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întreprinderile din 
orașul Cîmpina 

au îndeplinit pianul 
pe perioada 

1976-1980
. Colectivele de muncitori, maiș
tri și ingineri din orașul Cimpi- 
na, puternic centru industrial al 
Prahovei, au îndeplinit cu succes 
planul producției industriale din 
actualul cincinal. Datorită avan
sului de tinip cîștigaî, întreprin
derile cîmpinene vor mai reali
za, pină la sfirșitul anului, ma
șini, utilaje și instalații pentru 
foraj și exploatarea sondelor, 
reductoare, trolii, aparatură de 
joasă și înaltă tensiune, piese de 
schimb pentru tractoare și mo
toare grele, produse petroliere, 
articole textile, mobilă și altele 
în valoare de peste 1,2 miliarde 
let Pe baza comenzilor făcute 
de firme din alte țări, o mare 
parte din aceste produse vor fi 
livrate prompt la export (Con
stantin Căpraru).

AL CINCINALULUI
ÎN AGRICULTURĂ

0 săptămină hotăritoare
pentru recoltarea porumbului

x

• Pină ieri, 6 octombrie, porumbul a fost cules de pe
19 la sută din suprafața cultivată, 

această lucrare desfășurîndu-se acum în 23 de județe.
483409 hectare

■ ' —

• In cooperativele agricole din județul Mehedinți po
rumbul a fost strîns de pe aproape jumătate din 
suprafață, iar în cele din județele Dolj, Vîlcea, Brăila, 
Teleorman, Ilfov și Constanța - în proporție de 39-37 
la sută.

• Deși porumbul s-a copt, în județele Prahova, Buzău 
și Argeș suprafețele de pe 
de porumb reprezintă doar

care
10-12

s-a strîns recolta 
la sută.
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O nestemată mai nouă in salba de parcuri șl lacuri ce Împodobesc Capitala i parcul din cartierul Drumul Taberei 

Foto : Gh, Vințili

FONDURILE PROPRII ALE ÎNTREPRINDERII
utilizate cu înalt spirit gospodăresc

I

Produse livrate 
suplimentar 
la export

Colectivul întreprinderii 
mice din Turda a reușit, 
organizarea superioară a 
ducției și a muncii, să realizeze 
și să depășească planul la toate 
cele 25 de sortimente și, îndeo
sebi, Ia cele solicitate Ia export, 
printre care carbonat de pota
siu, hidroxid de potasiu, acid 
dorhidric și altele. Aceasta a 
permis onorarea tuturor con
tractelor la export prevăzute 
pentru anul în curs și, totodată, 
livrarea în mod suplimentar a 
unor produse in valoare de pes
te un milion lei valută. (Ale
xandru Mureșan).

săptămină In care trebuie să se lucreze

chi- 
prin 
pro-

Prin hărnicia 
constructorilor 

de locuințe
Pentru colectivele din cadrul 

întreprinderii județene de con- 
strucții-montaj Bistrița-Năsăud. 
primele trei trimestre ale anu
lui in curs au constituit o pe
rioadă rodnică, sarcina de 
dare in folosință a locuințelor 
fiind îndeplinită în condițiile in 
care sporul realizărilor față de 
perioada similară a anului tre
cut reprezintă aproape 400 de a- 
partamente. Rezultate deosebite 
au obținut constructorii de la 
șantierul nr. 2 Năsăud, care și-au 
îndeplinit planul pe întregul an. 
Pină la sfirșitul anului, in ju
deț vor fi date în folosință incă 
716 apartamente, toate aflin- 
du-se in diferite faze de finisaj. 
Totodată, constructorii de aici au 
început lucrările Ia 1 800 apar
tamente din planul anului viitor. 
(Gh. Crișan).

Trafic intens 
de mărfuri 
în portul 
Constanța

în cele trei trimestre care au 
trecut din acest an, in portul 
Constanta s-a realizat cel mai 
mare trafic de mărfuri din is
toria sa, totalizînd 19 milioane 
tone produse uscate. Un adevă
rat record a fost atins în luna 
septembrie, cind s-au derulat 
zilnic, în medie, 74 300 tone 
mărfuri. Este rodul strădaniilor 
nu numai ale oamenilor muncii 
care lucrează aici — docheri, 
mecanizatori, navigatori — ci și 
ale numeroaselor colective de în
treprinderi din țară care și-au 
Îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan la export. în prezent, la 
danele oortulul se află tn curs 
de încărcare șl descărcare 65 de 
nave românești sau sub alte pa
vilioane. (George Mihăescu).

Din apele 
Blcazului - 

energie electrică
Apele rîuluî Bicaz produc 

energie electrică prin folosirea 
lor la sporirea puterii hidrocen
tralelor de pe Bistrița. Noua lu
crare constă !n devierea acestui 
rîu spre apele Iacului de la Bi
caz, prin intermediul unui tunel- 
în lungime de 10 kilometri, ce 
străbate doi munți din masivul 
Ceahlău, situați între localitățile 
Tașca și Izvorul Alb.

Trecerea apelor acestui rîu 
prin turbinele hidrocentralei de 
la Bicaz și ale celorlalte 12 hi
drocentrale de pe Bistrița con
tribuie la obținerea unei pro
ducții anuale de energie elec
trică de 42 milioane kilowați- 
oră. (Constantin Blagovici).

Am intrat Intr-o
fără răgaz, cu toate forțele, la culesul, transportul și depo
zitarea porumbului. Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, direcțiile agricole și consiliile unice 
agroindustriale au datoria să asigure o puternică con
centrare a mijloacelor mecanice și a forțelor umane de la

lanuri, tar printr-o bună organizare a munciiSate In . ,
să se muncească pretutindeni din zori și pină noaptea la 
cules. Intrucit in Unele județe — Ialomița, Brăila și altele 
— s-a creat un decalaj intre cantitățile recoltate și cele 
depozitate, este necesar ca la transport să se lucreze și 
noaptea.

Să facem totul — în fiecare unitate agricolă, în fiecare comună, în fiecare județ

pentru ca recolta de porumb să fie strînsă și pusă la adăpost în ce| mai scurt timp, fără

pierderi, asigurîndu-se totodată livrarea tuturor cantităților prevăzute la fondul de stat I

BRAILA

Toate mijloacele de transport 
folosite

de hectare culti-Din cele 107 660 
vate în acest an cu porumb în jude
țul Brăila s-au recoltat 31 300 de hec
tare. adică o treime. Acest ritm de 
lucru a putut fi atins datorită atît 
noilor dotări — în special celor 
204 combine autopropulsate de re
coltat porumb pe patru rinduri, 
CARP-4 — cît și participării ia 
recoltat a peste 15 000 de țărani coo
peratori, precum și a numeroși oa
meni ai muncii de alte profesii și 
elevi. Pentru că în acest an stadiul 
coacerii lanurilor este mai întîrziat ca 
de obicei, bunii gospodari și-au amin
tit și au aplicat metoda tradițională 
— depănușarea — grăbind astfel pro
cesul de coacere. Un exemplu grăi
tor l-am întîlnit în unitățile din con
siliul agroindustrial Cireșu, unde po
rumbul a fost recoltat pe jumătate 
din suprafața cultivată de 4 046 hec
tare. Secretul se numește hărnicie : 
zilnic, in unitățile aparținînd acestui 
consiliu lucrează -peste 1 500 de ță
rani cooperatori, repartizați atît la 
lucrările în cimp, cît și în celelalte 
sectoare. Tot aici a fost reintrodusă o 
practică gospodărească : o bună par
te din recolta de porumb este trans
portată cu cele 145 de căruțe ale 
unităților agricole. Astfel, ciștigul 
este dublu : crește ritmul la transpor
tat, mai ales în condițiile prezente, 
cînd nu peste tot pătrund ma
șinile și tractoarele și, totodată, s-a 
economisit o importantă cantitate de

din plin
carburanți. Nu este un exemplu sin
gular. Se lucrează intens și in coo
perativele agricole din consiliile_agro- 
industriale Șutești, Gropeni, 
nu, Bertești și Ianca.

Important este însă că în 
țul Brăila se manifestă din

Roma-

jude- 
partea

tuturor celor implicați în acțiunile 
acestei campanii o atitudine înainta
tă față de, muncă. Se acționează ope
rativ. într-un ritm tot mai susținut, 
cantitatea de recoltă (Ia porumb, 
spre exemplu, ultimele evaluări sînt 
superioare celor precedente) și cali
tatea lucrărilor fiind cele mai bune 
dovezi ale hărniciei oamenilor de pe 
aceste meleaguri.

Comeliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii

(Continuare in pag. a II-a)

Zile de muncă Intensă pe ogoarele C.A.P. Mănăștur, județul Arad : pină 
aseară, aici au fost recoltate 235 hectare cu porumb, din cele 510 cultivate 

Foto : D. Constantinescu

Din nou, cu prilejul vizitelor de lu
cru întreprinse in județele Bacău și 
Neamț, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
insistat în mod deosebit asupra ce
rinței aplicării cu toată consecvența 
a principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar. Fiecare întreprin
dere, acționind pe baza autoconduce- 
rii și autogesliunii, este obligată să 
știe ce trebuie să producă, ce cheltu
iește și ce beneficii dă societății. 
Altfel spus, întreprinderea este da
toare să asigure atit acoperirea chel- 
tuielilbr de pro
ducție și de cir
culație din veni
turile proprii, cit 

- și obținerea unor 
rezultate finan
ciare care să per
mită îndeplinirea 
unor necesități de 
prim ordin ale u- 
nităților și ale e- 
conomiei-naționale.
ilerea trebuie să restituie către so
cietate fondurile primite pentru în
zestrarea cu mijloace fixe și circu
lante — aceasta reprezentînd nu nu
mai o obligație gestionară, ci și un 
imperativ economic de prim ordin — 
să participe într-o proporție cît mai 
mare la constituirea fondurilor cen
tralizate ale statului, destinate în
făptuirii reproducției lărgite și satis
facerii nevoilor generale ale . Socie
tății, sâ acopere cerințele de Uatofi* 
nanțarc a producției și dezvoltării a- 
cesteia. Totodată, trebuie să asigure 
creșterea veniturilor personalului 
muncitor și sporirea cointeresării ma
teriale. a colectivului de oameni ai 
muncii in gospodărirea eficientă a 
mijloacelor materiale și financiare. 
Prin urmare, autofinanțarea consti
tuie o trăsătură de bază a autoges- 
tiunii economico-financiare, ea repre- 
zentind- o importantă pirglție de co
interesare a întreprinderii in obți
nerea de rezultate economico-finan
ciare superioare.

• Ce sint de fapt fondurile proprii 
ale unității economice 1 Sintetic, ele 
reprezintă totalitatea mijloacelor ma
teriale și bănești care aparțin pa
trimoniului întreprinderii și sînt uti
lizate pentru desfășurarea activității 
productive și dezvoltarea acesteia, 
deci pentru autofinanțarea producției 
și Investițiilor, pentru cointeresarea 
materială a personalului muncitor și 
pentru necesități sociale ale colecti
vului de oameni ai muncii. Concret, 
potrivit legii, aceste fonduri sint : 
fondul do dezvoltare economică a în
treprinderii. fondul mijloacelor circu
lante, fondul pentru construcții dc lo
cuințe și alte investiții cu caracter 
social, fondul pentru acțiuni sociale 
și fondul de participare 
muncii la beneficii

Intre aceste categorii 
o deosebită importanță 
vitatea intreorinderii are cel privind 
mijloacele circulante. Deși denumi
rea lui spune poate prea puțin unui 
nespecialist, in realitate conținutul 
său interesează tn mod deosebit pe 
fiecare om al muncii din întreprin
dere. Și aceasta intrucit el exprimă, 
in esență, valoarea tuturor materia
lelor și mijloacelor bănești, a produ
selor finite, a semifabricatelor reali
zate și a producției aflate in curs 
de execuție. Firește, prin bugetul de 
venituri și cheltuieli al fiecărei în
treprinderi, fondul mijloacelor cir-

culante este, dimensionat pentru a 
asigura desfășurarea, potrivit planu
lui, a procesului de producție. Mij
loacele circulante se asigură, la în
ființarea unității economice, prin do
tare de la bugetul de stat, iar la cele 
aflate în funcțiune, prin alocarea din 
beneficiile planificate a sumelor ne
cesare in limita unei cote din creș
terea anuală a acestor mijloace, sta
bilită odată cu pianul național unic 
de dezvoltare economico-socială și 
bugetul de stat ; o altă sursă impor
tantă o reprezintă creditele bancare.

EXIGENTE ACTUALE ALE APLICĂRII
NOULUI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR

i. Astfel, Intreprin-

a oamenilor

de fonduri, 
pentru acti-

Din toleranță în toleranță-un „lanț
al slăbiciunilor*4 I

Rezultă deci că fiecare colectiv de 
oameni ai muncii este interesat să 
realizeze beneficiile planificate, de
oarece astfel iși poate constitui in
tegral mijloacele circulante de care 
are nevoie. Altfel, pentru partea pe 
care nu o poate constitui, trebuie să 
apeleze la credite bancare, pentru 
care se plătesc dpbînzi, uneori pe
nalizatoare, dobînzi ce afectează, in 
final, rezultatele activității economi
co-financiare-.

Cu alte- cuvinte, asemenea unei 
gospodine ce își chibzuiește cu cea 
mai mare grijă banii proprii, împru- 
mutindu-se numai la mare nevoie, 
întreprinderea trebuie să folosească 
rațional mijloacele circulante pe care 
Ie are la dispoziție, cumpărînd numai 
materialele strict necesare procesului 
de producție, constituind stocuri cit 
mai reduse de materii prime și ma
teriale, finalizind cît mai rapid fabri
cația produselor, vînzindu-ie și înca- 
sinil în timp cit mai scurt contrava
loarea acestora de la beneficiari. 
Procedînd astfel, o serie de unități 

au ajutat ca* se pot „des- 
bună măsură cu fondurile 
proprii, apelînd mai puțin 
bancare purtătoare de do-

economice 
curca" în 
circulante, 
la credite 
binzi.

Este notabilă, in acest sens, acti
vitatea gospodărească desfășurată in 
întreprinderile bucureștene de calcu
latoare electronice, de construcții me
talice și prefabricate, de ciorapi 
,.Apollo", de fibre artificiale „Visco
lii". In aceste Întreprinderi, viteza de 
rotație a mijloacelor circulante, în 
prima parte a anului, s-a accelerat 
in medie cu 5—6 zile ; un calcul sim
plu arată că dacă aceste unități ar 
fi recurs integral la creditele plani
ficate ar fi trebuit să plătească do- 
binzi însumind mai multe .4ute de 

mii de lei pe un 
trimestru, care ar 
fi diminuat rezul
tatele financiare. 
Dimpotrivă, utili- 
zind cu chibzuin
ță fondurile cir
culante proprii și 
creditele bancare, 
au economisit a- 
ceastă sumă, care 

se regăsește acum intr-un spor de 
beneficii.

Din păcate, sînt încă dese> situațiile 
cînd in unele întreprinderi nu i se 
acordă importanța cuvenită acestui 
principiu sănătos al autofinanțării. 
La o serie de cadre de conducere 
din asemenea unități, in special la 
cadrele tehnice, mai persistă menta
litatea realizării producției cu orice 
preț, fără a se ține seama de evo
luția situației financiare a întreprin
derii. Așa se explică faptul că, de
seori, se procură stocuri mari de 
materiale fără suficient discernămlnt, 
pentru care se plătesc sume însem
nate din fondul mijloacelor circu
lante. Sînt sume imobilizate, pe care 
întreprinderea nu le mai poate de
bloca pină la utilizarea stocurilor 
respective. Tot imobilizări financiare 
provoacă și prelungirea duratei de 
execuție a unor produse, precum și 
fabricarea anumitor mărfuri care, 
neavind desfacerea asigurată, rămin 
vreme îndelungată in stoc. Bunăoa
ră, intr-o astfel de situație nedorită

Ion DOBRESCIJ
vicepreședinte al Băncii Naționale

(Continuare in pag. a II-a)

Drum în Țara Moților

Stăruiam în ancheta an
terioară (vezi „Scînteia" 
nr. 11858 din 5 octombrie 
1980) asupra tertipurilor 
unui individ, adept al unui 
culc religios care nu-i îngă
duia să lucreze în ziua de 
sîmbătă, ceea ce nu-1 îm
piedica însă pe „pocăit" să 
„lucreze" de zor, in toate 
zilele săptăminii. fără dis
criminare, pentru huzurul 
vieții lui da-aici, de pe 
pămînt. Spus pe șleau, 
„revelațiile sale mistice" 
se soldau cu trafic de 
valută, aparate și com
ponente electronice, opera
ții săvîrșite mină în mină 
cu speculanți de ultimă 
speță, păsări rare de la pe
riferia societății și a legii, 
pe care-i marchează dis
tinct același numitor co
mun : epilogul cu... cazier, 
în acest fel. In scurt timp, 
sub vălul preceptelor re
ligioase și sub firma u- 
nei cooperative îngăduitoa
re, personajul In cauză a 
reușit să agonisească bu
nuri de circa un milion de

Iei, cu neputință de 
că ar fi rezultatul 
lui cinstite.

Atunci cum, de 
Căpitanul M, I. și
nentul P. M., de la Inspec
toratul General al Miliției,

probat 
muncii
unde ? 
locote-

ționează cu 
ne și numitul 
este surprins 
delict in timp 
la „bursa gangului", lui Ilie
Florea, în pungi originale, 
250 de tranzistor!.

promptitudi- 
Mihai Liviu 
In flagrant 

ce vindea

coni- 
răs- 

celor
să punem tn lumină 
plicitatea morală și 
prinderea penală a 
din jur, sub ochii cărora se 
mai produc ici, colo ase
menea atentate la avuția 
societății, zestre născută din

® „Filiera speculanților" față în față cu legea ® 
negre din munca propriilor tovarăși de muncă ? 
concurența „băieților" (a se citi : indivizi fără 

magazinelor de stat ?
--------------------------------- ANCHETĂ SOCIALĂ ------

au pornit In descifrarea 
răspunsului de la un sem
nai venit din rindul opi
niei publice. Potrivit aces
tui semnal, un anume Mi
hai Liviu ar îndeplini rolul 
de furnizor al „pieței" spe
culanților din Capitală. Se 
dădeau și alte detalii deo
sebit de importante pentru 
scoaterea Ia lumină a ade
vărului. Pe scurt : șe ac-

Legitimația eliberată de 
locul de muncă al... furni
zorului — „Electromagneti
ca"-București — oferă posi
bilitatea de a se 
fără greș, filiera.

Vom, mai avea 
tn alte anchete, 
oprim asupra consecințelor 
actelor iresponsabile ce a- 
duc atingere avutului ob
ștesc. Vom Încerca atunci

depista,

prilejul, 
să ne

Furnizor a! bursei 
© Cine îngăduia 
căpătîi !) în ușa

banda de montaj. Pînă 
aici, lucrurile par in ordine. 
De aici încolo însă nu 
m.ai sînt. Primitorul-dis
tribuitor căpătase de la o 
vreme obiceiul să întoc
mească bonuri false de re
but. mizînd pe ideea că 
ele vor fi „înghițite" 
de cei în drept să certifice 
și să aprobe. Și nu s-a in- 

cauză 
nas, 

drept 
for-

Funcționarii în 
lăsat duși de 

intr-adevăr, 
respectivele...

munca tuturor și pe care, 
tocmai de aceea, avem da
toria, 
poftele 
însă să 
demul" 
Florea. 
mai spus, 
tromagnetica". Funcția: pri- 
mitor-distribuitor. Intra in 
atribuțiile lui să aprovizio
neze cu piese electronice

toți, să o ferim de 
hrăpăreților. Acum 
ne oprim la „tan- 

Mihai Liviu—Ilie 
Primul, cum am 

lucra la „Elec-

șelat. 
s-au 
luînd, 
bune 
me. Dar nu un bon, nu două 
și, mai ales, nu pentru o 
singură
83 000 bucăți
și componente i 
nice !

In ce fel se vor 
vinovățiile pentru 
gălușcă, asta va 
justiția, în spiritul 
al legii. Deoarece e 
de ca lumina zilei că nu
mai lipsa oricărui control,

piesă, ci pentru... 
tranzistoare 

electr o-
împărți 
această 
decide 

riguros 
limpe-

Hie TANASACHE
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Poezia peisajelor 
noastre este conferită 
de frumusețea deseori 
spectaculoasă a natu
rii. Chiar și tn puncte
le care păreau inacce
sibile sînt prezente azi 
urmele, miinilor omu
lui care au restaurat o 
veche cetate, au clădit 
un hotel, un eamoing 
sau.au făcut drumurile 
mai practicabile. în
noirile ce se petrec 
poate în cel mai mic 
sat din țara moților 
mi se par deosebit de 
semnificative pentru 
realitățile de azi.

Arieșui clipocește pe 
o piatră mare și roșie, 
pe celelalte le-a aco
perit cumva, deși aici 
e doar un zgomotos 
pîriiaș. Sințem in pli
nă zonă montană, a- 
proape de inima virfu- 
rilor care poartă pină 
tîrziu căciula albă de 
zăpadă, nu departe de 
Scărișoara. într-o 
poiană, aproape de iz
vorul rîului, in deco
rul unor brazi inalți și 
al unei pășuni de 
munte, trăiește micul 
sat Gîrda. El atrage 
atenția prin faptul că 
n-a atras niciodată a- 
tenția, deși ‘ a existat 
dintotdeauna, povestea 
sa începind, firesc, cu 
„a fost odată ca nici
odată" și continuind 
cu documente palpa
bile, care dau măsură 
scurgerii vremii. In 
timp ce pe turnul de 
lemn cioplit cu splen
dide motive populare 
strămoșești — adevă* 
rată replică dată mun
ților, codrilor de brazi, 
piscurilor semețe, pa
jiștilor, i 
nești și 
deslușești 
1792, observi că, 
mind In sus firul, riu- 
lui. constructorii mun
cesc la o șosea asfal
tată Ce duce la noul 
hotel turistic, la „pa
radisul" schiorilor că
ruia i se pun temelii.

Gîrda are case vechi, 
un magazin universal 
găzduit intr-o con
strucție de beton eta
jată, o nouă policlini
că. staționar medical,

blocuri de lo- 
și o cofetărie 

se servește și 
Frumoase și 

valoroase 
noi

cîteva 
cuințe 
unde 
cafea, 
deopotrivă 
sint casele noi care 
imbină tradițional pia
tra și lemnul intr-un 
stil inimitabil, de o 
rară frumusețe, cu a- 
tribute practice. Cămi
nul amenajat pentru o 
familie mare, inclusiv 
pentru fiii care vin 
din cind in cind aca
să, pentru fiii acesto
ra, pentru nepoți, este . 
mobilat modern ; cu
săturilor, obiectelor de 
uz casnic realizate in
tr-o manieră păstrată

caselor țără- 
i norilor -t 

inscripția 
ur-

însemnări de
LASZLOFFY 

Aladâr

cum 
două- 
satele 
tinerii

spre

de mult li s-au adău
gat in bucătării faian
ța, iar în celelalte ca
mere lampadarele, vi
trinele, televizoarele, 
mobila ‘lustruită, raf
turile pentru cărți.

Stau pe pod și as
cult cum clipocește 
Arieșui. Este ora cinci 
dimineața. Pe strada 
principală a satului, 
de fapt o parte din 
noul drum asfaltat 
care străbate valea, 
din fața supermagazi- 
nului, pornește după 
smeură un șir de fete 
și femei însoțite de 
un singur fecior, care 
parcă le este călăuză. 
După ce ajung la pod, 
unde apa rece, învol
burată a pîrîiașului 
format din ghețar se 
varsă in Arieșui tinăr 
ce-și stringe puteri, o 
cotesc spre dreapta și 
urcă pe munți cu vase 
de lemn, donițe, ciu- 
bărașe și mai ales cu 
vedre din material 
plastic de un alb ima
culat... Este incă cea
ță și, pină cînd se ri
dică, 
brazii par a fi'schele
tul unor turnuri vechi, 
arse. Sub cetina lor, 
cu pașii siguri ai celor 
obișnuiți dintotdeauna

in depărtare

să umble în pădure 
sau pe cimpie, bărba
ții pornesc la lucru, 
odată cu milioanele 
de oameni ai muncii 
din întreaga țară, 
semnalul fiind dat 
aici nu de sunetul 
unei sirene, ci de cin- 
tecul cucului și fluie
rul mierlei.

Aidoma unui cuib 
clădit pe creasta mun
telui, printre arbori 
care se inalță pină la 
cer,.. -Gîrda n-a fost și 
nu va fi o localitate 
arhicunoscută. Ieri, pe 
vremea unui crepus
cul de catifea, prima
rul se întreba, cu o

. vădită tristețe, 
vor arăta peste 
trei decenii 
mici deoarece 
pleacă mereu 
alte plaiuri ale patriei, 
își însușesc diverse 
meserii și, evident, un 
alt mod de viață. Dar, 
ca oricare vatră a 
cului natal, Girda 
dăinui chiar dacă 
casele frumoase și 
dite înțelept vor 
numai bătrînii și 
trinele așteptind 
poposească din cînd in 
cind păsările călătoa
re. Din ce in ce mal 
mulți gîrdeni care lu
crează în fabrici de 
încălțăminte sau țesă
torii, in uzine meta
lurgice, la calea fera
tă, în universități ori 
în laboratoare 
trează și apără 
nitatea numelui 
lui. lor natal.

Trăim intr-o 
cind omul, atent 
toate problemele mari 
din preajma sa, la în
treaga viață a țării 
noastre, se oprește cu 
bucurie și asupra 
amănuntelor. Poate 
este vorba despre fap
tul că ele .sînt părțile 
întregului sau despre 
adevărul că trăind se
cunde ajungi să tră
iești ore, ani, decenii? 
Nu ! Este fericirea de 
a regăsi și in aseme
nea amănunte trăsă
turi generale ale epo
cii tale.

io
va 
in 

zi- 
sta 
bă- 
să

păs-
dem- 
locu-

epocă 
la

-
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! faptul; 
; divers;

Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste.
CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI?

MESAGERELE EFICIENȚEI
0 rodnică inițiativă a organizației democrației și unității socialiste din întreprinderea „Zimbrul“-Suceava
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Casă de piatră
„Poate că faptul nu face obiec

tul rubricii „Faptul divers", dar 
el m-a emoționat — și nu numai 
pe mine — și cred că merită sd 
fie luat in seamă. In fond, este 
vorba de un gest aparent mă
runt, dar plin de candoare".

In continuare, semnatarul 
scrisorii, Gheorghe Popescu din 
București, ne scrie că a fost 
martorul unei scene de ne
uitat : doi tineri, proaspăt căsă
toriți, care au solicitat găzduire 
Oficiului de turism Sinaia, au 
avut plăcuta surpriză de a găsi, 
în camera primită, un foarte fru
mos buchet de flori însoțit de 
urarea : „Casă de piatră".

Am aflat că asemenea surpri
ze plăcute tind să se constituie 
într-o tradiție la Sinaia.

Lucru care ar putea să se 
tîmple nu numai la Sinaia.

în-
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Tractoristul 
„detectiv"

Tractoristul Pătru Greblă
Țicleni-Gorj a găsit un portmo- 
neu cu o mare sumă de bani. 
„Și n-am să mă las — și-a spus 
el — pînă n-am să-l găsesc și pe 
păgubaș". Și unde nu zici că a 
început Greblă s-o facă pe de
tectivul, punîndu-și fel de fel de 
întrebări : „Cine ar fi putut să 
aibă atiția bani ? Să-i fi scos 
astăzi de la C.E.C. 7 De la care 
C.E.C. ? Să fie vreunul 
mergea să-și cumpere ceva
valoare ? Dar dacă i-a furat 
cineva de la altcineva și. sim
țind vreo primejdie, i-a aruncat 
pentru a nu'fi prins, că s-au mai 
văzut și de-astea ?“ A început să 
întrebe în dreapta și-n stingă :

— Care-ai pierdut, mă, niște 
bani ?

Pînă la urmă, Greblă a dat de 
urma păgubașului. Martori ocu
lari spun că acesta, văzindu-se 
din nou cu banii în mină, a sărit 
în sus de bucurie. Cînd și-a re
venit, a vrut să-l recompenseze 
pe Greblă, dar acesta a refuzat 
categoric. Fapt pentru care co
respondentul nostru voluntar 
Gheorghe Lupu „ține" să-i adre
seze cuvinte de felicitare.

Merită !

I
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Covorul zburător
La cooperativa „Arta popu

lară" din Brăila se confecționea
ză covoare de o rară frumusețe, 
unele cusute cu mii de noduri 
pe metru pătrat. Unul dintre 
acestea, valorînd multe mii de 
lei, a. dispărut fără urmă. Covor 
zburător să fi fost și tot l-ar fi 
văzut cineva.

Mister și iar mister ! Cel mai 
indignat se arăta paznicul de 
serviciu Ion Tincu. Și a rămas 
omul tare indignat, pînă cînd s-a 
descoperit că tocmai el făcuse 
covorul să zboare... în mașina 
șoferului O. Marian. Covorul a 
revenit la locul său. In schimb, 
au „zburat" cei doi din între
prindere, aterizind drept in... 
fața legii.

In...

I
lu
de

I
i

I
I
I
I

Cu locomotiva 
după... lichior

Intr-o noapte, celor șapte 
crători din schimbul condus
impiegatul Gheorghe Topoleanu 
din stația C.F.R. Tulcea le-a 
venit cheful să facă un... chef pe 
cinste. Da, dar de unde băutură ? 
„Cum de unde ? — a sărit unul 
dintre ei. Știu precis că undeva, 
pe o linie, se află un vagon plin 
cu sticle de lichior". Au urcat cu 
toții intr-o locomotivă și au ple
cat in căutarea vagonului. După 
multe peripeții au dat de el, 
i-au forțat ușa și au sustras nici 
mai mult, nici mai puțin de... 
250 de sticle. Dar cit ai zice „hai 
noroc", s-au și pomenit în față 
cu un lucrător de miliție, care le 
luase urma. Pînă la urmă, „cei 
șapte magnifici" l-au urmat. 
Acum se trage linie și se face 
socoteala. Și de-abia de-acum 
încolo o să-i apuce amețeala.
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„Milostivul" 
din Câuaș

Cu cîteva luni în urmă, 
nalam în rubrica, noastră 
bufetul din comuna Căuaș 
Mare) 
Molnar, încâlcind legea, 
băuturi 
ora 10 dimineața. Pe loc, gestio
narul s-a potolit. Ba chiar s-a 
și angajat că n-o să mai facă 
ce-a făcut. S-a angajat, dar... a 
uitat. Acum vinde băuturi al
coolice nu numai înainte de 
ora 10 dimineața, ci și după ora 
închiderii, pini după mieiul 
nopții. „Milos" din fire, priete
nilor amatori de „tărie" le vin
de chiar și pe datorie. Ba, colac 
peste pupăză, președintele coope
rativei de consum, Andrei Pojoni, 
mai marele gestionarului, in loc 
să-l oprească, îl încurajează.

Sintem curioși să aflăm cum 
se va „milostivi" acum condu
cerea U.J.C.C. față de cele 
sus-zise.

sem- 
că la 
(Satu 

gestionarul' Gheorghe 
vindea 

alcoolice înainte de
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Și încâ ruginită!
In plicul sosit ieri pe adresa 

rubricii de la cititorul nostru 
Omete Manea din București, am 
găsit un biscuit mai puțin obiș
nuit. Un biscuit care are „în
gropată" In el o sîrmă de vreo 
cinci centimetri. Și încă o sîrmă 
ruginită fn formă de ,.M“. Pro
babil, „M“ de la... măseaua cu 
care ar fi făcut cunoștință. Bis- 
cuitele cu pricina a fost cumpă
rat de cititorul nostru de la ma
gazinul „BIG" de pe strada Li- 
viu Rebreanu.

„Corpul delict" tl punem cu 
plăcere la dispoziția respectivi
lor controlori de calitate.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

I

REALIZAREA CU 88 DE ZILE ÎNAINTE DE TERMEN
A SARCINILOR ACTUALULUI CINCINAL

Remarcabilă încununare

Ora 18. La Întreprinderea de tricota
je „Zimbrul" din Suceava e ora pauzei 
de masă pentru schimbul II. Mași
nile se opresc pentru o jumătate de 
oră. în forfota pauzei, la secția 1 de 
confecții se distinge o mișcare apar
te : zeci de muncitoare se îndreaptă 
cu pași repezi spre magazia de pro
duse finite. Erau invitate de Maria 
Sîrghie, președinta organizației de
mocrației și unității socialiste din 
schimbul A.

— Desigur, știți că, recent, a fost 
dat publicității și supus dezbaterii 
publice proiectul legii privind dezvol
tarea micii industrii. Ca participant 
la Congresul consiliilor populare, to
varășul director a studiat de atunci 
proiectul și are citeva propuneri 
pentru noi, în calitatea noastră 'de 
membre ale acestei atît de largi or
ganizații de masă.

A luat cuvîntul directorul, lng. 
Traian Dominie :

— Mica industrie este coordonată 
de consiliile populare, dar, așa cum 
se arată, și marea industrie poate să 
realizeze... mică industrie. Iar noi cu 
atît mai mult. Cunoașteți volumul 
activității noastre. Numai sporul de 
producție realizat peste plan repre
zintă, pe nouă luni, 12 milioane bu
căți tricotaje,. în valoare de 520 mi
lioane lei. în aceste condiții se adu
nă, în pofida tuturor eforturilor fă
cute pentru raționalizarea și gospo
dărirea tricotului, cantități impor
tante de resturi textile. Aceste mă
runte resturi sint valorificate și acum. 
Le vindem altor unități industriale, 
dâre le destramă, folosindu-le fie pen
tru izolații, fie ca scamă. S-a propus 
prelucrarea lor în Întregime sub 
formă de covorașe. E o idee născu
tă aici, în întreprindere. Este posibil 
un sistem de împletitură, s-a ți or
ganizat un mic atelier de testare și 
s-au creat modele. încercările s-au 
soldat cu rezultate bune. Vrem să 
încurajăm pe scară largă producția 
artizanală de covoare din resturile 
textile rezultate de la confecționatul 
tricotajelor. Astfel, resturile ar fi va
lorificate, cu adevărat în mod supe
rior, valoarea lor ar spori de 12 ori 
față de vinzarea fără prelucrare. în 
plus, am da curs cerinței consuma
torilor de a găsi în magazine bunuri 
mai variate, în calități și 'La prețuri 
diferite, s-ar crea la sate noi locuri

de muncă. Secția de confecții fiind 
principala producătoare a acestei noi 
„materii prime", ne-am gîndit că este 
oportun să ne definitivăm împreună 
intențiile.

Rezultatul acestei acțiuni : fabrica 
a trimis adrese la mai mult de 20 
de consilii populare comunale din 
județ, solieitindu-le să identifice for
ța de muncă și spațiile disponibile 
pentru viitoarele secții și minisecții 
de covoare. Membrele O.D.U.S. ș-au 
interesat : „S-a trimis și la Zvoriș-

cerea întreprinderii să explice con- 
sătencelor lor că sint solicitate «ă 
lucreze în noile secții în condițiile 
oferite de lege, că participarea lor 
la această muncă este folositoare și’ 
avantajoasă.

— Discutați cu vecinele, cu cunoș
tințele și aduceți chiar dumneavoas
tră listele celor interesate în propu
nerea fabricii noastre — a fost ape
lul președintei O.D.U.S. Să acționăm 
cit mai repede !

Discutam cu tovarășa Amelia Las-

Comitetele teritoriale ale Organizației democrației și unității socia
liste inițiază acțiuni de participare a organizațiilor democrației și uni
tății socialiste ia valorificarea resurselor locale, la recuperarea ma
terialelor secundare, a deșeurilor și ambalajelor.

Comitetele organizațiilor democrației și unității socialiste din între
prinderi (...) inițiază activități politice și organizatorice pentru mobi
lizarea membrilor organizației la realizarea exemplară a sarcinilor de 
producție (...), punerea in valoare a tuturor resurselor in vederea creș
terii eficienței economice, a dezvoltării spiritului gospodăresc, pentru 
economisirea materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului.

(Din Statutul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

tea adresă „Se va putea lucra șl 
acasă ?“, „Cam cit de mari vor fi 
secțiile ?“

în cîteva zile s-au clarificat toate 
nedumeririle care țineau de com
petența întreprinderii, s-au și trimis 
adrese și la Zvoriștea, și la Plopeni, 
și la Cacica, și în multe alte locuri. 
S-a precizat: femeile, sau orice alți 
doritori, vor putea lucra și la domici
liu ; mărimea secțiilor va depinde de 
spațiile ce vor fi puse la dispoziție 
de consiliile populare ; modelele, de
senele se includ în documentația și 
în asistența tehnică asigurate de în
treprindere, prin specialiștii trimiși 
la fața locului ; dacă se acționează 
repede, înainte de Anul nou 
vor putea fi produse, prin valorifi
carea acelorași materiale, și frumoa
se măști folclorice, pentru care crea
torii au pregătit de pe acum mo
delele.

Rolul membrelor O.D.U.S. în aceas
tă acțiune abia, incepe. Majoritatea 
locuind în comunele din jurul Su
cevei, au fost îndrumate de condu-

cir, președinta comitetului O.D.U.S. 
pe întreprindere, despre activitatea 
acestei mari organizații, cu peste 
1 000 de membri și 17 comitete subor
donate, cind in încăpere a apărut 
ajutoarea de maistru Viorica Rădă- 
șanu, președinta comitetului O.D.U.S. 
din secția croit, schimbul B :

— Am avut niște necazuri în ulti
mele zile cu materialele sosite la fi
nisaj — explică ea — și m-am 
gîndit să-i invităm la noi acum, in 
pauză, pe cîțiva din membrii O.D.U.S. 
de acolo. Să discutăm de la organi
zație la organizație. Ne-ar bucura să 
veniți și dumneavoastră...

în timp ce coborim, tovarășa Las- 
căr explică :

— Ne străduim să-i învățăm pe oa
meni să gîndească și să acționeze 
independent, să apeleze la metode 
chiar dacă încă nu specifice organi
zației noastre, in orice caz consacra
te și eficiente.

Cind am sosit la „fața locului", 
tocmai se formula o propunere : la

discuție să asiste și unul din ingine
rii chimiști. A fost repede chemat. 
Grupul de la finisaj era cam stin
gherit : nu e prea plăcut să ți se 
întindă balotul de tricot pe masă și 
să fii luat la întrebări de ce e ze- 
brat, de ce e biezat sau de ce lăți
mea e neuniformă. Se dau cuvenitele 
explicații, se numesc cauzele, se aduc 
în discuție responsabilități care de
pășesc finisajul, trecind in alte sec
ții ; se vorbește despre neatenția 
unora sau altora. Discuția — scurtă, 
de numai 15 minute, dar Serioasă și 
la obiect, evidențiind implicațiile 
celor mai mici defecțiuni pe pianul 
întregii producții, in cea mai mare 
parte destinată exportului — isi va 
arăta, fără îndoială, eficienta. în ce 
ne privește, o reținem ca un demers 
operativ, ca o modalitate interesantă 
de soluționare a problemelor produc
ției, parte a efortului întregii orga
nizații a democrației și unității so
cialiste din întreprindere de a-și for
ma un stil propriu de lucru, de a 
acționa stăruitor pentru formarea 
conștiinței patriotice a oamenilor, gă
sind căile cele mai directe spre min
tea și inima lor, pentru a-i determi
na să-și îndeplinească îndatoririle 
tntr-un mod nou, cu competență șl 
răspundere.

Am surprins, în episoadele prezen
tate, doar o parte din preocupările 
membrelor O.D.U.S. din întreprinde
rea „Zimbrul" pentru gospodărirea 
avutului colectiv, pentru valorificarea 
superioară a tot ceea ce le stă la in- 
demină, în vederea creșterii eficien
ței economice a întregii activități. A 
aduna cu grijă fiecare bucățică de 
material, a stinge o lumină de care 
nu este nevoie, a opri o mașină care 
merge în gol, a dojeni/ cu glas pă
rintesc o tînără care-și mai pierde 
timpul ori lucrează neatent, a îngriji 
grădina de legume din preajma în
treprinderii ori a urmări ca materia
lele colectate șă ajungă la cei căro
ra Ie fac trebuință devin reflexe 
curente ale comportării lor. Dar nu 
sint „reflexe" apărute spontan, ci 
prin.tr-o stăruitoare muncă de edu
cație, ' desfășurată, sub conducerea 
organizației de partid, de organizația 
democrației și unității socialiste din 
întreprindere.

Maria B. CALIN

D SĂPTĂMiNĂ HOTĂRlTOARE PENTRU RECOLTAREA PORUMBULUI
MEHEDINȚI ;

. Graba să nu
Cît de devreme se scoală locui

torii satelor în aceste zile cînd lu
crările agricole sint atît de aglome
rate ? Pentru a afla răspuns la aceas
tă întrebare ne-am aflat printre 
cooperatorii și mecanizatorii din 
Dirvari și Cujmir — două cooperati
ve agricole din zona de cimpie a ju
dețului Mehedinți.

Sintem la Dirvari la o oră cînd 
încă nu apăruseră zorile. Ulițele co
munei începuseră să se golească. 
Ușile primăriei erau închise, iar la 
sediul cooperativei agricole — nici 
țipenie de om. întreaga suflare a 
comunei se află în cîmp, acolo unde 
și această zi trebuie, conform pro
gramului stabilit de cu seară, să se 
concretizeze > într-un însemnat vo
lum de lucrări. Hai la cimp, ne-am 
zis, spre lanurile de porumb. Cei pe 
care îi căutasem în sat se aflau aici, 
în plină activitate. Șeful secției de 
mecanizare, Constantin Cocoană, îm
preună cu alți 6 mecanizatori lucrau 
pe o solă de 200 hectare. „Ieri — ne 
spunea șeful secției — am recoltat, 
în medie, 28 tone de porumb de fie
care combină. Azi vrem să depășim 
30 de tone. La ora prînzului pauza 
durează doar o jumătate de oră. 
Mecanizatorii și cooperatorii servesc 
masa în cîmp, cîștigind astfel timp 
prețios pentru muncă. Pe o altă solă 
din apropiere, președintele coopera
tivei agricole, Dumitru Cercel, mun
cește alături de cei 350 de coopera
tori care recoltează mșthual. Ne-am 
propus astăzi să strîngem mecanizat 
și manual 280 tone porumb — ne 
spunea președintele. Pînă în după- 
amiaza zilei de 6 octombrie, la Dir
vari, cooperatorii și mecanizatorii 
reușiseră să strîngă recolta de po
rumb 'de pe mai bine de 400 hectare 
din cele 651 hectare în cultură, iar 
producția în sistem neirigat a ajuns 
la peste 5 200 kg boabe la hectar.

Și la cooperativa agricolă din 
Cujmir se aflau la recoltarea po-

ducă la risipă!
rumbului 7 combine și peste 600 de 
cooperatori. Se lucra cu spor, mij
loacele de transport — autocamioa
ne, tractoare cu remorci, atelaje — 
abia pridideau să ducă producția 
din cimp în spațiile de depozitare, 
întrucit cea mai însemnată parte 
din forțe au fost concentrate la re
coltat, cei din Cujmir au reușit să 
stringă porumbul de pe mai bine 
de 1 200 hectare din cele 1 340 hectare 
cultivate. Laudă pentru grăbirea cu
lesului. Dar graba nu trebuie să 
strice... recolta. De ce spunem aceas
ta ? Aici, la Cujmir, în urma coope
ratorilor care recoltează manual 
rămin în coceni mulți știuleți. Și 
în urma combinelor, la capetele de 
tarlale și in locurile de întoarcere, 
se văd din loc în loc știuleți căzuți 
din remorci. Nimeni nu-i adună. 
Președintele cooperativei. Ion Boian
giu, zice că va veni o echipă de coo-' 
peratori care va strînge ce s-a risi
pit. De ce oare nu se face o ase
menea treabă concomitent cu recol
tarea ? Cu atît mai mult cu cît pro
ducția este bună — peste 4 800 kg 
boabe la hectar, iar pe unele sole pes
te 6 200 kg boabe la hectar. E bine că 
cei din Cujmir grăbesc 
dar nu trebuie să piardă

nici o clipă și cum anume strîng 
recolta. Pentru că la o asemenea 
suprafață mare, la asemepea pro
ducții, oricît de neînsemnată ar 
părea lâ' prima vedere pierderea, in

total se adună mii de kilograme de 
porumb.

VIrgIliu TATAJRU 
corespondentul „Scinteii

DOLJ :

Exemplul stimulator al

recoltarea, 
din vedere

în județul Dolj, porumbul a fost 
strîns de pe 57 000 hectare din 
cele 140 000 hectare cite s-au cultivat 
în acest an. Este aceasta o situație 
mulțumitoare ? Nu, și iată de ce. în 
ciuda programului de măsuri întoc
mit de comandamentul agricol jude
țean, viteza zilnică planificată nu a 
fost încă atinsă. Iată ce arată radio
grafia a două zile de lucru în cîteva 
unități agricole.

I.A.S. Giubega a cultivat 2 514 hec
tare cu porumb din care pînă luni 
seara cu ajutorul celor 40 combine au 
fost recoltate jumătate, cu o viteză 
zilnică de 160 hectare. La ferma 
Plopșor, toate cele 13 combine de la 
S.M.A. din localitate funcționau din 
plin. „Conducerea stațiunii, ne spu
nea șeful fermei, ing. Ion Bloju, a 
fost foarte receptivă față de cerin
țele noastre, iar mecanizatorii s-au 
încadrat în prevederile graficelor. Cu 
fiecare combină se recoltează zilnic în 
jur de 5 hectare". în schimb, la ferma

fruntașilor
cadrul aceleiași îhtreprin-

Ostasi
Participarea, împreu

nă cu oamenii mun
cii, la stringerca și 
depozitarea recoltei de 
toamnă constituie și 
pentru militarii arma
tei noastre o sarcină 
de răspundere față de 
patrie. Mobilizați de 
organele și organiza
țiile de partid și ale 
U.T.C., tinerii ostași.

la strînsul recoltei
elevii liceelor și șco
lilor militare au 
parte in timpul
— simbătă după-amia- 
ză și in cursul zilei 
de duminică — cu 
vrednicie și entuziasm, 
la ample acțiuni des
fășurate pe ogoare, in 
livezi și grădini. Re
zultatul acestor acțiuni 
se concretizează in re-

luat 
liber

coltarea a 1147 tone 
porumb. 1 556 tone le
gume, 1025 tone fructe 
și 929 tone sfeclă. Tot
odată, militarii au de- 
pănușat 1 100 tone po
rumb, ari încărcat mari 
cantități de struguri in 
autovehicule și au sor
tat cartofi și alte pro
duse legumicole.

Teiu, din 
deri, lucrurile nu merg la fel de bine. 
Conducerea S.M.A. Vîrtop a dirijat 
aici numai 4 combine cu care se 
recoltează zilnic abia 15 hectare, o 
suprafață prea mică dacă avem în 
vedere că porumbul mai trebuie 
strîns de pe încă vreo 200 hectare.

Nici la cele două ferme din Măceșu 
de Jos aie I.A.S. Dunăreni nu se 
realizează vitezele zilnice de lucru 
prevăzute. De ce ? Răspunsul il aflăm 
la fața locului : dimineața, la ora 9, 
cîmpul era pustiu. Cele 8 combine și 
mecanizatorii respectivi erau la se
diul secției. Cei mai mulți dintre ei 
se învîrteau prin incinta unității și 
îșî suflau în palme, fiindcă era 
puțin cam răcoare. Și din nou inter
vine aceeași întrebare : de ce ? Lip
sește controlul din partea conducerii 
stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii, iar cei doi șefi de fermă de 
la Măceșu de Jos, inginerii Eugen 
Chiser și Paul Etegan, nu se dove
desc prea insistenți. admițînd încăl
carea graficelor de lucru de că
tre mecanizatori. De fapt, aici s-a 
încetățenit obiceiul să se intre în 
lanuri cît mai tirziu și să se incheie 
ziua cît mai devreme. In asemenea 
condiții să mai vorbim de folosirea 
integrală a timpului de lucru ?

Introducerea unui înalt spirit de 
disciplină in rîndurile mecanizatori
lor, ale secțiilor de mecanizare este 
absolut necesară, în aceste condiții 
devenind posibilă și atingerea vitezei 
zilnice planificate la recoltarea po
rumbului.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scinteii”
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Goluri pe circuitul sticlelor... goale
Unitățile comerciale 

din municipiul Ploiești 
sînt pline cu... sticle 
goaîe. Numai în ma
gazinele „Alimentara" 
se află 300 000 sticle 
care așteaptă de săp- 
tămini de zile să fie 
ridicate de lucrătorii 
întreprinderii comer
ciale — I.C.R.A. în 
vederea reintroducerii 
lor în circuitul econo
miei. De ce zac sticle
le în magazine ?

— Lucrătorii de la 
I.C.R.A., care aduc 
mărfurile de la depo
zit, refuză să încarce 
la plecare sticlele goa
le, motivijid că pierd 
timpul cu încărcatul și 
apoi cu descărcatul lor 
— ne spune respon-

sabila unui magazin a- 
limentar din cartierul 
de vest al orașului. Le 
este mai comod să ne 
lase marfa in fața ma
gazinului .și să plece 
cu mașinile goale.

Explicații similare 
am primit și la ma
gazinul „Orizont", la 
alimentara din car
tierul de nord, la res
taurantul „Dealul Ma
re". Pretutindeni ni 
s-a demonstrat că la 
mijloc este vorba de 
indisciplina lucrători
lor de la I.C.R.A., care, 
contrar prevederilor 
din decretul ce re
glementează valorifi
carea ambalajelor, se 
plimbă cu mașinile

Gogoșerie rămasă pe...
în autobuzul care 

face naveta între sta
țiile București—Turnu 
Măgurele — acea cursă 
a cărei plecare din 
Filaret este fixată pen
tru ora 9,45 — pasage
rii mai discutau încă 
aprins faptul că, „din 
plecare" chiar, cursa 
întîrziase două ore ( !), 
cînd s-a și ajuns la 
prima stație : Ghim
pați.

în stația Ghimpați 
există de ani de zile o

gogoșerie. Era renta
bilă și căutată de pu
blic. Așa că, ajunși 
acolo, 15—20 dintre pa
sageri au și coborit 
pentru a cumpăra 
gogoși. Cînd colo, 
„gogoșarul", în loc să 
ofere marfa solicitată, 
a oferit... drojdie de 
bere. Bună și drojdia — 
și-au zis cîțiva. Gogo
șarul nu vindea drojdia 
însă decît cu pachetul, 
20 lei un pachet (de 
un kg). . Drojdia de

goale la întoarcerea 
spre depozite.

Poate n-am fi reve
nit asupra acestor de
ficiențe — ziarul nos
tru a mai criticat în 
luna iunie fapte ase
mănătoare — dacă 
n-am fi auzit la o re
centă ședință a consi
liului local al aprovi
zionării cum reprezen
tanții I.C.R.A. dădeau 
asigurări ferme că 
totul va intra in nor
mal. Numai că, lingă 
munții de sticle goale, 
ei clădesc cu osîrdie un 
alt munte : de vorbe 
goale. Iar din vorbe 
goale, lucru cunoscut, 
nu iese nimic. (Con
stantin Căpraru).

drojdie
bere e însă mult mai 
ieftină : 5,40 lei kg.
Totuși, cît ai bate din 
palme s-au și vîndut 
vreo 15 pachete.

Cum foarte bine se 
știe, legile țării pedep
sesc aspru specula. De 
aceea ne întrebăm : 
cum poate tolera Con
siliul popular al comu
nei Ghimpați ca droj
dia procurată pentru 
fabricat pîine și pro
duse de patiserie să 
fie vîndută cu prețul 
întreit ? (Gh. Graure).

(Urmare din pag. I)
se află in prezent întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa, întreprin
derea de osii și boghiuri Balș, în
treprinderea mecanică Mîrșa. între
prinderea „Automecanica" ■ Mediaș, 
întreprinderea „Electrocontact" Bo
toșani și întreprinderea de stofe 
„Argeșeana" Pitești ; ele și-au imo
bilizat in asemepea stocuri supranor- 
mative fondurile proprii de mijloace 
circulante și creditele planificate și 
de aceea, practic, nu mai pot face 
față plăților curente. în unele din 
aceste cazuri, pentru a se ieși din 
situația financiară precară, s-a recurs 
la credite cu dobindă majorată. A- 
ceste credite bancare suplimentare nu 
constituie însă o soluție de fond, ci 
dau numai răgazul necesar pentru 
redresarea activității economice. Pu
tem arăta, bunăoară, că dobinzile 
majorate pentru creditele de aceas
tă natură, precum și pentru cele ce 
nu s-au putut rambursa la scadentă 
s-au ridicat la 3,2 milioane lei in 
anul 1979 și la 4,2 milioane lei în nouă 
luni din acest an la întreprinderea 
„Automecanica" Mediaș, la 6,1 mi
lioane lei și, respectiv, 4,5 milioa
ne lei la întreprinderea „Argeșeana" 
Pitești. Evident, toate aceste dobinzi 
au diminuat în mod corespunzător 
beneficiile unităților respective.

Să presupunem, totuși, că anumite 
condiții mai mult sau mai puțin 
obiective din punctul de vedere al 
întreprinderii au făcut necesară re
curgerea la asemenea credite cu 
dobindă majorată. Normal ar fi ca, 
în momentul respectiv, să se tragă 
un semnal de alarmă pentru toate 
cadrele de conducere, pentru toate

a activității creatoare 
a oamenilor muncii 

de pe meleagurile Bihorului
9 5,8 miliarde lei producție industriala peste prevederile 

cincinalului 1976—1980 ;
• In 1980 se realizează o producție industrială cu aproa

pe 55 la sută mai mare decît în 1975 ;
• Investițiile productive și social-culturale ale județului 

au totalizat 15 miliarde lei, cît în nouă ani anteriori ;
© Prin reducerea consumurilor specifice și valorificarea 

superioară a resurselor materiale s-au economisit peste 5 500 
tone metal, 20 415 MWh energie electrică și 51 720 tone com
bustibil convențional ;

• In anii actualului cincinal se dau în folosință peste 
22 800 apartamente, 35 grădinițe și creșe cu 5 900 locuri, 30 
școli generale și profesionale cu aproape 6 700 locuri, 7 dis
pensare și 40 000 mp spații comerciale.

_ Angajați cu toate forțele în bă
tălia pentru sporirea in ritm sus
ținut a producției, pentru crește
rea eficienței, continuînd șirul suc
ceselor de prestigiu dobîndite în 
ultimii ani in activitatea economi
că, oamenii muncii de pe melea
gurile bihorene — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
au raportat secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, realizarea la 4 octom
brie a sarcinilor cincinalului la 
producția industrială. Vestea aces
tei izbinzi a umplut de bucurie 
inimile harnicilor muncitori, ingi
neri și tehnicieni din industria ju
dețului Bihor, care își văd astfel 
încununată munca lor plină de 
dăruire și răspundere pusă in sluj
ba înfloririi mul-

a pa- 
so-

tilaterale 
triei noastre 
cialiste. ridicării 
bunăstării gene
rale a poporului.

Să reflectăm la 
dimensiunile 
cestui succes : in 
răstimpul pină Ia 
sfirșitul anului — 
88 de ” 
mează 
lizeze 
tie

tehnic ; astfel, în acest cincinal au 
fost asimilate in fabricație 25 de 
tipuri de mașini și utilaje tehnc a 
logice de performanță și 450 da 
articole de larg consum ; de ase
menea, au fost înnoite sau moder
nizate 80 de tehnologii de produc
ție importante. Spiritul gospodă
resc de care au dat dovadă oa
menii muncii din întreprinderile 
bihorene în utilizarea cit mai judi
cioasă ă resurselor materiale șl 
energetice, in valorificarea unor 
materiale refolosibile a făcut po
sibil ca, în 
cheltuielile 
reduse cu 146 
ducție-marfă. 
teriale cu 110

îndeplinirea

cincinalulul, 
producție să fie 
la 1 000 lei pro- 
cheltuielile ma-

cursul 
de 

lei 
iar 
lei.
inainte de termen a 

cincinalului este 
un succes al tu
turor oamenilor 
muncii din in
dustria județului. 
Prin rezultate CU 
totul deosebite 
se disting colec
tivele 
torilor 
de la 
derea 
rea" și 
derea de acceso
rii pentru mij
loace de trans
port din Oradea, 
unități apreciata 

ales pen- 
performan- 
tehnice 

calitative 
produselor 
care le realizea
ză. cel al Combi
natului de prelu
crare a lemnului 
din Oradea, cel 
al întreprinderii 
miniere Dobreștl. 
în aceste unități 
au cunoscut o 
largă răspîndlre 
valoroase initia- 

muncitorești, cum aint: „Pa 
căile, sens interzis risipei !“, 
produc, eu controlez, eu răs-

a-

zile — ur
să se rea- 
o produc- 
industrială 

suplimentară 
valoare de 
miliarde lei, 
terializată în 
duse fizice 
sebit de solicitate 
de economia na
țională, între care 
petrol, 
plăci 
ment, 
și blocuri 
mice, carne, bere 
și altele. Ilus
trative pentru po
tențialul econo
mic actual al ju
dețului sint ur
mătoarele date : 
în acest an producția industrială 
este cu aproape 55 la sută mai 
mare decît în anul 1975, întreaga 
producție industrială din anul 1938 
realizîndu-se acum în numai 11 zile.

Cum s-a ajuns aici ? Intîi de 
toate, printr-un efort stăruitor de 
investiții productive, tot mai am
ple an cu an, in perioada con
strucției socialiste ; dar mai ales 
în actualul cincinal, cind s-au alo
cat fonduri de investiții de 15 mi
liarde lei. O dezvoltare care a ți
nut seama de specificul activității 
economice din acest colț al tării, 
precum și de cerința ridicării sub 
raport industrial și a unor zone 
ale județului mai puțin dezvol
tate. “ 
sens
se.

alumină, 
de azboci- 

cărămizi 
cera-

Aspect de muncă de la întreprin
derea „înfrățirea" din Oradea

construc- 
de mașini 
întreprin- 

„înfrăți- 
întreprin-

șl 
ale
P»

Este semnificativ în acest 
faptul că, în afară de ora- 

industria este prezentă azi 
și în 15 localități rurale. Rezulta
tul : valoarea producției industria
le pe locuitor a 
22 247 lei în 1975, 
lei în acest an.

Pretutindeni, în 
Industriale din județ s-au 
tot mai pregnant criteriile calita
tive, de eficiență ale muncii, ale 
activității economice. Este conclu
dent în această privință faptul că 
aproape trei pătrimi din sporul de 
producție în acest cincinal se ob
ține pe seama creșterii productivi
tății muncii. Demne de menționat 
sînt și preocupările pentru înnoi
rea și modernizarea producției, 
pentru promovarea progresului

crescut de Ia 
la peste 35 500

întreprinderile
impus

tive 
toate 
„Eu r___ . __ ... .
pund", „Prietenii noului încadrat", 
în unele unități — fabrica de blă
nuri „1 Mai", întreprinderea de 
confecții, întreprinderea de trico
taje „Miorița" din Oradea — au 
fost organizate secții în care se 
utilizează materiale recuperate.

Corespunzător bunelor rezultate 
obținute în activitatea economică, 
veniturile populației din județ pro
venite din muncă, din muncă har
nică și pricepută, desfășurată cu 
inițiativă și spirit gospodăresc, au 
crescut substanțial în anii actualu
lui cincinal. în același timp, desfa
cerile de mărfuri prin comerțul so
cialist au sporit considerabil, fiind 
în acest an cu aproape două mi
liarde lei mai mari decît în anul 
1975. Iar în structura mărfurilor 
preferate de bihorenî, o pondere 
ridicată o dețin bunurile indus
triale de folosință îndelungată, do
vadă certă a ridicării nivelului lor 
de viață și civilizație.

Puternic stimulați de succesul 
obținut, oamenii muncii din indus
tria Bihorului iși concentrează efor
turile pentru realizarea sarcinilor 
ce le mai revin in acest an, privesc 
cu încredere înainte, spre cincina
lul viitor.

Alexandru PETT 
corespondentul „Scinteii
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compartimentele funcționale și pro
ductive ale întreprinderii. Și, imediat, 
să fie declanșată o acțiune de redu
cere drastică a stocurilor, de gestio
nare strictă a acestora, de diminua
re hotărită a cheltuielilor materiale, 
de fabricare numai a produselor ne
cesare pieței interne și la export, 
care să readucă situația financiară a 
întreprinderii lâ normal pînă la sca
dența împrumuturilor bancare res
pective.

în realitate însă, nu puțini direc

te prin lege să fie onorate cu prio
ritate, înseamnă că întreprinderile ce 
au o situație financiară dificilă nu 
iși vor putea constitui și. desigur, 
repartiza cel puțin. Ia nivelul plani
ficat fondurile proprii, inclusiv fon
dul de participare a oamenilor mun
cii la beneficii. Nu întimplător deci, 
unele din unitățile amintite anterior, 
pentru faptul că nu * și-au realizat 
unii din principalii indicatori de plan 
și nu și-au gospodărit ih mod cores
punzător mijloacele circulante, nu au

FONDURILE PROPRII AIE ÎNTREPRINDERII
tori de întreprinderi sau alți factori 
de conducere, după ce văd „contul" 
din bancă deblocat, uită adesea că 
trebuie să-și mai și onoreze obliga
țiile pe care întreprinderea și le-a 
asumat în momentul in care a con
tractat creditul respectiv și nu mal 
urmăresc cu insistență aplicarea cu 
eficienta scontată a măsurilor teh
nice, organizatorice și economice sta
bilite pentru redresarea situației fi
nanciare. Așa se explică faptul că 
neajunsurile, in loc să fie eliminate, 
se accentuează, Iar creditele bancare 
nerestituite la termen grevează asu
pra eficienței activității economice. 
Bineînțeles, persistența unor stocuri 
mai mari înseamnă cheltuieli mai 
mari, dobinzi mai ridicate, deci, re
pet, beneficii mai mici.

Evident, tntrucît obligațiile de văr
sare a sumelor stabilite din benefi
cii la bugetul statului sînt prevăzu-

putut constitui fondul de participare 
la beneficii și fondul pentru acțiuni 
sociale, aferente anului 1979. Și nu 
este vorba de sume mici ! Calculele 
arată, de pildă, că dacă întreprinde
rile „Automecanica" Mediaș și „Ar
geșeana" Pitești și-ar fi realizat cel 
puțin beneficiile planificate, atunci 
aceste unități ar fi putut beneficia 
de fondul de participare Ia beneficii 
a oamenilor muncii prevăzut în plan.

în concluzie, așadar, principiul 
autofinanțării, lărgirea funcțiilor be
neficiului în cadrul noului mecanism 
economico-financiar, amplificarea ro
lului său in stimularea ridicării efi
cienței implică sarcini și responsa
bilități sporite pentru consiliile oa
menilor muncii din unitățile econo
mice. Acestea au datoria să acțione
ze, încă din faza de elaborare a bu
getelor de venituri și cheltuieli, pen
tru dimensionarea cît mai riguroasă,

pe baze reale, a nivelului beneficiu
lui și a mijloacelor circulante, astfel 
incit să asigure mobilizarea și ca
nalizarea eforturilor colectivelor de 
oameni ai muncii spre reducerea 
cheltuielilor de producție și, îndeo
sebi, a celor materiale, spre accele
rarea vitezei de rotație a fondurilor, 
condiții obligatorii, după cum s-a 
văzut, pentru obținerea unei înalte ' 
eficiente economice.

Sarcini deosebite în sprijinirea 
unităților economice în acțiunile pe 
care le întreprind pentru aplicarea 
în condiții cît mai bune a prevede
rilor noului mecanism economico- 
financîar revin organelor financiar- 
bancare. Ele trebuie să sprijine în
deaproape întreprinderile în elabo
rarea bugetelor de venituri și chel
tuieli, asigurind o evaluare cît mal 
judicioasă a veniturilor și cheltuie
lilor, să determine utilizarea acestor 
bugete, pe parcursul executării pla
nului, ca instrumente efective de 
conducere a unităților respective, să 
insiste pentru aplicarea măsurilor 
necesare care să asigure realizarea 
sarcinilor de plan, încadrarea In ni
velul planificat a mijloacelor circu
lante, lichidarea și prevenirea Imo
bilizărilor de fonduri, menținerea 
unui echilibru financiar permanent 
și, pe această bază, obținerea unei 
eficiente cit mai înalte. Aetionînd în 
acest mod, organele financiar-bancare 
pot fi în măsură să ducă la Îndepli
nire indicațiile deosebit de impor
tante date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința plenară lărgită 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din luna iunie a acestui an.
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Primire la C. C. al P. C. R. Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Virgil Cazacu. membru 

ftl Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit pe 
Rodrick Nyandoro, trezorier general, 
șef al aparatului central Z.A.P.U.— 
F.P., membru al Comitetului Central 
și al Comitetului Național al Z.A.P.U. 
—F.P., și pe Naison Khezwani, ad
junct al secretarului Departamentu
lui de Relații Externe al Z.A.P.U.— 
F.P. din Zimbabwe, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., au făcut o vizită în 
țara noastră.

Rodrick Nyandoro, în numele 
Uniunii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.—F.P.), a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ab Parti
dului Comunist J^Qrtțân, conducerii 
partidului vii. mulțumiri perifru spri
jinul multilateral acordat mișcării de

Festivalul cîntecului ostășesc, 

prestigioasă manifestare a muzicii patriotice 
la a V-a ediție

In aceste zile, la sala Radiotele- 
viziunii Române s-a desfășurat cea 
de-a V-a ediție a Festivalului cin- 
tecului ostășesc, a concursului de 
creație Intitulat „Te apăr și te eint 
patria mea". Trebuie spus că pe 
adresa acestei prestigioase compe
tiții, a organizatorilor au sosit 353 
de compoziții, dintre care 128 de 
cîntece patriotice. 140 de marșuri, 
85 de piese de muzică ușoară reali
zate de 142 de compozitori și 114 
poeți. Sarcina juriului a fost deci 
dificilă, mai ales pentru că dintre 
toate au fost reținute doar 52 de 
cîntece, marșuri și piese de muzică 
ușoară. Astfel, după cum este știut. 
Intre 3 și 5 octombrie corul și or
chestra simfonică ale Ansamblului 
artistic „Doina" al armatei, dirijori 
colonel Sergiu Eremia și Gheorghe 
Popescu, orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii Române, dirijată 
de Sile Dinicu, au prezentat în fața 
unui entuziast public partitu
rile Intrate în etapa finală. 
Mai precis : 18 cîntece, 19 mar
șuri (executate de formații co
rale ostășești) și 19 piese de mu
zică ușoară. Printre autori : Gheor
ghe Bazavan, Dumitru Capoianu,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

• și 10 octombrie. în țară: Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
burniță și ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor Înregistra o creștere ușoară și vor

(Urmare din pag. I)
numai neglijența condam
nabilă au Îngăduit necinstei 
să-și facă mendrele. Or, 
precum se știe, cine nu-șl 
îndeplinește cu strictețe în
datoririle de serviciu, cine 
nu deschide bine ochii, de
vine culpabil și e obligat să 
deschidă punga. Deci.: a- 
vind „cale liberă"- datorita 
iresponsabilității celor că
rora le revenea obligația 
de serviciu de a controla 
și descoperi bonurile 
măsluite, pentru Mihai Li- 
viu mai răminea de trecut 
un singur obstacol — scoa
terea „rebuturilor" din uni
tate. Pe unde ? Pe poartă ! 
Cum ? Lipind de picior 
pungile. Iată cum se leagă 
lanțul neglijențelor, al fa
vorizării infracțiunii, avînd 
drept rezultat importante 
prejudicii aduse avutului 
obștesc.

Mai departe, urma „flu
xul tehnologic" al tranzac
țiilor de speculant, tran
zacții pedepsite de lege. 
Nu vom intra în amănun
te ; au făcut-o competent, 
la timpul cuvenit, lucrăto
rii de miliție care au an
chetat acest caz asupra 
căruia urmează să decidă 
justiția. Totuși, cel puțin 
două aspecte se cuvin a fi 
relevate tocmai pentru că 
ele au o anume semnifica
ție. Ilie Florea, „clientul" 
lui Mihai Liviu — client da, 
dar la rîndul lui și furnizor 
la a doua mină, deoarece i 
s-au găsit acasă piese și 
componente electronice în 
valoare de 300 000 lei ! —
cumpăra, de pildă, un tran

ARGEȘ • Centrul de librării 
Argeș a inițiat in cadrul „De
cadei cărții românești" o seamă 
de acțiuni menite să cultive 
dragostea pentru cuvintul scris. 
Intre acestea amintim lansarea 
de lucrări aparținînd unor 
autori locali, cum sint : „Lumini 
muscelene" de Dumitru Baciu, 
Ia Casa de cultură din Cimnu- 
lung, și „Marele eîntec" de Mi
hail Diaconescu la librăria 
„Mihai Eminescu" din Pitești 
• în cadrul Festivalului „Cin- 
tarea României", la Combinatul 
petrochimic din Pitești s-a ver
nisat expoziția filatelică inti
tulată „Petrochimia în contex
tul dezvoltării socialiste a țării". 
Un loc important ocupă în ex
poziție timbrele aparținînd ce
lor 100 de membri ai cenaclului 
filatelic din combinat. (Gh. 
Cirstea). 

eliberare din Zimbabwe in realizarea 
victoriei și a independenței poporului 
Zimbabwe.

Cu acest prilej s-a realizat un 
schimb de păreri referitoare la preo
cupările actuale ale Partidului Co
munist Român și ale Z.A.P.U.—F.P.. 
exprimîndu-se dorința reciprocă de 
a continua dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre P.C.R. 
și Z.A.P.U.—F.P., dintre poporul 
român și poporul Zimbabwe, în spi
ritul stimei și respectului reciproc, in 
interesul dezvoltării colaborării pe 
multiple planuri, al cauzei păcii, 
securității și independenței naționale.

La întilnire. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Teodor Caciora, Ștefan Catană, 
Viorel Doboș, Martin Moldovan, 
Zaharia Popescu, Laurențiu Pro- 
feta, Temistocle Popa, Ion Cristi- 
noiu, Camelia Dăscălescu ețc. Iar 
dintre soliști : Elena Con'stanti- 
nescu. Eva Kiss, Angela Ciochină, 
Cornel Constantiniu, Liliana Pagu și 
Dorin Teodorescu de la Teatrul de 
Operetă, Nicu Pop, Marcel Roșea 
etc.

Fără îndoială, și această ediție a 
Festivalului cintecului ostășesc a 
fost in atenția marelui public. S-au 
audiat cîntece dedicate patriei, pă- 
mintului strămoșesc, comandantu
lui suprem al armatei, cîntece des
pre cei 2050 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat, cîn
tece închinate aniversării partidu
lui. Din cele 56 de cintece, marșuri 
și piese de muzică ușoară intrate 
în această etapă, pentru gală au 
fost reținute 10 cîntece patriotice, 
8 marșuri ostășești, 8 piese de mu
zică ușoară. Punctul culminant al 
manifestării va fi constituit de 
Gala laureaților, care se va desfă
șura miercuri seara, in sala radio
televiziunii. (S. Oțeanu).

fi cuprinse între 4 și 12 grade, iar cele 
maxime între 10 șl 20 de grade, izolat 
mai ridicate. Ceață locală dimineața și 
seara. în București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea precipitații slabe sub formă de bur
niță și* ploaie. Vînt slab pînă ia mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 5 și 8 grade, iar cele maxi
me între 17 și 20 de grade. Dimineața, 
condiții de ceață. (Meteorolog de ser
viciu : Ileana Mihăilă).

zistor cu 1 (un !) leu. Și îl 
revindea între 5 și 10 lei 
bucata, după cum sună de
clarațiile in acest sens. De 
notat că în comerț astfel 
de tranzistoare au prețuri 
între 17 și peste 100 de lei 
bucata. întrebarea care se 
pune : cum de vindea Mi
hai Liviu numai cu 1 leu 
bucata, ? Ajungem .astfel la 
mecanismele intime ale 
comportamentului și „gin- 
dirii" lui. Hoțul, se știe,

acestora minia și neîndu
plecarea față de chilipirgiii 
și nărăviții la nemuncă. 
Dar. mai ales, prilej de re
flecție responsabilă, de us
turătoare procese de con
știință pentru toți cei 
din întreprindere care, 
prin neglijență ori tole
ranță, s-au făcut copăr- 
tași la .actul condamna
bil de atingere a integri
tății avutului obștesc. Ar fi 
o lecție pe viu, cu multiple

Din toleranță in toleranță...
vinde repede ca să scape 
de lucrul furat. Numai oa
menii care, cu sudoarea 
frunții, prin munca lor, 
produc un lucru oarecare, 
chibzuiesc temeinic la va
loarea obiectului realizat, 
căci ea izvorăște din mun
că, din munca fără de'care 
nimic nu s-ar crea in jurul 
nostru. Or, Mihai Liviu 
vindea ieftin pentru că 
vindea munca tovarășilor 
lui ! El n-avea motive să 
se tocmească...

Din acest punct de ve
dere poate că n-ar fi lipsit 
de interes ca judecata a- 
cestei cauze să aibă loc în 
întreprindere, la „Electro
magnetica". Prilej pentru 
Mihai Liviu de a da ochi 
cu , oamenii din a căror 
muncă s-a înfruptat cu ne
rușinare ; prilej pentru 
speculantul Ilie Florăa de 
a-i vedea la față pe cei 
de pe spinarea cărora se 
căpătuia, de a citi în ochii

învățăminte, în măsură să 
fortifice conștiința răspun
derii, grija față de avutul 
poporului și, în egală mă
sură, pentru prevenirea 
faptelor reprobabile de a- 
cest fel, condamnate deo
potrivă de legile noastre 
morale și de legile țării.

Un al doilea aspect asu
pra căruia e necesar să ne 
oprim a fost sugerat de o 
dezvăluire din declarația 
lui Ilie Florea : unii gestio
nari de la magazinele spe
cializate din strada Acade
miei, atunci cînd un client 
le solicită o piesă de radio, 
televizor- sau casetofon, 
obișnuiesc să zică : „Noi 
nu o avem. Dar vedeți 
pe-aici, în stradă, Ia bă
ieți !“ (sublinierea n.s.). în 
treacăt fie spus, exact în 
această circumstanță a fost 
racolat Mihai Liviu de fi
liera speculanților : a intrat 
în magazin, a cerut o pie
să, vinzătorul i-a zis că nu

VASLUI • Școala populară 
de artă din Vaslui a ,, deschis 
cursurile in noul an de invăță- 
mint la un număr de 36 de 
clase, frecventate de circa 700 de 
participanți (muncitori,, elevi din 
ultimele clase de liceu, oameni, 
ai muncii din unități economice 
și instituții, de la orașe și sate). 
Față de anul precedent a crescut 
numărul cursanților și al loca
lităților din care provin. (Cră
ciun Lăluci).

HARGHITA • în comuna 
Lunca de Jos s-a desfășurat cea 
de-a patra ediție a festivalului 
folcloric „La izvorul Trotușului". 
La această frumoasă sărbătoare

Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei, a pri
mit luni pe Necdet Seckindz, secre
tar de stat la Ministerul Energiei și 
Resurselor Naturale al Turciei, care 
participă la cea de-a Vl-a sesiune a 
Comitetului mixt de lucru româno- 
turc pentru cooperare în domeniul

Cronica zilei
Luni a fost inaugurat la București 

cel de-al șaselea an de invățămint 
postuniversitar organizat de Centrul 
Demografic O.N.U. — România, des
tinat cadrelor din țările in curs de 
dezvoltare, inclusiv din România. 
Timp de nouă luni, cadre de cele 
mai diverse specialități vor avea pri
lejul să abordeze probleme ale dez
voltării social-economice contem
porane. cu deosebire raporturile din
tre evoluția demografică și o serie de 
sectoare prioritare ale progresului ță
rilor in curs de dezvoltare.

La curs participă bursieri ai 
O.N.U. din Algeria. Benin, Burundi, 
Congo. Egipt. Guineea. Liban. Ruan- 
'da. Senegal. Tunisia. Vietnam. Volta 
Superioară, Zair, precum și cadre din 
țara noastră.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni Suzana Gâdea. pre
ședintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, președinte al 
Consiliului de Administrație al Cen
trului Demografic O.N.U. — România, 
Roger Polgar. reprezentantul in 
România al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, și Octavian 
Ciulea, codirectorul Centrului De
mografic O.N.U. — România.

Au fost prezenți Abdel Salam Da- 
jani, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București, repre
zentanți ai Centrului European pen
tru Invățămintul Superior al 
UNESCO, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic, reprezen
tanți ai M.A.E.

★
Cu prilejul Zilei armatei populare 

cehoslovace, atașatul militar și aero

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoală
11,00 Film artistic : ,,Desțeleniterii“ (re

luare) .
12.15 Telex
12.25 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 învățămînt-educație
16.25 Curs de limba engleză
16,50 Almanah pionieresc
17.15 Concursul de creație de cîntece

o are dar să încerce la 
„băieții" de afară, și a dat 
astfel peste Ilie Florea. 
Pe drept cuvînt pun pe 
gînduri atît atitudinea de 
tolerare a concurenței bur
sei speculanților în chiar 
ușa prăvăliei comerțului 
de stat, cit și aplombul cu 
care lucrătorii, angajați ai 
statului, îi împingeau pe 
cumpărători spre 'Specu
lanți. Nu cumva există și 
un... interes al nepăsării 
cu care asemenea lucrători 
privesc existența „băieți
lor" din stradă ? Care ne
gustor ar admite ca, in 
ușa prăvăliei lui, să i se 
facă concurență ?

încrengăturile acestui caz 
sfidător demonstrează încă 
o dată că orice încălcare a 
legii nu se produce în vid, 
ci este întotdeauna favori
zată de grave abdicări mo
rale : de la miopie la to
leranță, de la indiferen
tism la complicitatea făți
șă, care se constituie in- 
tr-un veritabil „lanț al 
slăbiciunilor". Acestui lanț 
— avind ca punct de por
nire goana unor indivizi 
după o viață ușoară, după 
căpătuială flin munca și pe 
spinarea societății — să-i 
opunem zalele de oțel ale 
cinstei, corectitudinii și spi
ritului civic. Să-i opunem 
intransigența față de orice 
abatere, inițial oricît de 
mică, ce ar atinge zestrea 
noastră de valori mate
riale și spirituale, partici
parea combativă în înfăp
tuirea actului de dreptate 
socială pentru toți, în so
cietatea muncii pentru toți, 
pe care o edificăm.

a cintecului. dansului și portului 
popular au luat parte numeroase 
formații artistice din județ 
• La Praid a avut loc faza -ju
dețeană a concursului cinema
tografic organizat între comu
nele județului pe tema : „Con
temporaneitatea românească 
oglindită in film" • în sala 
mică a Casei de cultură din mu
nicipiul Miercurea Ciuc a fost 
vernisată expoziția pictorului 
Mărton Arpâd. (I. D. Kiss).

SIBIU 9 O amplă suită de 
manifestări cultural-educative — 
printre care deschiderea la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Sibiu a celei de-a treia bie

minier, petrolier și energetic. Cu a- 
cest prilej a fost examinat stadiul 
îndeplinirii acțiunilor de cooperare a- 
supra obiectivelor de interes comun 
din domeniul activității geologice, in
dustriei miniere, petroliere și ener
getice și s-au stabilit noi căi pen
tru dezvoltarea acestei cooperări.

(Agerpres)

al Republicii Socialiste Cehoslovace 
la București, general-locotenent Ste
pan Romocusky, a oferit, luni, un 
cocteil.

Au participat general-colonel Marin 
Nicolescu. adjunct al ministrului a- 
părării naționale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, in perioada 30 septembrie — 6 
octombrie. Helena Sassone. scriitoa
re, vicepreședinte al Consiliului Ve
nezuelan al păcii. Oaspetele a fost 
primit la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii, a vizitat 
întreprinderi și instituții social-cul- 
turaTe din Capitală și din județul 
Prahova.

★
în Capitală a avut loc luni o sea

ră literară dedicată poetului german 
Rainer Maria Rilke. Manifestarea, 
care s-a desfășurat sub auspiciile Mu
zeului literaturii române și Univer
sității din București, a reunit scrii
tori. profesori universitari, alți oa
meni de cultură și artă, studenți.

Despre viața și creația literară a 
celui omagiat au vorbit Horst Na- 
levski, de la Universitatea „Karl 
Marx" din Leipzig — R.D. Germană, 
și poetul Ion Alexandru. A urmat 
un program cultural-artistic.

(Agerpres)

ostășești — ediția a V-a. „Te apăr 
și te cîrit, patria mea 1“

17,85 Tribuna TV. Destinul uman în so
cietatea de consum. Documentar 

18,00 Seara Televiziunii din Republica 
Democrata Germană

18.50 1 001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Noi proiecte de legi, In dezba

terea opiniei publice
19.55 Ancheta TV.
20.40 Seara Televiziunii din R.D. Ger

mană
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.25 Buletin rutier.
19.40 Cintă orchestra de jaz Gustav 

Brom
19.55 Viata economică a Capitalei
20.25 Premiere muzicale TV. „Madame 

Butterfly" de Puccini — partea I.
21.40 Goleștii, o familie de cărturari 

patrioți. Film documentar-artlstic
22.05 Muzică populară
22,2» Telejurnal

Știri sportive
• La Vama au luat sfîrșit cam

pionatele balcanice la tenis de masă. 
Un frumos succes au repurtat jucă
toarele românce Eva Ferenczi și Olga 
Nemeș. în finala probei de simplu 
feminin, Eva Ferenczi a învins-o cu 
3—2 pe cunoscuta jucătoare iugosla
vă Branka Batinici. în proba de du
blu, Eva Ferenczi și Olga Nemeș au 
învins în finală cu 3—2 pe Batinici, 
Oisterjici. Iată ceilalți învingători : 
simplu masculin : Kalinici (Iugosla
via) ; dublu masculin : Lukov, Hasa- 
nov (Bulgaria) ; dublu mixt : Bati
nici, Kalinici (Iugoslavia).

• După patru tururi, în competi
ția masculină a Balcaniadei de șah 
de la Istanbul conduce Iugoslavia —
16.5 puncte (2), urmată de România —
15.5 puncte (I), Bulgaria — 14,5 
puncte (3), Albania — 9 puncte (1), 
Turcia — 5 puțncte (3) și Grecia — 3 
puncte (2).

“în turul ai IlI-lea, echipa Româ
niei a terminat la egalitate (3—3 
puncte) cu redutabila selecționată a 
Iugoslaviei, iar in turul IV șahiștii 
români conduc cu 3,5—1,5 puncte (o 
partidă întreruptă) în fața formației 
Albaniei.

• Pe patinoarul „23 August" din 
Capitală s-a desfășurat aseară re
vanșa partidei de hochei pe gheață 
din cadrul Diviziei naționale dintre 
Steaua și Dinamo. De data aceasta, 
victoria a revenit hocheiștilor de la 
Steaua, învingători cu scorul de 2—1 
(0—1, 1—0, 1—0). Celelalte rezultate 
ale etapei : Avîntul Gheorgheni — 
Metalul Sf. Gheorghe 3—3 ; S.C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea Galați 
9—3.

nale de artă fotografică, sim
pozionul ,.Mihai! Sadoveanu — 
100 de ani de la naștere", ca și 
cel cu tema „Locul și rolul lui 
Ion Lupaș în cultura româ
nească", realizat la Institutul de 
invățămint superior din Sibiu, 
spectacolul folcloric „Drag pă- 
minț românesc", Organizat la 
Sibiu și Cisnădioara, concertul 
extraordinar susținut la Sibiu 
de corul de cameră „Madrigal" 
din București, condus de Marin 
Constantin, ca și alte peste 30 
de manifestări desfășurate in 
mai toate localitățile județului 
— a marcat închiderea celei 
de-a 12-a ediții a festivalului 
„Cibinium". organizat sub 
emblema „Cîntării României" și 
dedicat împlinirii a 2050 de ani 
de la formarea primului stat dac 
centralizat și independent. (Ni
colae Btujan).

Marea^ifrbătoarea poporului prieten

din Republica Democrată Germană
Tovarășului ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Vuit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimati tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a întemeierii 

Republicii Democrate Germane, vu adresăm in numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia,/al poporului român și al nostru personal, dumnea
voastră, Comitetului Central al . Partidului Socialist Unit 
din Germania. Consiliului de Stat. Consiliului de Miniștri 
și poporului Republicii -Democrate Germane un cald salut 
prietenesc si cele mai cordiale felicitări.

In perioada care a trecut de la acest memorabil eveni
ment, poporul Republicii Democrate Germane, sub con
ducerea încercată a Partidului Socialist Unit din Germa
nia. muncind cu hărnicie și âbnegațle, a obținut succese 
remarcabile in dezvoltarea economiei naționale, a științei 
și tehnicii, a culturii. în ridicarea continuă a bunăstării 
sale materiale și spirituale.

întregul nostru popor urmărește cu mult interes și se

bucură din toată inima de aceste realizări în edificarea 
societății socialiste dezvoltate in patria dumneavoastră.

Amintindu-ne cu deosebită plăcere de vizita pe care ați 
efectuat-o in acest an in România, de convorbirile prie
tenești. sintem ferm convinși că înfăptuirea hotăririior și 
măsurilor adoptate cu acest prilej va ridica pe o treaptă 
superioară și va conferi noi dimensiuni colaborării fră
țești multilaterale, conlucrării pe plan internațional dintre 
partidele, statele și popoarele noastre, pentru afirmarea 
politicii de destindere, .securitate, dezarmare, pace și pro
gres in Europa și în intreaga iunie.

De ziua marii sărbători, vă adresăm dumneavoastră, 
stimați tovarăși, calde urări de sănătate, fericire perso
nală și noi succese in activitate, iui- poporului frate al 
Republicii Democrate Germane realizări tot mai însem
nate in construcția socialistă, in înfăptuirea hotăririior 
Congresului al IN-Iea al partidului, in propășirea și intlo- 
rirea continuă a patriei sale, in lupta pentru triumful 
păcii, destinderii și colaborării internaționale.

Se împlinesc astăzi 51 de ani de 
la crearea primului stat al oameni
lor muncii pe pămint german. în
temeierea, la 7 octombrie 1949, a 
Republicii Democrate Germane a 
constituit o victorie de însemnăta
te istorică a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a tuturor 
celor ce muncesc din această țară, 
un succes de seamă al cauzei socia
lismului. al destinderii și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Pe calea deschisă spre înfăptui
rea idealurilor care au însuflețit 
timp de aproape un veac lupta cla
sei muncitoare germane, poporul 
din R.D. Germană a inîăptuit pro
funde transformări înnoitoare in 
toate domeniile vieții politice și so
ciale. Sub conducerea Partidului 
Socialist Unit din Germania au fost 
reclădite din ruine orașele și sate
le, a fost făurită o puternică bază 
tehnico-materială. cu o industrie de 
prim rang, care furnizează în pre
zent o producție de 10 ori mai 
mare decit în 1949. S-a dublat pro
ducția agricolă la hectar, au cu
noscut o puternică înflorire știința, 
invățămintul, cultura, a sporit de 
aproape opt ori venitul național. 
Pe baza succeselor obținute in dez
voltarea multilaterală â țării, a 
crescut simțitor nivelul de trai, 
material și spiritual, al întregului 
popor.

Oamenii muncii din țara prietenă 
întimpină sărbătoarea de azi cu noi 
realizări de .seamă pe calea transpu

Cocteil oferit 
de ambasadorul 
R. D. Germane

Cu prilejul celei de-a 31-a aniver
sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, ambasadorul acestei 
țări Ia București. Siegfried Bock, a 
oferit luni un cocteil.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Iosif Uglar, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Gheorghe Cioară și Dumitru Popa, 
miniștri, Dumitru Turcuș și Stan 
Soare, adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Marin Nico
lescu, adjunct al ministrului apără
rii naționale, Ion Morăga, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Aurel Duca-, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 31-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, Marea Adunare Na
țională, Ministerul Afacerilor Exter-- 
ne, Consiliul Național al Frântului De
mocrației și Unității Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul foștilor luptători și vete
rani de război. împotriva fascismului, 
alte organizații de masă și obștești 
și instituții centrale au adresat tele
grame de felicitare organizațiilor și 
instituțiilor similare din R. D. Ger
mană.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secr'etar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

nerii -în viață a programului elabo
rat de cel de-al IX-lea Congres al 
P.S.U.G.. privind făurirea societă
ții socialiste dezvoltate și crearea 
condițiilor esențiale pentru trece
rea lă comunism.

în spiritul tradiționalelor senti
mente de prietenie și solidaritate 
dintre popoarele noastre, comuniș
tii, oamenii muncii din România 
urmăresc cu o caldă și profundă 
simpatie eforturile constructive ale 
clasei muncitoare, țărănimii. intelec
tualității din R.D. Germană, se 
bucură din inimă de succesele de 
seafnă pe care le obțin.

Extinderea și diversificarea con
tinuă a rodnicelor -relații de colabo
rare dintre cele două țări și popoare, 
pe temelia de nezdruncinat a princi
piilor deplinei egalități in drep
turi. independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in trebu
rile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești, pun cu 
putere în evidență însemnătatea 
decisivă a legăturilor bune, de trai
nică prietenie dintre F.C.R. și 
P.S.C.G. își găsește m același tîmn 
materializare, rodnicia intilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, care 
au impulsionat puternic, de fiecare 
dată, conlucrarea reciprocă. Hotă- 
rirea comună de a amplifica pe mai 
departe strînsele raporturi existente 
ă fost puternic reafirmată in cadrul 
convorbirilor la nivel înalt prile
juite de vizita efectuată anul aces

„Tradiție - tinerețe - tehnică"
în imediata apropiere a Insulei 

Pescarilor — modern cartier al capi
talei Republicii Democrate Germa
ne — in peisajul plin de farmec al 
unui bătrîn parc și al unor ro
mantice poduri ce-și arcuiesc bol
țile peste riul Spree, se află 
un așezămînt de cultură pe care 
vizitatorul străin îl descoperă mai 
anevoie. Este Muzeul Mărcii Bran- 
denburgice. Cu o vechime centena
ră, acest muzeu oferă vizi ta toi ului 
o imagine — firește, nu singura 
— a acelei bogate tradiții a meș
teșugurilor care a inflorit de-a lun
gul timpurilor pe aceste meleaguri. 
Privind cu un zimbet condescendent 
bicicleta din lemn pictat de pe la 
1870, fierul de călcat cu spirlieră sau 
rudimentarele unelte, nu poți să nu 
admiri totuși minunatele porțelanuri 
ale manufacturilor locale, ingenioa
sele instrumente muzicale mecanice 
sau vechile pen
dule care măsoa
ră și astăzi cu 
exactitate trecerea 
orelor.

Nu am fi insis
tat asupra acestor 
amănunte dacă nu am fi descoperit 
aici germenii unei tradiții cultivate 
prin timp cu respect și perseveren
ță : tradiția meseriei. Căci astăzi, 
cind, la 31 de ani de la nașterea 
R.D.G., tara se dezvoltă in condițiile 
unei economii moderne, pe baza ști
inței și tehnicii celei mai avansate, 
a fi stăpinul absolut al unei meserii, 
cu alte cuvinte un profesionist de 
înaltă clasă, reprezintă unul din 
principalele deziderate puse în fa.ța 
oamenilor muncii, in primul rind a 
tineretului. Și nu doar un deziderat : 
potrivit Constituției. învățarea unei 
meserii este nu numai Un drept, ci 
și o datorie a fiecărui tinăr cetățean 
al țării.

Am văzut într-o vitrină de pe 
acea arteră centrală a capitalei, care 
este Aleea Karl Marx, un mare pa
nou : „Profesii care te așteaptă". 
Erau înșirate specialități tehnice — 
din industria de prelucrare a meta
lelor, a sticlei, îngrășămintelor chimi
ce etc. — către care sint chemați ti
nerii. O simplă invitație spre reflec
ție ? Desigur, dar și un îndemn spre o 
hotărire concretă, pe care mulți o 
iau cu ajutorul sfătuitorilor1 compe- 
tenți intîlniți în cele peste 200 de 
centre de orientare profesională, or
ganizate la Berlin, ca si pe întreg 
cuprinsul țării. Apare evident că in
teresele și înclinațiile individuale 
ale tinerilor in alegerea profesiei 
sint dirijate intr-o măsură mereu 
mai mare in raport cu cerințele pre
zente și de perspectivă ale econo
miei, științei, culturii.

însemnări de călătorie

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

ta de secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de St?t al R.D. Germane in Româ
nia. Deci-a-nația comună^ celelalte 
documente încheiate deschizind noi 
și ample perspective colaborării pe 
plan politic, economic-, tehnico-ști- 
inț.ifie și cultural, in toate domeniile 
de interes reciproc.

înțelegerile la nivel înalt își gă
sesc o grăitoare materializare în 
amplificarea colaborării economice, 
in creșterea, an de an, a schimbu
rilor de bunuri materiale, extinde
rea cooperării și specializării în 
producție, îndeosebi în domenii 
cum sint construcțiile de mașini- 
unelte. utilaje metalurgice, tehnica 
de calcul, mecanica și optica și in 
alte ramuri importante ale celor 
două economii naționale.

Se extinde, de asemenea, cola
borarea in domeniile culturii, ști
inței. invățămî-ntului, concomitent 
cu dezvoltarea schimbului de ex
periență în cele mai diferite do
menii ale construirii noii orînduiri.

Totodată, ce-le doliă țări își întă
resc conlucrarea pe arena interna'- 
țională. in lupta pentru afirmarea 
politicii de destindere, pentru în
făptuirea securității și cooperării 
pe continentul nostru, pentru pro
movarea, colaborării și înțelegerii 
între toate țările, iși aduc contri
buția la întărirea unității și solida
rității forțelor revoluționare, an- 
tiimper-ialiste angajate in promo
varea cauzei păcii, democrației și 
progresului în lume.

Dacă înțelegi ce potențial repre
zintă tineretul, dacă știi să-i pre- 
țuiești elanul, posibilitățile de a se 
forma, succesul in bătălia integrării 
lui in procesul complex al rezolvării 
sarcinilor sociale este dinainte asi
gurat. Sint adevăruri — dealtfel 
subliniate de mulți dintre cei cu care 
am stal de vorbă, fie că erau spe
cialiști din industrie, cadre didactice, 
activiști de partid — ilustrate con
vingător de avîntul pe care l-a lițat 
participarea tineretului la accelera
rea progresului tehnico-științific.

O largă mișcare socialistă de crea
ție tehnică de masă — materializată 
sugestiv în originala competiție a 
„maiștrilor de mîine" — antrenează 
anual aproximativ 2 milioane și ju
mătate de participanți, implicînd 
direct elevi, ucenici, tineri muncitori, 
studenți, specialiști din cele rfiai 

diferite domenii. 
Această pasionan
tă întrecere in 
domeniul creati
vității tehnice, ști
ințifice și econo
mice sh soldează 

cu numeroase reușite, cele mai va
loroase realizări găsftidu-și un loc de 
cinste in expozițiile anuale organizate 
in ș-coli. întreprinderi, precum și la 
nivel raional, regional, republican.

2 246. O cifră ce reprezintă numă
rul brigăzilor de tineret berlineze 
participante la mișcare. în marea 
hală ce a fost rezervată creațiilor lor 
din ultimul an am avut prilejul să-i 
văd pe unii creatori, să asist la nu 
puține dispute tehnice cu vizitatorii 
— preponderent tineri — în fața uno
ra dintre exponate. Și nu pe puține 
din colile de hirtie special puse la 
fiecare stand am văzut înscrise nu
mele unor întreprinderi interesate in 
întregirea documentației sau prelua
rea unei invenții, in vederea expe
rimentării și finalizării ei în produc
ție. Tocmai asemenea realizări re
prezintă unul din temeiurile pentru 
care întreprinderile înțeleg că merită 
să depună efortul de a-și intocmi 
planuri precise de promovare a ti
nerilor.1 stabilind împreună cu aceș
tia sarcinile concrete de producție pe 
care urmează să le realizeze.

Omniprezenta acestui curent tu
multuos. ce poate fi. sintetizat în 
formula celor „trei T" — tradiție, ti
nerețe. tehnică — marchează, se poa
te spune, una din etapele caracteristi
ce ale drumului pe care-1 parcurge 
R.D. Germană pe traiectoria dezvol
tării industriale competitive, așa cum 
le place să spună cetățenilor acestei 
țări prietene.

Maria BABOIAN
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• TEORII GEOLOGI
CE RECONSIDERATE. 
Sapa sondei foarte adinei care 
forează în Peninsula Kola a 
atins cota de 10 000 de metri de 
la suprafața pămintului. Mostre
le prelevate au adus numeroase 
date noi științei, relevă agenția
T.A.S.S. în primul rind, a tre
buit reconsiderată teoria potrivit 
căreia la adincimea de circa 7 000 
de metri s-ar afla granița între 
granit și bazalt. In realitate, și 
după foraje cu mult sub cota de 
7 000 metri au fost găsite roci de 
granit, dar cu o densitate mai 
mare. Nu s-a confirmat nici 
ipoteza că, odată cu creșterea 
adincimii, straturile înclinate vor 
deveni orizontale, ele păstrîn- 
du-și același unghi de înclinație. 
De asemenea, pînă în prezent se

considera că subsolul tonei eu
ropene a U.R.S.S. s-a format 
foarte demult și că este practic 
„lipsit de viață" și nu mai pre
zintă pericol de cutremure. In 
realitate, forajul a demonstrat 
existența unor procese destul de 
active la adincimi mari și că 
acolo. în condițiile unor tempe
raturi de ordinul plus 150 grade 
Celsius, există „viață geologică".

• INSTALARE FRI
GORIFICĂ ALIMENTATĂ 
CU ENERGIE SOLARĂ. 
Cercetătorii de la Institutul 
tehnologic din Delhi au con
struit o instalație de frig 
care folosește energia solară. în 
congelatoarele instalației se 
menține o temperatură con
stantă de pînă la minus 15

grade Celsius. în prezent. în 
India există peste 40 de institu
te științifice și de proiectări 
care fac cercetări în domeniul 
utilizării energiei solare in 
scopuri practice. Au fost con
struite deja instalații pentru 
uscat cereale, pentru produs 
lapte praf, pentru desalinizarea 
apei, care folosesc numai ener
gia solară. Sint avansate lucră
rile de proiectare a unor gene
ratoare electrice solare ce vor 
furniza energia necesară loca
lităților situate departe de ma
rile centrale electrice.

• LACRIMILE Șl SĂ
NĂTATEA. Un organism uman

sănătos produce în medie 0.5 
litri de lacrimi pe an. jșxistă 
un întreg spectru al plinsului. de 
la lacrimile „de crocodil" pină 
la o absență totală a lacrimilor. 
După cum relatează revista ita
liană „Expresso", lacrimile, vi
tal necesare organismului uman, 
slujesc nu numai la „limpezi
rea" ochilor, ci și la evitarea 
unor maladii. Mai greu se reali
zează acest lucru Ia bărbați, 
care, după cum se știe, se abțin 
de obicei, să plingă. In aceasta 
rezidă și una din cauzele îm
bolnăvirilor de ulcer, mult tnăi 
frecvente la bărbați decit la fe
mei. Specialistul american Wil
liam Frey susține că nu există 
nici o îndoială că lacrimile

elimină toxinele din organism 
mai ales în momente de stress. 
Oprirea lacrimilor înseamnă o 
otrăvire a organismului și, de 
aceea, el recomandă ca in cli
pele de stress să fie lăsate la
crimile să curgă in voie.

• BIOXIDUL DE CAR
BON SI ACCIDENTELE 
RUTIERE. Un grup de cerce
tători englezi au ajuns la con
cluzia că unele accidente rutie
re provocate de motocicliști se 
datoresc acumulării bioxidului 
de carbon expirat sub vizieră 
căștii de protecție. Experien
țele au demonstrat că o puter
nică concentrație a bioxidului de 
carbon atrage după sine o stare 
de somnolență, ceea ce diminu
ează atenția motociclistului, u-

neori ducînd la o tbtală inca
pacitate de conducere și chiar 
la halucinații. S-a observat, de 
asemenea, că bioxidul de carbon 
se acumulează in cantități mai 
mari la viteze mici sau la sta
ționare.

• SPERANȚA DE 
VIATĂ. Din datele publicate 
de Centrul național de statistică 
sanitară al S.U.A. reiese că spe
ranța de viață a americanilor 
este de 73,3 ani. Femeile trăiesc 
in medie cu 7,7 ani mai mult 
decit bărbații, iar populația de 
culoare cu 4,8 ani mai puțin 
decit media pe țară. Vîrsta me
die a populației este de 28,1 ani. 
Cauza cea mai frecventă a de
ceselor o constituie maladiile de 
cord, urmate de cancer, boli 
cerebro-vasculare și accidente.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Democrate Germane, atașatul 
militar, aero și naval al acestei țări 
la București, colonel Joachim Schro- 
ter, s-a întilnit cu militari din garni
zoana Pitești, cărora le-a vorbit des
pre semnificația evenimentului ani
versat.

A luat parte Siegfried Bock, amba
sadorul Republicii Democrate Germa
ne în țara noastră.

Atașatul militar s-a întilnit, de a- 
semenea, cu cadre și elevi ai Liceu
lui fnilitar „Dimitrie Cantemir".

Participant» la întilniri au vizio
nat o fotoexpoziție cu imagini din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei populare naționale a R. D. Ger
mane și un film pus la dispoziție de 
ambasadă.

★
Luni a avut loc lă Galeria de artă 

fotografică din București vernisajul 
expoziției „Pămint la mare" a artis-

★

tulul Harald Hardenberg. Organizată 
in cadrul schimburiloi’ dintre asocia
țiile de fotografi din Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană, pe linia bunelor tra
diții de prietenie dintre țările și po
poarele noastre, expoziția e.sle prile
juită de cea de-a 31-a aniversare a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Siegfried Bock, ambasado
rul R. D. Germane la București, și 
Silviu Comănescu, secretar al Aso
ciației artiștilor fotografi din țara 
noastră.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te. Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, ziariști, un 
numeros public.

Au luat parte membri al Ambasa
dei Republicii Democrate Germane 
în țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)



Dezbaterile sesiunii Adunării Generale 
a O N.U.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Continuă dezbaterile generale ale 
celei de-a XXXV-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., in cadrul că
rora șefii delegațiilor statelor mem
bre prezintă pozițiile de principiu și 
propunerile țărilor lor cu privire la 

.principalele probleme ale vieții in
ternaționale actuale.

Șeful delegației Suediei, ministrul 
de externe, Ola Ullsten, a subliniat 
urgența cu care trebuie să se acțio
neze pentru stăvilirea competiției mi
litare actuale, pentru înfăptuirea 
dezarmării pe plan european și inter
național.

„Rezultatele politicii de destinde
re — a declarat ministrul de exter
ne al Guyanei, Rashleigh Jackson — 
sînt pozitive și binefăcătoare. . Iată

Conferință privind criza siderurgiei occidentale
MADRID 6 (Agerpres). — Luni 

atr țnceput la Madrid lucrările celei 
de-â 14-a Conferințe anuale a In
stitutului internațional al fierului 
și oțelului. La care participă repre
zentanți din 42 de țări ce furnizează 
circa 98 la sută din producția occi
dentală de oțel. Lucrările sînt axate, 
cu precădere, asupra diverselor as
pecte ale crizei profunde care afec
tează actualmente siderurgia occi
dentală.

Ca și In 1975, acest sector Indus
trial de prim ordin suferă de pa 
urma creșterii prețurilor la petrol, 
a recesiunii, a crizei din construcții 
și din industria automobilului. In 
acest context, președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, a anunțat la 30 sep
tembrie un plan de sprijinire a si
derurgiei americane, care utilizează 
doar 73 la sută din capacitatea sa 
productivă (față de 91 la sută cu un 
an în urmă) și care recurge la con
cedieri masive: în Iunie a.c., acest 
sector industrial nu a acordat de 
lucru decît unul număr de 276 000 
persoane (față de 345 000 în Iunie 
1979), ceea ce reprezintă efectivul 
cel mai scăzut după 1933. Protejînd 
piața americană, măsurile preconi
zate permit reducerea notabilă a 
achizițiilor de produse străine, primii 
vizați de această măsură fiind pro
ducătorii vest-europeni. Limitarea 
accesului pe piața americană nu va

italia: începerea 
consultărilor politice

ROMA 6 (Agerpres). — După mai 
bine de o săptămînă de la demisia 
guvernului condus de Francesco Cos- 
siga, premierul desemnat al. Italiei, 
Arnaldo Forlani, și-a Început, luni, 
consultările cu reprezentanții parti
delor politice reprezentate în parla
ment, în vederea formării unui nou 
guvern.

Arnaldo Forlani a avut convorbiri 
cu lideri ai propriului său partid 
democrat-creștin, cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer, cu secretarul ge
neral al Partidului Socialist Italian, 
Bettino Craxi, precum și cu alți oa
meni politici, relatează agenția Reu
ter.

După Întrevedere, Enrico Berlin
guer a declarat că partidul comunist 
va rămine în opoziție, iar caracterul 
acestei opoziții „va depinde de pro
gramul, compoziția și, înainte de 
toate, de acțiunile concrete" ale vii
torului guvern.

ALEGERILE PARLAMENTARE DIN R.F.G.
Important succtes al partidelor 

coaliției, guvernamentale
în alegerile parlamentare de du

minică, partidele coaliției guverna
mentale din Republica Federală 
Germania au obținut o victorie sub
stanțială, consolidindu-și majorita
tea în Bundestag. Faptul că in des
fășurarea campaniei electorale .toate 
partidele și-au conturat distinct pro
filul a permis o mai accentuată cris
talizare a ponderii lor pe scena poli
tică' vest-germană. în funcție de re
zultatele finale, repartizarea manda
telor in Bundestag este următoarea :

Partidul social-democrat — 218
locuri, cu 4 mai multe decit în 1976, 
păstrindu-și poziția de cea mai 
importantă formație politică din 
R.F.G. și din parlament ; Uniu
nea creștin-democrată — 174 de
locuri (față de 190 in alegerile pre
cedente) ; Uniunea creștin-socială 
— ,52 (53) ; Partidul liberal-demo
crat, partener de coaliție din 1969 al 
P.S.f). — 53 de locuri, cu 14 mai multe 
decjt în 1976, realizînd cea mai sen- 
sibîlgj creștere.

în noua alcătuire a Bundestaguluî, 
partidele guvernamentale P.S.D. și 
I’.L.D. dispun acum de 271 de locuri 
din totalul de 497, cu 45 mai multe 
decît formațiunile de opoziție — 
U.C.D. și U.C.S.

Prin verdictul lor. alegătorii s-au 
pronunțat pentru continuitate, con- 
firmind încrederea pe care a întru
nit-o în rindul majorității populației 
politica cabinetului de coaliție din
tre soclal-democrați și liberali.

Confruntat cu probleme noi, cu 
situații mai complicate atit pe plan 
intern, cit și extern, tocmai in ulti
ma parte a perioadei legislative, 
Începute în 1976, guvernul și-a pro
pus ca obiective centrale limitarea 
repercusiunilor pe care le are și în 
R.F.G., ca și în alte țări occidentale, 
criza economică și energetică mon
dială. în egală măsură, parte
nerii coaliției s-au arătat preocu
pați de a nu spori factorii de dete
riorare a situației internaționale și 
de a contribui la reluarea și conti
nuarea cursului spre destindere.

Depășind în cele mai frecvente 
cazuri deosebirile de păreri in anu
mite probleme .interne ale adminis
trației, rezultînă din locul pe care 
fiecare partid il ocupă în peisajul 
politic al țării, P.S.D. și P.L.D. 
s-au angajat să promoveze în mod 

de ce mișcarea țărilor nealiniate sus
ține In mod consecvent politica de 
destindere, ' acționînd pentru menți
nerea și consolidarea ei".

La rindul său, șeful delegației Ma
dagascarului, B. Rabetafika, a rele
vat pericolele pe care le prezintă 
pentru toate popoarele politica im
perialistă de Împărțire a lumii In sfe
re de influență șl, In general, poli
tica bazată pe folosirea forței și ame
nințarea cu folosirea forței. In con
text, el s-a pronunțat pentru ampli
ficarea eforturilor O.N.U. în direcția 
apărării independenței și libertății 
tuturor popoarelor; împotriva poli
ticii imperialiste de dictat și amestec 
în treburile interne ale unor state 
suverane.

face decit să adlncească criza cu 
care se confruntă siderurgia în ca
drul Pieței comune, unde mai mul
te țări membre se pronunță pentru 
adoptarea unui plan de urgență.

în prezent, siderurgia vest-euro- 
peană nu lucrează decît cu 60 la 
sută din capacitățile sale, iar princi
palele grupuri producătoare din 
C.E.E. poartă un adevărat război al 
prețurilor pentru a-șl menține vin- 
zările, în vreme ce piața nu Înce
tează să se restrîngă. Urmarea di
rectă a acestei situații este crește
rea șomajului.

I î
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SCHIMB DE MESAJE IA NIVEL ÎNALT ÎNTRE ROMÂNIA

BRAZZA VILLE 8 (Agerpres). — 
Denis Sassou-Nguesso, președintele 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republicii Populare 
Congo, l-a primit pe Gheorghe Pre
da, vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular mu
nicipal București, care participă, îm
preună cu o delegație, la festivitățile 
prilejuite de marcarea centenarului 
orașului Brazzaville.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis un cordial mesaj de salut

Ședința Consfătuirii țărilor membre ale C.A.E.R. 
in domeniul gospodăririi apelor

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — în 
R.P. Ungară s-au desfășurat lucrări
le celei de-a 27-a ședințe a Consfă
tuirii conducătorilor organelor pen
tru gospodărirea apelor din țările 
membre ale C.A.E.R. Participant!! 
au examinat problemele referitoare 
la activitatea consfătuirii, rezultate 
din documentele adoptate de sesiu
nea C.A.E.R. și Comitetul Executiv 
al consiliului și au adoptat progra
mul de colaborare tehnico-științifică 
multilaterală în domeniul gospodări
rii apelor pe perioada 1981—1985, 
precum șl planul de lucru pe 1981— 
1982.

A fost analizat stadiul colaborării 
In cadrul asociației economice inter- 

-AGENȚIILE DE PRESA 
W - »e scurt

președintele Comitetului Mixt al 
Șefilor de Stat Major din S.U.A., 
aflat intr-o vizită în Israel. Au 
fost examinate probleme de inte
res comun — relatează agenția
U.P.I. în cadrul actualului său 
turneu în Orientul Mijlociu, gene
ralul David Jones va efectua, după 
convorbirile avute la' Cairo și Tel 
Aviv, vizite în Oman și Arabia 
Saudi tă.

ACORD CHINO — KUWEITIAN. 
între Kuweit și R. P. Chineză a 
fost semnat un acord care prevede, 
între altele, creșterea volumului 
schimburilor comerciale, acordarea 
reciprocă de facilități pentru im
portul de mărfuri și alte servicii — 
relatează agenția China Nouă. Va 
fi formată o comisie mixtă chino- 
kuweitiană, care va avea ca sarci
nă traducerea în practică a noului 
acord. Documentul a fost încheiat 
cu ocazia vizitei oficiale la Kuweit 
a ministrului chinez al comerțului 
exterior, Li Qiang.

AZI SE DESCHIDE CONGRE
SUL PARTIDULUI CONSERVA
TOR DIN MAREA BRITANIE. 
Marți, la Brighton se deschid lu
crările celui de-al 97-lea Congres 
anual al Partidului Conservator, 
de guvernămînt, din Marea Bri- 
tanie. Pe agenda dezbaterilor figu
rează probleme privind, îndeosebi, 

tării acestor arme. „Războiul — s-a 
argumentat in acest context — a 
pornit din Germania ; țara noastră 
este și in prezent marcată de conse
cințele războiului. Iată de ce este de 
datoria noastră nu numai să dorim 
pacea, ci să și contribuim la reali
zarea ei".

Motivînd necesitatea continuării 
politicii de destindere, președintele 
P.L.D. sublinia : „Caracteristica e- 
sențială a acesteia trebuie să 'fie vo
ința comună de a exclude amenin
țarea sau folosirea forței ca metodă 
de rezolvare a conflictelor și de a 
căuta in comun mijloacele de a în
depărta cauzele tensiunilor". Eviden
țiind, cu un alt prilej, „politica acti
vă de asigurare a păcii", promovată 
de cabinetul de la Bonn, H. D. Gen
scher spunea : „Vom apăra energic 
tot ceea ce s-a obținut prin politica 
de destindere ; vrem să creăm pre
misele pentru alte progrese in aceas
tă direcțje" — declarații care au 
avut un puternic ecou in rindul ale-PORTUGALIA

Implicațiile
Desfășurat tntr-o atmosferă de calm 

și întrunind unul din cele mai mari 
procente de participare . la vot, al 
treilea scrutin parlamentar portughez 
de după „revoluția garoafelor" s-a 
încheiat prin consolidarea reprezen
tării parlamentare a „Alianței De- 
mocratice", alcătuită din partidele 
Social-Democrat, Centrul Democratic- 
Social, Popular Monarhist și Miș
carea Reformiștilor. După date pro
vizorii, din cele 250 de mandate de 
deputațl în Adunarea Republicii, coa
liției respective îi revin 136, cu 9 mai 
multe decit la scrutinul „intercalat" 
din decembrie anul trecut. Frontul 
Republican și Socialist, format din 
Partidul Socialist, Uniunea de Stin
gă a Socialiștilor Democrați și So- 
cial-Democrații Independenți, a cîști- 
gat 73 de mandate, adică cu unul mai 
puțin decit cel realizat de Partidul 
Socialist la alegerile precedente. „A- 
lianța Poporul Unit", alcătuită din 
Partidul Comunist și Mișcarea De
mocratică Portugheză, a obținut 40 
de mandate, față de 47 în parlamen
tul precedent.

Semnificația specială a actualelor 
alegeri constă in aceea că noul parla
ment dobin dește prerogative consti
tuante. Coaliția cîștigâtoare și-a pro
clamat fără ocolișuri intenția de a 
aducș schimbări drastice Cartei fun
damentale a țării (iar guvernul Să 
Carneiro a și încercat să legifereze 
măsuri tn această direcție), spre deo
sebire de alte forțe politice, inclusiv 

împreună cu cele mal bune urări de 
prosperitate poporului congolez prie
ten, de noi succese pe calea dezvol
tării sale.

Mulțumind pentru mesaj, șeful 
partidului și statului congolez a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea sa și 
a poporului congolez, mulțumiri pen
tru mesajul adresat, precum și cele 
mai calde urări de fericire și de să
nătate, de mărețe succese poporului 
român în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, sub 
conducerea P.C.R., în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

naționale „Interepurarea apelor", 
creată în domeniul producției de u- 
tilaje și aparatură pentru stațiile de 
epurare a apelor uzate și tratarea 
apei. De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri Intre reprezentan
ții țărilor Interesate în problemele 
gospodăririi apelor Dunării și ale 
bazinului rîului Tisa.

Consfătuirea a examinat rezultate
le obținute in elaborarea unor teme 
de cercetare științifică, precum și 
alte probleme ale colaborării multi
laterale în domeniul gospodăririi a- 
pelor care prezintă interes reciproc.

Delegația română a fost condusă 
de Ion Iliescu, președintele Consiliu
lui Național al Apelot.

politica economică a guvernului 1 
coriservator și 'raporturile cu sin
dicatele. * 1 A •

ROMANIA LA TÎRGUL DE LA
MELBOURNE. La Melbourne s-a 
deschis Tîrgul internațional de 
bunuri de larg consum, la care 
participă și România cu un Rpvi- 
lion. Pavilionul țării noastre a fost 
vizitat de oficialitățile statului aus
tralian Victoria, produsele româ- 

i nești prezentate în cadrul tîrgului 
se bucură de aprecieri deosebite.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
OLANDA, care a avut loc la 
Amsterdam, a examinat probleme 
ale activității partidului legate de 

| pregătirile în vederea alegerilor 
parlamentare din mai 1981. Pre- 

1 ședințele partidului, Henk Hoeks- 
• tra, a prezentat un raport.
I CONVORBIRI IRAKIANO-IUGO-

SLAVE, Președintele Irakului, 
I Saddam Hussein, l-a primit, la

Bagdad, pe Zvone Dragan, vice
președinte al Consiliului Executiv 

i Federal al Iugoslaviei, cu cape a 
avut o convorbire prietenească — 

I relevă agenția Taniug. Au fost 
' examinate aspecte ale relațiilor 

bilaterale, precum ,și probleme 
i privitoare la situația actuală din 

zonă.
DIALOG AMERICANO-ISRAE-

1 LI AN. Primul ministru al Israe
lului. Menahem Begin, a avut con
vorbiri cu generalul David Jones,

realist și progresiv reforme econo
mice și sociale, să favorizeze dezvol
tarea investițiilor.

După consultările interne, desfă
șurate luni. în centralele fiecărui 
partid, pentru azi au fost programa
te primele convorbiri între repre
zentanții P.S.D. și P.L.D. pentru for
marea noului cabinet, în alcătuirea 
căruia nu. se așteaptă, deocamdată, 
mari modificări față de formula pre
cedentă. în orice caz, postul de radio 
„Deutsche Welle" considera.' intr-un 
prim comentariu la alegeri, că pro
blemele cu care va fi confruntat gu
vernul pe plan economic, financiar 
și social nu sînt ușoare. Șomajul, 
datoria publică, menținerea compe
titivității produselor vest-germane 
pe piața mondială, asigurarea surse
lor energetice formează princi
palele capitole din programul de ur
gență al noului guvern.

Ca de fiecare dată, în ultimii 15 
ani, campania electorală a fost pu
ternic dominată de confruntarea po
zițiilor dintre partide in probleme
le de politică externă. în această 
privință, atit cancelarul Helmut 
Schmidt, vicepreședinte al P.S.D., cit 
și vicecancelarul și ministrul de ex
terne, Hans-Dietrich Genscher, pre
ședintele P.L.D., s-au angajat să 
continue politica de destindere, da 
bună vecinătate cu toate statele, de 
asigurare a păcii. Observatorii poli
tici sint de părere că tocmai reafir
marea acestor orientări de politică 
externă a contribuit In mare parte la 
victoria în alegerile parlamentare da 
duminică a partidelor coaliției gu
vernamentale. în opinia cancelarului, 
angajamentele R.F.G. față de alianța 
atlantică și Comunitatea vest-euro- 
peană nu trebuie să ducă la Ignora
rea Intereselor specifice, obiective 
ale țării, ci, dimpotrivă. „Bonnul 
trebuie să rămlnă un partener co
rect și loial pentru toate statele". Li
derii P.S.D. preconizează continuarea 
dialogului internațional, nu doresc 
ca R.F.G. să fie antrenată In poveri 
și/ mal mari ale cursei înarmărilor, 
avansînd argumente în sprijinul 
destinderii și colaborării Internațio
nale.

în timpul campaniei electorale, 
P.S.D. a pledat pentru renunțarea 
la amplasarea de rioi rachete nuclea
re tn Europa șl In favoarea trecerii 
de urgență la negocieri asupra limi

SIMPOZION. Arhitectura islaml- ' 
că din țările mediteraneene este . 
tema unui simpozion internațional 
ale cărui lucrări s-au deschis la I 
Rabat. In cadrul manifestării vor fi 
discutate probleme legate de dez- I
voltarea arhitecturii islamice și |
mijloacele de conservare a marilor 
sale monumente reprezentative. i

GUVERNUL BOTSWANEI a |
elaborat un proiect pentru construi
rea unui nou aeroport la Sebele, [
în apropiere de capitala țării, care 
să fie adaptat, cgrințelor traficului 
aerian in ci'Oștere in această țară , 
din sudul continentului african. 
Numărul pasagerilor care au folosit I 
serviciile aeriene-in 1977 a.fost de 
74 000 și se așteaptă ca el să ajungă 
la 476 000 in anul 2 000.

NOI EXPERIENȚE IN COSMOS. i 
Cosmonauții Leonid Popov si Va
leri Riumin, aflați de IS1 zile la I 
bordul complexului orbital „Saliut" 
— „Soiuz", își continuă activitatea 
in baza programelor de cercetare | 
științifică și tehnologică încredin
țate. Totodată, cei doi cosmonauți i
au încheiat lucrările de descărcare 
a navei automate de transport
„Progres-11", cuplată zilele trecute j

gătorilor 'si care constituie, totodafă, 
un angajament față de aceștia.

Criticile formulate de partidele 
opoziției (U.C.D. și U.C.S.) in tim
pul campaniei electorale la adresa 
activității internaționale a guvernu
lui. Care stăruiau nu atit asupra unor 
necesități stringente, ca destinderea 
și dezarfnarea, cit asupra oportunită
ții unor demersuri, inițiative și luări 
de poziție, nu au găsit, după cum 
arată rezultatele scrutinului de dumi
nică, ecou in rîndurile opiniei pu
blice vest-germane.

Așteptate cu legitim Interes, re
zultatele alegerilor parlamentare din 
Republica Federală Germania sînt 
astfel apreciate drept o confirmare a 
opțiunilor electoratului vest-german 
in favoarea destinderii și a colabo
rării internaționale, a dorinței de a 
contribui, împreună cu celelalte po
poare din Europa și din lume, la 
consolidarea păcii.

Petre STANCESCU

unui scrutin
de stingă, care preconizează doar o 
adaptare a constituției la realitățile 
prezentului.

Deplasarea intervenită in opțiuni
le electoratului portughez la alegeri
le din decembrie trecut și repetate 
cu si mai mare claritate la actualul 
scrutin își are originea intr-un com
plex de factori care au dominat e- 
voluția vieții politico-sociale a Por
tugaliei după răsturnarea regimului 
salazarist. Victoria de la 25 aprilie 
1974 a militarilor patrioți sprijiniți de 
popor a fost urmată de o perioadă 
de avint revoluționar, în cursul că
reia s-au obținut Importante cuceriri 
democratico : legalizarea partidelor 
politice, restabilirea libertăților cetă
țenești și sindicale, naționalizarea 
principalelor firme industriale și ban
care, reforma agrară, controlul mun
citoresc în întreprinderi etc. — pa
ralel cu recunoașterea dreptului la 
Independență al fostelor colonii por
tugheze din Africa. Acestei perioade 
i-au urmat insă tendințe de reflux. 
La o asemenea evoluție au contribuit 
o seamă de obstacole cu care s-a con
fruntat mișcarea populară, în primul 
rind rezistența îndirjită a forțelor le
gate strins de vechiul regim. Pe plan 
economic, sabotajul forțelor conser
vatoare, ca și alte fenomene, au creat 
dificultăți crescînde, ducind la creș
terea șomajului și a inflației, la scă
derea salariilor reale.

La acestea s-au adăugat o seamă 
de acțiuni aflate in neconcordanță cu

IN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDENTALE CÎȘTIGĂ TOT MAI MULT 

TEREN DEVIZA;

NU! - amplasării de noi rachete

„La zece luni după ce N.A.T.O. 
a convenit asupra amplasării a 
572 rachete nucleare „Cruise" și 
„Pershing-II" în Europa occiden
tală, datorită opoziției manifestate 
în unele tari vest-europene nu se 
știe încă dacă alianța își va executa 
pe deplin planurile" — scrie agen
ția americană Associated Press, in
tr-un comentariu difuzat duminică. 
„Problema rachetelor nucleare — 
relevă agenția — capătă o pondere 
tot mai mare, ca subiect de contro
versă politică, in Olanda și Belgia, 
două țări care, de la bun început, 
și-au rezervat dreptul de a amina

Fluctuații pe scena 
monetară occidentală

Cursul dolarului american a înre
gistrat luni o tendință de scădere 
la principalele burse valutare occi
dentale Concomitent, prețul aurului 
a sporit la 672,5 dolari uncia la bursa 
din Ziirich și la 660,5 dolari la bursa 
din Londra.

In ceea ce privește cursul dolaru
lui, acesta era, luni la deschidere, de 
1.7981 mărci vest-germane la bursa 
.din Frankfurt pe Main, față de 1,8100 
mărci — vineri seara. Cursul dolaru
lui american a scăzut și la bursele 
din Paris, Bruxelles, Amsterdam, Mi
lano și Tokio.

Potrivit unor experțl, scăderea 
cursului dolarului in raport cu cele
lalte valute occidentale reflectă o di
minuare a masei monetare din Sta
tele Unite.

stadiul procesului revoluționar și de 
aceea lipsite de sprijin popular — in 
mod deosebit absența unei colaborări 
efective intre forțele stingii. însăși 
experiența ultimilor ani a arătat că 
procesul revoluționar a cunoscut faze 
ascendente ori de cite ori s-a mani
festat, pe plan național sau local, uni
tatea de acțiune intre forțele demo
cratice. în primul rind dintre socia
liști și comuniști; și, invers, că lipsa 
acestei unități a adus invariabil pre
judicii evoluțiilor progresiste.

în contrast cu această situație, în 
ultimii ani forțele dreptei fățișe. și 
ale sectoarelor centriste au acționat 
tot mai unite. Și se poate spune că 
și de data aceasta dispersarea forțe
lor stingii, tensiunea și criticile din
tre acestea au avut o pondere de 
cea mai mare însemnătate în rezul
tatul scrutinului.

Obținerea majorității absolute în 
parlament de către coaliția de cen- 
tru-dreapta „Alianța Democratică" 
îi permite acesteia să treacă la 
revizuirea constituției, cu dense-’ 
bire în ceea ce privește naționa
lizările, reforma agrară și contro
lul muncitoresc in întreprinderi. Dar 
structurile politico-instituționale crea
te după revoluție conferă o însem
nătate aparte alegerilor prezidenția
le. care urmează să se desfășoare in 
decembrie. între .altele, conform nor
melor în vigoare, orice lege adopta
tă de parlament trebuie promulgată 
de șeful statului, după ratificarea ei 
de Consiliul Revoluției. De aceea, pe 
lingă majoritatea parlamentară, parti
dul sau coaliția care-și ’ propune mo
dificarea radicală a rînduielilor po
litico-sociale are nevoie de sprijinul 
președintelui și al Consiliului Revo
luției. Iată de ce „Alianța Democra
tică" susține la alegerile prezidenția
le pe generalul Soares Carneiro, care 
îi împărtășește orientarea și se pro
nunță pentru desființarea Consiliului 
Revoluției. Actualul președinte, Ra- 
malho Eanes, a cărui candidatură la 
scrutinul din decembrie este spriji
nită de Frontul Republican și Socia
list, s-a ridicat împotriva unei ase
menea perspective și, in genere, pre
conizează o „adaptare" ’ a textului 
constituțional pe baza unui „consens 
national".

Mulți. comentatori consideră că vii
torul guvern va fi confruntat cu se
rioase probleme economico-sociale șl 
in mod deosebit va trebui să facă 
față împotrivirii Confederației Inter- 
sindicale, apropiată de comuniști.

Caracterul eșichierului politic por
tughez rezultat' din actualul scrutin, 
ca și perspectivele pe care le degajă 
pun cu atit mai mult în evidență ne
cesitatea conlucrării tuturor forțelor 
Interesate tn dezvoltarea transformă
rilor democratice, pe calea indepen
denței și a progresului economico-so- 
cial.

V. OROS 

amplasarea ambelor tipuri de ra
chete pe teritoriul lor. Preocupă
rile de politică internă trec astăzi 
înaintea nevoii de a face plăcere 
S.U.A.".

„Și alte țări — scrie A.P. — și-au 
limitat angajamentele față de 
N.A.T.O. : Danemarca nu permite 
prezența nici unui fel de trupe ale 
alianței pe pămîntul său în timp 
de pace. Franța a părăsit sistemul 
militar integrat al N.A.T.O. încă 
din deceniul al șaptelea. Francezii 
participă la discuțiile politice ale 
N.A.T.O., dar părăsesc sala cind 
discuția ajunge la chestiuni mili

Business cu... frica
De cind pe cerul lumii s-a pro

iectat prima „ciupercă" a exploziei 
atomice, îngrijorarea legitimă re
simțită de popoare tn fața acestei 
cumplite arme de exterminare în 
masă a fost folosită de unii între
prinzători pentru un business a- 
ducător de cîștiguri frumușele: 
construirea de adăposturi anti- 
atomice. Mat mult decit banalul ca
vou de familie, adăpostul 'antiato- 
mic, rudă mai pretențioasă a pri
mului, exercită o anumită atracție 
asupra multor muritori „exigenți". 
Periodic, presa vest-europeană adu
ce noi vești despre realizări în ma
terie, insistind mai cu seamă asupra 
condițiilor de confort asigurate do
ritorilor de „supraviețuire garan
tată".

Dacă pînă acum era vorba de 
adăposturi personale, jocul cererii și 
ofertei a dat naștere unei noi orien
tări : agenția France Presse înștiin
țează că undeva, în partea de vest 
a Londrei, este gata să-și primească 
oaspeții primul adăpost antiatomic 
colectiv... cu plată. Ăvînd o taxă de 
intrare echivalentă cu vreo 4 000 do
lari, o cameră de decontaminare și 
echipat în așa fel incit clienții să

Fonduri pentru dezvoltare pe seama 
reducerii înarmărilor

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat revistei 
americane „Newsweek", ministrul 
tapzanian de finanțe, Amir Jamal, a 
apreciat că 40 dintre cele mai sărace 
țări ale lumii au nevoie de o asis
tență financiară suplimentară de 
aproximativ 35 miliarde de dolari pe 
an. Aceasta, a spus el, este o sumă 
relativ modestă, dacă avem tn ve
dere că ea reprezintă doar a două
sprezecea parte din totalul cheltuie

Continua luptele între forțele armate 
irakiene și iraniene

Luni au continuat luptele terestre 
și aeriene intre forțele armate Ira
kiene și iraniene. Citind un comu
nicat militar irakian, agenția I.N.A. 
relatează că aviația irakiană a bom
bardat obiective militare și econo
mice ' din diferite orașe iraniene, 
arătînd că au fost provocate pier
deri însemnate, la rafinăriile de Ia 
Kermanshah și Tabriz. De aseme
nea, precizează agenția, avioane ira
kiene au bombardat, luni după- 
amiază, obiective din Teheran.

Încă o săptămînă de violențe în Salvador
SAN SALVADOR 6 (Agerpres). - 

O nouă săptămînă a violenței s-a 
încheiat tn Salvador, soldată cu 
peste 150 de morți, victime ale vio
lenței politice Izbucnite de mal 
multâ vreme tn această țară latino- 
americană. Autoritățile de la San 
Salvador au prelungit, tn această

Persistența șomajului tehnic la firma italiană „Fiat"
ROMA 6 (Agerpres). — începînd 

de luni, aproximativ 23 000 de mun
citori italieni de la uzinele de auto
mobile „Fiat" sînt afectați de șomaj 
tehnic pînă la 2 ianuarie 1981. Luna 
trecută, 78 000 de salariați ai firmei 
„Fiat" s-au aflat în șomaj tehnic 
timp de opt zile.

In această perspectivă, scrie agen

tare și arme. Grecia a părăsit 
structurile militare după 1974. 
Portugalia, date fiind dificultățile 
sale financiare, nu a subscris la 
angajamentul N.A.T.O. de a spori 
cheltuielile militare cu trei la 
sută pe an".

Un curent de opinia similar sa 
intensifică șl tn rindul populației 
din Marea Britanie. în fotografie : 
demonstrație pe străzile orașului 
Newbury, comitatul Berkshire. în 
semn de protest împotriva ampla
sării de rachete „Cruise" la baza 
Greenham Common, din apropie
rea orașului.

poată petrece in el un timp înde
lungat — ne asigură reclama — 
acest adăpost este doar unul dintr-o 
serie proiectate perțtru uzul londo
nezilor. Bineînțeles, al celor cu stare. 
Amplasarea adăposturilor va fi insă 
ținută in secret, ca la o adică să 
nu pătrundă decit cei ce au achitat 
costul intrării.

In vremuri, cind s-a acumulat în
cărcătură mortală mult peste bare
mul distrugerii tuturor păminteni- 
lor, un refugiu ca cele amintite 
aduce cu gestul struțului ce-și vîră, 
de spaimă, capul in nisip. Și apoi, 
adăposturile în cauză oferă o ilu
zorie protecție selectivă, după crite
riul financiar, contra unui pericol 
de conflagrație in care toată sufla
rea omenească va servi drept țintă. 
Afacerile sint afaceri, dar dacă se 
pretinde serios protejarea omului, 
atunci singurul mijloc sigur și ra
țional ar fi nu izolarea în subterane 
inutile, ci lichidarea a înseși mijloa
celor de exterminare. Chiar cu ris
cul de a-i sili pe antreprenorii de 
adăposturi să-și schimbe obiectul 
business-ului.

V. O.

lilor militare mondiale. Ministrul 
tanzanian a apreciat că este necesară 
o nouă instituție ipternațională nen- 
tru a asigura asistența reclamată de 
țările confruntate de dificultăți eco
nomice serioase. între timp. Fondul 
Monetar Internațional — a arătat el 
— ar trebui să acorde țărilor in curs 
de dezvoltare împrumuturi cu do- 
bînzi foarte mici, pe perioade de cel 
puțin 10 ani.

Referindu-se la un comunicat al 
Statului Major Iranian, postul da 
radio Teheran, reluat de agenția 
France Presse, anunță că Înaintarea 
forțelor irakiene in interiorul teri
toriului iranian a fost oprită și că 
forțele ir.aniene și-au consolidat po
zițiile de-a lungul întregii frontiere 
dintre cele două țări. Comunicatul 
arată, că au continuat luptele in zona 
orașelor Khorramshar și Abadan, 
care au fost bombardate de aviația 
irakiană. (Agerpres) 

situație, cu încă 30 de zile starea da 
urgență, prin care sint suspendata 
libertățile constituționale. Măsura a 
intrat in vigoare In martie și a fost 
permanent prelungită ca urmare a 
numeroaselor atentate ale elemen
telor de extremă dreapta și extre
mă stingă.

ția France Presse. nu este exclus ca 
sindicatul muncitorilor metalurgist! 
— F.L.M. — să ceară Federației sin
dicale a celor trei mari centrale — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. - să ho
tărască declanșarea unei greve ge
nerale împotriva măsurii adoptate 
de conducerea firmei.
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