cu ' felurite vino
vății în această direcție ?

Sint Întrebări asupra că
rora vom stărui Intr-o an
chetă viitoare/

rului au vorbit conf. univ. dr. 
Chereji Peris Tereze și prof. 
Timoteț Enăchescu, după care 
actori ai Teatrului Național din 
localitate și elevi ai școlii 
populare de artă au prezentat 
un apreciat program cultural- 
artistic • In deschiderea ac
tualei stagiuni, colectivul artis
tic al secției maghiare a Tea
trului Național din Tg. Mureș a 
prezentat, în premieră, spectaco
lul cu piesa „Jocul vieții și al 
morții în deșertul de cenușă", de 
Horia Lovinescu. Regia artistică 
este semnată de Kineses Elemâr, 
iar scenografia aparține lui 
Kelemen Tamâs Anna. (Gh. 
Giurgiu).

ALBA • în holul Casei de 
cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Alba lulia, sub egida 
filialei din localitate a Uniunii 
artiștilor plastici, s-a deschis 
expoziția pictorilor Nicolae 
Muntean șl Viorica Boitor. Sînt 
expuse lucrări inspirate din 
trecutul istoric și realizările so
cialiste Înfăptuite In ultimii ani 
pe aceste meleaguri • O expo
ziție de artă plastică, reunind 
lucrări de pictură șl desene rea
lizate de pionieri, a fost deschisă 
in orașul Aiud • Sub genericul 
„Sîntem nepoți de daci șl de 
romani", pionierii din Blaj, tn 
colaborare cu biblioteca docu
mentară „Timotei Cipariu" șl 
Muzeul de istorie din localitate, 
organizează tn aceste zile o sultă 
de manifestări politico-educative 
consacrate cunoașterii trecutului 
de luptă al poporului nostru 
pentru libertate și independență. 
(Ștefan Dinică).

BRAILA • La secția de etno
grafie a muzeului Brăilei s-u 
deschis o expoziție Intitulată 
„Tradiție și inovație * in arta 
populară". Meșteri populari din 
municipiu și județ, colaboratori 
ai muzeului, precum și oameni 
ai muncii de la Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșu
gărești și Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum ex
pun obiecte de uz casnic sculp
tate din lemn, textile de Inte
rior, obiecte de vestimentație, 
împletituri din papură • „Cin
stire pămintului românesc", sub 
acest generic la clubul între
prinderii de utilaj greu „Pro
gresul" s-a desfășurat un con
curs gen „Cine știe cîștigă". Pri
mul loc a revenit tinerilor re
prezentanți ai secției mecano- 
energetic. (Cornelia Ifrim).

HUNEDOARA • La Sarmlze- 
getusa se desfășoară cea de-a 
Xl-a ediție a Festivalului cul
turii și educației socialiste hu- 
nedorene „Sarmis", în cadrul 
căruia au loc ample și cu
prinzătoare manifestări poli
tico-ideologice și cultural-edu
cative în centrele miniere 
din Valea Jiului, Teliuc, Ghelar 
și Brad, în cele siderurgice din 
Hunedoara și Călan. (Sabin 
Cerbu).

BACĂU • Actorii teatru
lui dramatic „Bacovia" și-au 
început activitatea în noua 
stagiune la Moineștl, in mij
locul petroliștilor, prezentînd un 
spectacol cu piesa „Mofturoa
sa" de Virgii Stoenescu. în 
același timp, la sediu au 
fost prezentate in premie
ră piesele „Curtea miraco
lelor" de I. Kambanellis și 
„Plus sau minus viata" de Ște
fan Oprea. Anul acesta, actorii 
băcăuani vor permanentiza pre
zentarea de spectacole și în cu
noscuta stațiune balneoclimate
rică Slănic-Moldova, în orașul 
Moinești șl in alte localități din 
județ. (Gheorghe Baltă).

metoda plrolizel poate fi adap
tată și la alte materii organice. 
Ca urmare — scrie „The Hu
manist" — pot fi tratate astfel 
toate gunoaiele și resturile me
najere, ceea ce însdamnă că, 
prin folosirea acestora, anual, in 
Statele Unite s-ar putea obține 
tot atîta energie cit furnizează 
peste 30 milioane tone de căr
bune.

• UN NOU POD 
PESTE SENA. Zilele acestea 
a fost inaugurat noul pod peste 
Sena de la Puteaux, centru in
dustrial din împrejurimile Pari
sului. Noul pod de beton, cu o 
deschidere de 62,50 m și un ta- 
blier de 1,80 m, înlocuiește ve
chiul pod metalic construit în 
1895 și lărgit în 1910. Capacita

tea de trafic a podului, a cărui 
construcție a început în 1975, va 
ti de 50 000 vehicule pe zi. 
Eleganta siluetă a construcției se 
sprijină pe insula Puteaux din 
mijlocul fluviului, insulă care va 
fi reîmpădurită. Complexul de
servește întreaga parte de vest 
a capitalei franceze.

© PENTRU VALORI
FICAREA COMPLETĂ A 
ZĂCĂMINTELOR DE ȚI
ȚEI. Specialiștii sovietici acor
dă o mare importanță descoperi

rii de noi procedee tehnice pen
tru valorificarea mai completă a 
zăcămintelor de țiței. Pînă în 
prezent, rezultate promițătoare 
au fost obținute prin aplicarea a 
două procedee termice. Primul 
dintre ele constă în aprinderea 
unui foc în interiorul zăcămin- 
tului de țiței, care face ca tem
peratura în strat să ajungă la 
400—500 de grade. Intr-un ase
menea caz, țițeiul devine mai 
fluid și, sub presiunea gazelor 
fierbinți din zăcămînt, începe să 
erupă. In felul acesta se recupe
rează aproximativ jumătate din 
petrolul care nu se poate extrage 
din strat prin mijloacele obiș
nuite de pompare. Cealaltă meto

dă constă în Introducerea in son
dă a aburilor supraîncălziți, care, 
de asemenea, fluidizează țițeiul 
și permit extragerea celei mai 
mari părți a petrolului rămas în 
strat după exploatarea lui prin 
metodele obișnuite.

• ATLAS CROMO- 
ZOMIC. Cercetătoril Științi
fici de la Institutul de botanică 
de pe lingă Academia de științe 
a Bulgariei vor pune în curind 
la dispoziția specialiștilor un 
atlas* cromozomic care va pre
zenta numărul șl structura cro
mozomilor a circa 3 500 de specii 
vegetale de pe teritoriul Bul
gariei. Lucrarea va fi de un de
osebit folos pentru studierea 
florei acestei țâri.

• BAZALT VULCANIC 
PE LUNĂ. Prin compararea 
mostrelor de rocă selenară pre
levate din diferite zone ale su
prafeței Lunii șl aduse pe Pă- 
mînt de misiunile spațiale so
vietice și americane, s-a stabi
lit că, in urmă cu aproximativ 
trei miliarde de ani, suprafața 
satelitului natural al Terrei era 
acoperită de vulcani activi, a de
clarat Valeri Barsukov, directo
rul Institutului de geochimie și 
chimie analitică al Academiei de 
științe a U.R.S.S. In mostrele 
respective, a arătat el, au fost 
descoperite urme de bazalt de 
origine vulcanică, ce se deose
besc de bazaltul de pe Pămînt 
și care au o evidentă origine

vulcanică. Deosebirile descoperi
te ajută la identificarea proce
selor care s-au produs pe Lună, 
fără apă și gaze.

• „DOS BOCAS” - 
CEL MAI MARE PORT 
DIN AMERICA LATINA. 
Portul mexican „Dos Bocas", la 
construcția căruia participă 38 
Întreprinderi și un personal de 
6 000 muncitori, va fi cel mai 
mare din întreaga Americă La
tină — informează agenția E.F.E. 
Ocupînd o suprafață de 1200 
hectare, portul, situat tn Golful 
Mexic, își va desfășura activita
tea în una din cele mai bogate 
regiuni petrolifere din lume.



România acordă o importanță 
deosebită pregătirii temeinice 

și încheierii cu rezultate pozitive 
a reuniunii general-europene

Intervenția șefului delegației țării noastre la intîlnirea pregătitoare 
de la Madrid

MADRID 4 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : La 
Palatul congreselor din Madrid con
tinuă lucrările întîlnirii pregătitoare 
a reuniunii general-europene. Repre
zentanții celor 35 de state partici
pante discută probleme legate de or
dinea de zi,, durata și modalitățile 
de organizare ale reuniunii de la 
Madrid. în ultimele zile s-a realizat 
un acord de principiu în legătură cu 
un punct al schemei de organizare, 
și anume cel referitor la activitatea 
organelor de lucru subsidiare și la 
orientarea lucrărilor acestora de către 
plenară.

Ținînd cont de timpul care a tre
cut de la începerea lucrărilor întîlni
rii pregătitoare, de faptul că aceasta 
nu a reășit încă să rezolve proble
mele de fond privind ordinea de zi 
și schema de organizare a reuniunii 
principale, observatorii apreciază că 
ritmul lucrărilor este mult prea lent. 
In acest sens, este de remarcat că 
reprezentanții a numeroase țări mici 
și mijlocii au adresat apeluri, evi
dențiind necesitatea intensificării a- 
cestui ritm, a trecerii la negocieri 
concrete pe text, pentru rezolvarea 
pas cu pas a tuturor problemelor 
care se află in fața actualei întîlniri 
pregătitoare.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
de vineri, șeful delegației țării noas
tre, ambasadorul Ion Datcu, a subli
niat din nou importanța deosebită pe 
care România o acordă pregătirii te
meinice și încheierii cu rezultate po
zitive a reuniunii general-europene 
de la Madrid. Reprezentantul român 
a arătat că reuniunea trebuie să per
mită atit un schimb de vederi apro
fundat asupra aplicării Actului final, 
cit și prezentarea, discutarea și con
venirea de măsuri concrete de natu
ră a stimula aplicarea ca un tot uni
tar a documentelor semnate la Hel
sinki, intensificarea colaborării și în
tărirea securității pe continent. Este
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DEMISIA GUVERNULUI BEL
GIAN. Primul ministru al Belgiei, 
Wilfried Martens (social-creștin), a 
anunțat, simbătă, demisia guvernu
lui său. Partenerii coaliției guver
namentale, formată din repre
zentanții a șase partide : social- 
creștin, socialist și liberal — flaman
de și francofone — sint divizați în 
legătură cu programul economic 
propus de premier.

AL DOILEA CONGRES AL A- 
SOCIAȚIEI ECONOMIȘTILOR DIN 

| LUMEA A TREIA va avea loc la 
Havana în aprilie 1981. La dezba- 

Iteri vor lua parte aproximativ 300 
de personalități din domeniul eco
nomiei și științelor sociale din sta- 

Itele în curs de dezvoltare. Ca prin
cipal punct al ordinii de zi va fi
gura „studiul crizei economice in
ternaționale și efectele ei asupra 

| lumii a treia".
PRODUCȚIA MONDIALA DE 

. GRllT $1 ALTE CEREALE va to-

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII
Cind, în perioada imediat următoa

re ultimului război mondial, prin 
marile orașe ale Franței, în Belgia, 
Olanda, Germania occidentală, Marea 
Britanie a început să se audă tot 
mai pregnant vorbindu-se în italia
nă, în spaniolă, portugheză, în limbi 
din Peninsula Balcanică sau în telu
rice idiomuri ale populațiilor din 
continentul african, din zona Antile- 
lor sau chiar din Extremul Orient, 
faptul părea autohtonilor o pură 
bizarerie. Sau, celor mai perspicace 
dintre observatorii fenomenului, o 
Situație de înțeles doar în anumite 
limite. Ca, dealtfel, și apariția în 
limbajul presei și al statisticilor ofi
ciale referitoare la forța de muncă a 
noțiunii de emigrație. Puțini au in
tuit atunci că un fenomen nou. încă 
necunoscut ca amploare în istorie — 
migrația în Interiorul continentului 
european — lua naștere pe fondul 
realităților imprevizibile ale epocii 
postbelice.

„Pionierii" acestui exod au fost 
Italienii porniți în căutarea unei al
ternative la condițiile vitrege din 
sudul peninsulei de baștină din acel 
„Mezzogiorno" sărac și dezastruos 
răvășit de război. După ei aveau să 
urmeze spaniolii, portughezii, grecii, 
turcii, nord-africanli, pakistanezii. 
Alungați de situația precară din 
propriile țări, s-au îndreptat spre 
Europa de vest, pe măsura trecerii 
timpului, oameni străini cu zecile, cu 
sutele de mii, cu milioanele, aceștia 
ajungind să preia, treptat, un consi
derabil efort în ramuri de activitate 
de vîrf sau pe de-a-ntregul în zo
nele marginale ale vieții economice, 
să modifice în multe locuri structura 
sociologică a populației și să dea 
naștere la probleme adesea insolubi
le atît pentru ei înșiși, cît și pentru 
societatea în sînul căreia s-au insta
lat. Căci nimic din atmosfera de ro
mantism și aureolă eroică, ce-1 înveș
mântau pe emigrantul din timpurile 
trecute pornit să defrișeze pămînturi 
virgine în preriile și pampasurile 
Americilor și să populeze ținuturi 
pustii din Australia, nu-1 caracteri
zează pe emigrantul lumii moderne. 
El, acesta din urmă, va plonja într-o 
lumq, civilizată, Intr-un sistem bazat 
pe stricte interdependențe juridice, 
economice, sociale care nu numai că 
nu-i vor lăsa cîmp liber de mișcare 
și acțiune, dar îl vor claustra într-o 
diabolică și de nedesfăcut țesătură 
de chingi.

Tratați ca simple 
unelte de producție

Preocupat, In anii cît am lucrat în 
cîteva țări din Occident, de a 
surprinde și reda în pagini de carte 
adevărul asupra celor 14 milioane de 
oameni venițl în căutare de lucru în 
Piața comună, am stat de vorbă cu 
numeroși emigrant!, cu responsabili 

necesar — a arătat el — să se asi
gure respectarea unor criterii de 
bază între care cele privind dreptul 
fiecărei delegații de a prezenta pro
puneri pe tot timpul duratei reuniu
nii și examinarea aprofundată a tu
turor acestor propuneri, adoptarea de 
măsuri care să asigure continuarea 
procesului multilateral al C.S.C.E. și, 
în primul rînd, stabilirea datei și lo
cului viitoarei reuniuni similare celei 
de la Madrid, precum și repartizarea 
cît mai judicioasă, rațională, a 
timpului, astfel încît să se asigure 
atît evaluarea aplicării Actului final, 
cît și, îndeosebi, examinarea apro
fundată, cu responsabilitate, a noilor 
propuneri.

Abordînd problemele legate de or
ganizarea reuniunii, vorbitorul a 
subliniat că lucrările acesteia pot fi 
împărțite în două etape principale : 
prima, pînă la pauza de sfirșit de 
an, consacrată efectuării schimbului 
de vederi în legătură cu aplicarea 
Actului final, prezentării primelor 
propuneri și examinării acestora, și 
cea de-a doua, avînd drept sarcină 
esențială elaborarea documentului 
final pe baza propunerilor prezenta
te de delegațiile participante. Eviden
țiind lipsa de progrese care se ma
nifestă în lucrările întîlnirii pregă
titoare, vorbitorul a arătat că este 
necesar să se treacă fără întîrziere 
la rezolvarea problemelor aflate pe 
agendă, prin întărirea voinței poli
tice, pentru găsirea de soluții unanim 
acceptabile în vederea pregătirii în 
condiții cît mai bune a viitoarei re
uniuni de la Madrid. în acest sens 
pot fi folosite diverse metode de 
lucru, respectîndu-se însă, în mod 
strict și neabătut, regulile de proce
dură ale C.S.C.E., în primul rînd 
participarea egală și directă a fiecă
rei delegații la aceste negocieri, im
plicarea tuturor delegațiilor în pro
cesul de elaborare a documentului 
actualei întîlniri.

taliza, In actualul sezon, potrivit 
estimărilor F.A.O., 1 194 milioane
de tone. Această cifră — subliniază 
agenția Reuter — este superioară 

■cu doi la sută totalului recoltei 
mondiale de anul trecut, dar infe
rioară prognozelor anterioare ale 
F.A.O. Acestea au fost corectate ca 
urmare a informațiilor privind o 
scădere a recoltelor, in primul rind 
in S.U.A. și in unele țări africane.

7,8 MILIOANE ȘOMERI ÎN 
S.U.A. Numărul șomerilor a fost în I 
S.U.A., în septembrie, de 7,8 mili- I 
oane, reprezentînd 7,5 la sută din 
totalul forței de muncă, relevă date- I 
le statistice publicate la Washington | 
de Ministerul Muncii.

INTRAREA SPANIEI ÎN C.E.E. I 
nu va avea loc în ianuarie 1983, cum • 
se considera anterior, ci, probabil, . 
cîteva luni mai tîrziu, a declarat, 
la Madrid, președintele Comisiei ' 
C.E.E., Roy Jenkins. ■ 

ai organizațiilor lor, am participat la 
reuniuni internaționale consacrate 
problemelor emigrației șl am ascul
tat opinii dintre cele mai diverse 
privind aceste probleme. Realitățile 
cunoscute atestă că această mare 
masă de oameni, și îndeosebi emi- 
granții proveniți din țările în curs de 
dezvoltare, trăiesc o adevărată dra
mă colectivă. Viitorul luminos pe 
care și l-au proiectat mental la ple
carea de acasă devenea, .odată cu 
ajungerea în Europa de vest, un vis 
spulberat.

încadrarea în muncă, mal ales în 
condițiile crizei economice pe care o 
traversează de mai mulți ani lumea 

Milioane de dezrădăcinați 
în angrenajul supraprofiturilor

capitalistă, s-a dovedit a fi o pro
blemă dificilă. Acomodarea în noul 
mediu nu este o chestiune atit de 
simplă pe cît s-ar fi părut. Necu
noașterea limbii constituie o barieră 
în calea comunicării. Legile țării de 
intrare sint oscile pînă la totala sub
jugare, iar patronul impune și alte 
legi decît cele scrise. Salariul este 
ciuntit oricînd fără ca să se poată 
protesta. Omul venit de pe alte 
coordonate geografice ale globului 
este privit cu dispreț, cu adversitate 
chiar de tovarășii săi de muncă 
autohtoni. El se vede primul pus pe 
lista concedierilor.

Din cînd în cînd, în apărarea eml- 
granților se ridică glasul de protest 
al unor ziariști onești. Intervin, cu 
autoritatea de care se bucură tn opi
nia publică, sociologi, economiști, oa
meni politici. Au loc reuniuni de ex- 
perți patronate de toruri Internațio
nale de prestigiu, in care condiția 
emigrantului este analizată din un
ghiurile de vedere cele mai diferite. 
Emigranții înșiși se întrunesc în con
grese în cadrul cărora, ca In cazul 
mai recent ținut la Amsterdam, cer 
„respectarea drepturilor politice și 
cetățenești ale muncitorilor emigranți 
din cele nouă țări ale C.E.E., unde 
milioane de oameni ai muncii din 
Asia, Africa și Orientul Mijlociu sint 
supuși unei puternice exploatări, dis
criminării în primirea la lucru, in re
tribuirea muncii".

Ecoul acestor luări de atitudine 
răzbate uneori pînă la forurile che
mate să le asculte și unele amelio
rări s-au produs. în raport cu ne-

în 1981 urmează să aibă loc o conferință 
a țărilor in curs de dezvoltare 
Declarația miniștrilor de externe ai grupului „celor 77“
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe al 

grupului „celor 77“ s-au pronunțat la reuniunea anuală desfășurată la New 
York pentru organizarea, în 1981, a unei conferințe a țărilor în curs de 
dezvoltare. O declarație publicată vineri la O.N.U. precizează că această 
conferință va fi destinată „intensificării infăptuirii diverselor programe 
privind cooperarea economică intre țările in curs de dezvoltare și asigu
rarea aplicării acestora intr-un mod concret și coerent".

„La soluționarea problemelor de care depind 
pacea și securitatea lumii să participe 

toate statele" 
subliniază Comunicatul reuniunii extraordinare a miniștrilor 

de externe șl șefilor delegațiilor) țărilor nealiniate 
la actuala sesiune a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE / 4 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite au luat sfîrșit lu
crările unei reuniuni extraordinare a 
miniștrilor de externe și șefilor de
legațiilor țărilor nealiniate la actua
la sesiune a O.N.U.

în comunicatul reuniunii este re
levată îngrijorarea participanților în 
legătură cu deteriorarea situației In
ternaționale și cu apariția de noi fo
care de tensiune în lume și, în speță, 
In legătură cu intervențiile militare 
și amestecul în treburile interne ale 
altor state. Participanții au subliniat 
în context imposibilitatea de a se 
asigura pacea și securitatea fără res
pectarea strictă de către toate state
le a principiului inadmisibilității fo
losirii forței, intervenției și ameste
cului sub orice pretext.

în document se relevă, de aseme
nea, pericolul pe care îl comportă 
continuarea cursei înarmărilor și, în 

în așteptarea zadarnică a unei oferte de muncă...

Un grup de muncitori nord-africani In așteptarea zadarnică a unei slujbe 
(fotografie după revista italiană „EUROPEO")

voile, ele sînt însă minime. Iar 
aceasta pentru că, așa cum fără în
conjur se exprima un marcant per
sonaj al Comisiei C.E.E. de la Bru
xelles, Maurice Foley, tipul de rela
ții de muncă elaborat de Piața co
mună față de muncitorii emigrant! 
poartă amprenta „...celui mai pur stil 
al secolului al XIX-lea, in reglemen
tările existente ținindu-se cont, înain
te de toate, de interesele patronilor. 
Sistemul angajare-dezangajare este 
ceea ce leagă, practic, pe Industriașii 
francezi, germani și alții de muncito
rii străini. Muncitorii pretins invitați 
sint tratați ca simple unelte de pro
ducție".

Ce s-ar fi întîmplat 
dacă nu ar fi fost ei ?

Multe din relatările referitoare la 
universul emigranțilqr se referă cu 
prioritate, unele chiar exclusiv, la 
acele aspecte ce țin de viața de mi
zerie pe care o trăiesc străinii în 
țările bogate ale occidentului euro
pean. Sint prezentați in prim-plan 
aceia care ajung să Îndeplinească 
muncile cele mai neigienice și grele 
pe care autohtonii le refuză — mătu
rători de stradă, lucrători în felurite 
servicii ale salubrității, hamali în 
gări, mineri In galerii lipsite de secu
ritate. Evident, acestea sînt aspecte 
care însoțesc, ca un dureros cortegiu, 
zeci și sute de mii de oameni ajunși 
tn pragul deznădejdii și care nu au 
altă ieșire din impasul tn care au 
ajuns decît să accepte orice ofertă, 
numai să aibă din ce-și duce viața.

Dar un alt aspect, la tel de șocant 
și de revelator, ni se pare că merită 
cel puțin o tot atît de mare conside
rație : participarea muncitorului străin 
la crearea valorilor materiale ale so
cietății in care trăiește, altfel spus, 
emigrantul ca FACTOR PRODUCĂ
TOR DE AVUȚIE. într-o pertinentă 
analiză asupra acestei laturi, un stu
diu apărut în revista „30 Jours d'Eu- 
rope" arăta răspicat : „Problema 
muncitorilor emigranți In Europa 
(Piața comună — n.n.) dă naștere 
unei dileme economice foarte com
plexe. Dacă ei ar părăsi miine comu
nitatea, multe industrii ar inceta 
practic să funcționeze și diferite eco- 

primul rînd, a celor nucleare, încer
cările de restaurare a unor pacte mi
litare vechi și de creare a altora noi, 
lipsa unor acorduri în vederea rezol
vării problemelor economice mon
diale, în speță, în ce privește spriji
nirea economiei țărilor în curs de 
dezvoltare și dreptul lor la exploa
tarea propriilor resurse naturale.

Comunicatul subliniază că reduce
rea încordării și rezolvarea proble
melor internaționale de care depind 
pacea și securitatea lumii nu sînt po
sibile fără participarea, pe bază de 
egalitate, a tuturor statelor, inclusiv 
a celor nealiniate.

Participanții la reuniune au subli
niat, de asemenea, importanța confe
rinței miniștrilor de externe ai țări
lor nealiniate, care va avea loc anul 
viitor la Delhi, și care trebuie să sta
bilească rolul și eficiența țărilor 
nealiniate în rezolvarea celor mai 
importante probleme internaționale.

nomii naționale ar risca să se pră
bușească. Muncitorii străini acceptă 
in mod spontan activitățile prost 
plătite ?i subalterne, dar necesare. 
Permițind celor ce-i plătesc «să eco
nomisească» milioane asupra sala
riului lor, ei fac industria Pieței co
mune competitivă pe piețele mondia
le, pentru că ei tini exploatabili și, 
de asemenea, pentru că In oarecare 
măsură prezența lor tinde să depre
cieze prețul mlinii de lucru indigene". 
Iar un document al forului executiv 
de la Bruxelles al C.E.E. vine parcă 
să completeze : „Afluxul muncitorilor 
emigranți la actuala scară a avut re
percusiuni profunde asupra econo- 

miilor statelor membre. Prezența lor 
a contribuit la determinarea unul 
ritm de creștere mai rapid, care altfel 
nu ar fi putut fi realizat și. in plus, 
fără efort de creștere a investițiilor. 
Iar faptul că muncitorii emigranți 
sint disponibili In așa de mare nu
măr, ca și curenta lor angajare pe 
termen scurt, au facilitat AJUSTA
REA miinii de lucru atit in între
prinderi, cit și pe ansamblul eco
nomiei".

Acea forță de lucru oricînd gaja să 
accepte să presteze muncile cele mai 
dificile și, se-nțelege, cele mai mi
zer remunerate, acea categorie de 
producători de valori materiale pe 
care înșiși francezii preferă a-i de
numi acum, după model vest-german, 
prin termenul de împrumut, hibrid și 
eufemistic, „Les Gastarbeiters", adi
că așa-ziși „muncitori oaspeți", repre
zintă 10 LA SUTA din populația ac
tivă in GERMANIA FEDERALA. Ei 
sint peste 1 MILIOANE în Franța, 
din care 30 la sută lucrează in indus
triile siderurgică, echipamente și de 
automobile, 30 la sută in construcții 
și lucrări publice. Un sfert din mun
citorii de la marile uzine „Renault" 
sînt „străini". în Anglia numai nu
mărul emigranților proveniți din țări 
ale Asiei și Africii reprezintă 1,5 MI
LIOANE. Piața comună numără mal 
mulți emigranți decît belgieni, decît 
olandezi, decît danezi, decît irlandezi. 
Este explicabil atunci pentru ce un 
studiu oficial afirma : „Emigranții 
pot fi considerați, pe drept cuvint, 
al zecelea partener al Pieței co
mune".

Al zecelea partener 7 ...Mai mult

Încheierea lucrărilor 
Adunării anuale a F.M.I.

și Băncii Mondiale
Preocupări În legătură 

cu adînclrea decalajelor 
economice și agravarea 
stării de subdezvoltare

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat lucră
rile Adunării anuale a Fondului Mo
netar Internațional și Băncii Mon
diale, care a examinat o serie de 
probleme actuale ale situației finan
ciare și economice internaționale. 
La reuniune au participat aproxima
tiv 3 000 de delegați din 141 de țări.

în cadrul .reuniunii, reprezentanții 
țărilor în curs de dezvoltare au dat 
din nou expresie preocupării lor în 
legătură cu adîncirea decalajelor 
economice șl agravarea stării de 
subdezvoltare, cerînd amplificarea 
eforturilor comunității Internationa
le, inclusiv prin sporirea creditelor 
și asistenței F.M.I., B.I.R.D. și altor 
organizații internaționale, pentru 
sprijinirea procesului de dezvoltare 
din aceste state. Pe de altă parte, la 
reuniune s-au manifestat din nou 
rezervele cunoscute ale statelor in
dustrializate occidentale fată de an
gajarea unui dialog autentic în ve
derea rezolvării problemelor acute 
ale subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice și monetare inter
naționale.

După cum informează agențiile In
ternaționale de presă, la reuniune a 
fost realizat un acord asupra înfiin
țării unei instituții separate a Băncii 
Mondiale pentru ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare in prospectarea 
și exploatarea propriilor lor resurse 
minerale și în domeniul surselor de 
energie. Totodată, s-a aprobat ca 
Fondul Monetar Internațional să 
identifice noi fonduri pentru ajuto
rarea țărilor în curs de dezvoltare pe 
piețele valutare, așa cum procedea
ză Banca Mondială.

★
Președintele B.I.R.D., Robert 

McNamara, a anunțat că un număr 
de 14 state industrializate vor con
tribui cu suma de 1,2 miliarde dolari 
la sporirea fondurilor Asociației In
ternaționale pentru Dezvoltare — 
organism afiliat Băncii Mondiale — 
în scopul acordării de credite pen
tru țările în curs de dezvoltare. 
McNamara a făcut cunoscută această 
măsură după încheierea lucrărilor 
Adunării anuale a F.M.I. și B.I.R.D., 
care s-a desfășurat la Washington.

întîlniri ale membrilor 
delegației române

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Cu prilejul participării la lucrările 
Adunării anuale a Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și Băncii Mon
diale, reprezentanții țării noastre, 
Iulian Bituleanu, adjunct al mi
nistrului finanțelor, și Gheorghe 
Popescu, președintele Băncii de in
vestiții, au avut întîlniri cti directo
rul general al F.M.I., Jacques de 
Larosiăre, șl cu președintele B.I.R.D., 
Robert McNamara, în cadrul cărora 
au fost examinate aspecte ale dez
voltării cooperării dintre România și 
aceste organizații internaționale.

Delegația a avut, totodată, convor
biri cu Wang Bingqlan, ministrul fi
nanțelor, și Li Baohua, președintele 
Băncii Populare a Chinei.

Au avut loc contacte șl întîlniri 
cu conducători ai delegațiilor al
tor țări participante, precum și cu 
reprezentanți ai unor bănci și insti
tuții financiare.

decît atît. Cercetările privind cu 
obiectivitate tema emigrației munci
toare relevă concludent că bunăsta
rea de care beneficiază țările vest- 
europene se sprijină, in bună măsu
ră, pe munca acelor multe milioane 
de oameni veniți de aiurea și care, 
posesori ai unei calificări sau simpli 
pălmași, au trudit, in ritmul abru
tizant al industriei moderne, fără ca 
măcar să poată obține o parte cit de 
cit rezonabilă din ceea ce ti s-ar fi 
cuvenit de drept. Sociologul și eco
nomistul (rancez Raymond Aron 
este categoric in evidențierea acestei 
stări de lucruri : „Ce s-ar fi intim- 
plat — se întreabă el — cu întreaga 
Europă industrializată (capitalistă — 
n.n.) dacă ea nu ar fi putut dispune 
de o rezervă de forță de muncă gata 
oricînd să accepte să presteze acti
vitățile pe care muncitorii băștinași 
— francezi sau germani — le refuzau 
pentru că nu erau plătite corespun
zător cu dificultatea lor ?“ într-ade- 
văr, ce s-ar fi întîmplat dacă ?... 
Aceeași întrebare, in alți termeni, și-o 
punea și M. Massenet, directorul 
serviciilor populației din Franța : „Cu 
o populație activă de numai 40 la 
sută, cum am putea asigura noi, in 
Franța, nivelul de trai al întregii 
populații, pensiile bătrinilor, sarcinile 
bugetare pe care le implică studenții, 
investițiile sociale pentru copii, fără 
emigrație ?“

Sclavi ai lumii 
moderne

Așadar... In cele nouă state ale Co
munității economice vest-europene 
(Piața comună) trăiesc și muncesc, 
supunîndu-se altor legi decît legile 
țării proprii, al căror statut legal, 
după cum se exprima profesorul 
M. Grandi de la Universitatea din Mo
dena, „...ia tn considerație numai 
funcția individului ca muncitor sala
riat, neglijind complet statutul său 
ca ființă umană și ca cetățean mun
cind permanent intr-o comunitate 
umană", 14 MILIOANE DE OAMENI. 
Sînt europeni — italieni, turci, 
spanioli, portughezi, greci... Dar 
sînt, într-o uriașă proporție, nord- 
africani și negri din țările de 
curind eliberate ale Africii, sud- 
americani și chiar... extrem-orien- 
tali. Statisticile arată că ei re
prezintă a zecea parte din populația 
activă a țărilor Pieței comune. Jude- 
cîndu-le condițiile de viață și de 
muncă, literatura occidentală nu ezi
tă să-i numească „SCLAVII EURO
PEI CONTEMPORANE", „ROBI AI 
LUMII MODERNE", „NOMAZII SE
COLULUI AL XX-LEA". Oameni 
porniți in căutarea unui paradis ilu
zoriu, dar unde nu au găsit decît 
munca pînă la istovire pentru înavu
țirea altora.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

PORTUGALIA

Semnificațiile
La capătul unei campanii electo

rale de peste trei săptămîni, circa 
șapte milioane de alegători portu
ghezi sînt chemați azi la urne pen
tru a desemna pe cei 250 de depu- 
tați ai Adunării Republicii.

Cel puțin două împrejurări con
feră actualului scrutin parlamentar 
— al treilea de după revoluția din 
aprilie 1974 — o semnificație spe
cială. Mai întîi, parlatnentul ce va 
fi ales dobîndește prerogative con
stituante, ceea ce înseamnă înche
ierea perioadei „de tranziție", in 
care textul constituției din 1976 nu 
putea fi modificat. Pe de altă parte, 
însemnătatea momentului decurge 
din realitățile politice din ultimele 
zece luni. Se știe că, pentru prima 
oară după „revoluția garoafelor", la 
scrutinul „intercalat" din decembrie 
trecut, majoritatea parlamentară a 
revenit, la diferență mică, coaliției 
de centru-dreapta „Alianța Demo
cratică", alcătuită din partidele So
cial-Democrat, Centrul Democrat- 
Social, Partidul Popular Monarhist 
și Mișcarea Reformiștilor.

Această coaliție și guvernul for
mat de ea au arătat fără ocolișuri 
că scopul lor principal este de a 
schimba constituția. Adoptată de 
prima Adunare Constituantă de 
după răsturnarea fascismului, în- 
tr-o etapă de netă preponderență a 
forțelor de stingă, militare și civile, 
constituția portugheză proclamă 
dezvoltarea țării în direcția socia
lismului, consacrînd naționalizarea 
principalelor mijloace de producție, 
reforma agrară, controlul muncito
resc în întreprinderi, rolul armatei 
ca girant al cuceririlor revoluționa
re, stabilește drepturile și libertățile 
democratice ale cetățenilor.

Intenția de a modifica textul con
stituției nu aparține exclusiv coali
ției de centru-dreapta. Un șir de 
alte formațiuni politice, inclusiv de 
stînga, admit necesitatea unor adap
tări ale prevederilor constituționale la 
realitățile prezentului. „Alianța De
mocratică" atacă însă frontal aproa
pe toate prevederile fundamentale, 
adică principalele cuceriri ale revo
luției portugheze, propunîndu-și să 
le suprime ori să le reformuleze în 
cazul că iși păstrează majoritatea 
parlamentară.

„Alianței Democratice" 1 se opun 
două blocuri electorale: „Alianța 
Poporul Unit" (A.P.U.), alcătuit din 
Partidul Comunist și Mișcarea De
mocratică Portugheză, precum și 
„Frontul Republican și Socialist" 
(F.R.S.), din care fac parte Partidul 
Socialist, Uniunea de Stînga a So
cialiștilor Democrați și Social-Demo-

In Republica Zimbabwe - eforturi în vederea 
intensificării extracției miniere

SALISBURY 4 (Agerpres). — Noile 
condiții de pace de care se bucură 
în prezent Republica Zimbabwe, 
după încetarea războiului de elibe
rare și proclamarea independenței 
naționale, vor permite dezvoltarea 
explorărilor și exploatărilor miniere. 
O publicație a Ministerului Minelor 
și Resurselor Energetice de la Salis
bury relevă existența a aproximativ 
1 000 mine inactive la data proclamă
rii independenței, din care în peste 
100 au început pregătiri în vederea 
reluării activității. Zimbabwe dis
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Autumnale
Toamna este un anotimp care nu-și vede capul de treburi șl pro

bleme. Trebuie să numere bobocii, să șteargă praful după căldurile 
verii și să astupe cu frunze canalizarea, să fiarbă magiunul și să gă
tească hirtie-țiplă pentru conservele de gogoșari.

Toamna se lansează și noua modă ; incep veritabile întreceri intre 
casele de creație, fiecare iși pregătește surprizele - culoarea la modă 
va rămine violetul, înlocuind cafeniul ? Se vor purta fuste mai lungi, 
reverele mai late sau cravatele mai înguste ?

Și alte case de creație pregătesc noutăți de toamnă. De pildă, este 
o mare emulație - cine va lansa mai întîi pe piață noul model de 
tun. Nu, nu-i vorba de vreo variantă a anacronicului azvîrlitor de obuze, 
ci de o autentică noutate, demnă de o civilizație superioară : tunul 
care proiectează un fascicul de particule de înaltă energie. Un jet 
invizibil capabil să distrugă orice întîlnește în calea sa — avion, rachetă, 
cîrd de ciori sau privighetori, orice. Vechiul vis al alchimiștilor arsena
lelor — „o rază a morții" — începe să se apropie de realizare.

O altă veste Interesantă de peste ocean : majoritatea membrilor 
Comisiei senatoriale pentru serviciile armate s-a pronunțat în favoarea 
reluării producției de substanțe toxice neuroparalizante. S-a și propus, 
concret, construirea unei uzine Io Pine Bluffs, Arkansas, pentru produc
ția de arme chimice cu gaze paralizante. Avînd în vedere agitația, 
ritmurile trepidante, circulația exasperantă, forfota și turbulențele vieții 
moderne, stressurile pe care le provoacă, este de înțeles cît de liniș
tită, calmă, relaxantă și odihnitoare vo fi o lume de neuroparalitici, 
cu oamenii stane de piatră. E adevărat, există convențiile privind gazele 
toxice, armele chimice - dar cum să rămînă paralizat spiritul de ini
țiativă din cauza unor hîrțoage prăfuite ? I

Probleme deosebite ridică însă stomatologia, amenințînd omenirea 
cu niște cheltuieli gigantice. Nu-i vorba de vreo armă care să facă 
să explodeze dinții inamicului, ci de o descoperire a dentistului Leo 
Windecker din Midland, Texas. Care, in loc să-și vadă fie plombe, 
carii și extracții, și-a dezvoltat o pasiune în timpul liber : construcția 
de avionete. Folosind diferite resturi și deșeuri, in special mase plastice, 
a reușit să construiască un avion, „The Eagle" (vulturul), despre care 
s-a constatat că... este invizibil pentru radaruri. Metoda a fost cerce
tată, perfecționată, s-a ajuns la o tehnologie prevăzînd căptușirea ari
pilor cu material plastic - iar recent ziarul „Austin american - sta
tesman" a dezvăluit că un bombardier Y.E.-5 construit prin tehnologia 
respectivă a reușit să se apropie la 40 de kilometri de o .stație radar 
fără a fi văzut. Dezvăluirea a stîrnit o furtună, știrea fiind considerată 
ultrasecretă ; Pentagonul n-a confirmat-o și n-a dezminții-a recunoscînd 
„existența unui proiect de avion invizibil".

Și atunci, in fața unei asemenea revoluții, ce se va face cu toate 
avioanele existente ? Trec la casare, trebuie înlocuite ? Perspectivele 
sînt grandioase - pînă acum, cind vreo țară iși moderniza cîteva sute 
de avioane, se vorbea de „afacerea secolului" ; dar acum, cînd ar fi 
in discuție multe zeci de mii de avioane ? Și, în definitiv, de ce numai 
avioane invizibile, și nți și automobile-invizibile ? Pentru că nu numai 
piloții au probleme cu radarul, mai au și automobiliștii, pe șosele, fiind 
preferabilă o mașină invizibilă.

Ne cam pune la cheltuială dl. dentist. Dar și în materie de civili
zație, obrazul subțire cu cheltuială se ține.

Noroc că toate survin intr-o perioadă cind omenirea nici nu prea 
ar avea ce face cu banii, fiindcă șl-a rezolvat toate nevoile.

N. CORBU

noului scrutin
crații Independenți. Practic, toate 
principalele partide politice se pre
zintă de astă dată în coaliții cu alte 
formațiuni, încă un semn al serio
zității cu care este privită miza 
acestei confruntări. Alte opt liste 
electorale, cuprinzînd o formațiune 
de extremă dreaptă, șase de extre
mă stingă și una cu caracter regio
nal, din Azore — încearcă să-și asi
gure măcar cite uh deputat, așa cum 
a făcut-o în ultimii ani Uniunea 
Democratică Populară. Sondajele 
preelectorale au prevăzut în genere 
rezultate strînse și perspective mi
nime de obținere a majorității ab
solute.

In esență, campania electorală s-a 
desfășurat în jurul unor teme ca : 
modalitățile de redresare economică 
și financiară, de combatere a Infla
ției și a șomajului, asigurarea sta
bilității politice etc. S-a concentrat, 
cu alte cuvinte, asupra realităților 
presante ale țării. Propaganda 
„Alianței Democratice" a insistat 
mult pe tema reducerii inflației (de 
la 24 la 15 la sută), a diminuării im
pozitelor și creșterii pensiiloț (cu 
prețul unui deficit bugetar de 
2 800 000 000 dolari, cel mai mare din 
istoria țării). Partidele socii 7 șl 
comunist au calificat amintiteQi 
suri guvernamentale drept „derr 
gice", susținînd, totodată, că d»— 
ducerea impozitelor directe bepS3*- 
ciază doar categoriile privilegiate, 
în timp ce impozitele indirecte, care 
au crescut, afectează ansamblul 
populației. Cu deosebită forță a de
nunțat opoziția de stînga o seamă 
de măsuri apreciate ca fiind de na
tură să pună în cauză naționaliză
rile și reforma agrară. Dealtfel, ase
menea măsuri, generatoare de ten
siuni sociale, au fost descurajate 
fără echivoc de Consiliul Revoluției 
și, într-o manieră indirectă, chiar de 
președintele Ramalho Eanes.

Cu toate că partidele de stînga 
participă la alegeri pe liste separate, 
există totuși între ele un consens 
tacit asupra necesității imperioase 
de a se obține o majoritate parla
mentară de stînga. Cei mai mulți 
dintre observatori consideră că si
tuația existentă in economie, ca și 
tensiunile sociale nu vor putea să-și 
găsească soluții adecvate decît în 
perspectiva unui guvern cu largă 
reprezentare parlamentară și care, 
in același timp, să poată conta pe 
sprijinul sindicatelor. Consultarea 
electorală de azi va indica șansele 
reale în această direcție.

V. OROS

pune de vaste zăcăminte de aur, cu
pru, crom, azbest, cărbune, fier și ni
chel. Dispune, de asemenea, de nu
meroase minerale care sînt vitale in 
domeniul tehnologiilor moderne. 
Ele includ litiu, platină, cositor, tung
sten și fosfați. In mare, se extimea- 
ză că această tînără republică are în 
subsolurile sale 40 de minerale pentru 
care există o cerere generală. Aurul 
și-a redobîndit primul loc în ierarhia 
veniturilor realizate din exploatarea 
minieră, dar există perspectiva unui 
puternic avînt al producției de oțel.
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