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Din gindirea^ocial-politică

BĂTĂLIA UL TIMULUI TRIMESTRU

a președintelui României, Nicolae Ceaușescu

AL CINCINALULUI
•

ÎN INDUSTRIE
în fiecare întreprindere, un obiectiv major

REALIZAREA INTEGRALĂ
A PLANULUI
LA PRODUCȚIA FIZICĂ
Ne mal despart 85 de zile de sfîrșitul anului — și-fiecare din aceste
zile dobindește o importanță deosebită pentru înfăptuirea planului
pa acest an, pentru încheierea cu succes a cincinalului actual. Cu fiecare
nouă filă de calendar, zilele se dovedesc mai dense, dominate de timbrul
specific marilor confruntări cu timpul.
Valoarea fiecărei zile din acest ultim trimestru al anului sporește mult
tocmai datorită sarcinilor importante pe care le mai avem de realizat. In
acest context, un accent deosebit trebuie pus zi de zi, in fiecare întreprin
dere, pe realizarea exemplară a planului la producția fizică, in cantitățile
și sortimentele prevăzute. Este pozitiv faptul că în răstimpul care a trecut
din acest an s-au obținut depășiri la o serie de produse necesare econo
miei naționale. Dar oricît de substanțiale sînt aceste depășiri, ele nu pot
compensa nerealizările la alte produse de primă importanță pentru
economie.
Nici un moment nu trebuie să pierdem din vedere că toate produsele,
toate sortimentele au o destinație precisă în mecanismul dezvoltării eco
nomiei naționale și, de aceea, fabricarea lor constituie o necesitate impe
rioasă. Iată de ce, în condițiile de specială solicitare din această perioadă,
pretutindeni — și cu atît mai mult în întreprinderile cu restanțe la un
produs sau altul — întreaga activitate trebuie să fie bine organizată și
sincronizată, încît printr-o folosire judicioasă a potențialului tehnic si
uman, a timpului de lucru să se obțină zilnic rezultate maxime în reali
zarea producției fizice, corespunzător cerințelor economiei naționale. Și,
desigur, în condiții de calitate ireproșabilă,- cu consumuri materiale cit
mai reduse, cu eficiență economică cît mai ridicată.
In deplină concordanță cu îndeplinirea planului Ia producția fizică,
prioritate trebuie să se acorde realizării integrale. în termenele prevăzute în
contracte și de bună calitate, a producției destinate exportului. Exportul
este o problemă esențială, fundamentală a, dezvoltării generale a țării, și,
de aceea, îndeplinirea riguroasă a planului în acest domeniu și chiar de
vansarea livrării unor mărfuri trebuie să constituie un obiectiv de prim
ordin pentru toate colectivele muncitorești, care trebuie urmărit zilnic, cu
toată exigența și răspunderea, de organele și organizațiile de partid, de
consiliile oamenilor muncii din întreprinderi.
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ÎN AGRICULTURĂ
Pînă la 15 octombrie

TOATE SUPRAFEȚELE
1NSĂMÎNȚATE!
Situația Ia zi a lucrărilor impune o
mai bună organizare a muncii pentru
depășirea vitezei zilnice stabilite în
fiecare unitate, în fiecare județ
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MUNCITORI, INGINERI Șl TEHNICIENI DIN ÎNTREPRINDERI!

Acționați cu abnegație și elan revoluționar, cu întreaga
capacitate de muncă și inițiativă, pentru ca fiecare din
zilele ce au mai rămas pînă la sfîrșitul anului să fie o zi
record in realizarea producției fizice și, cu prioritate, a pro
ducției pentru exporti Economia națională are nevoie de
toate produsele, în cantitățile și sortimentele prevăzute în
plan și, de aceea, nu precupețiți nici un efort pentru reali
zarea lor integralăI Vă aduceți astfel contribuția la sporirea
continuă a avuției naționale — sursa trainică a ridicării
bunăstării întregului poporl

ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI BACĂU :

Importante economii de materii prime
și materiale
în întreprinderile Industriale din
județul Bacău a fost inițiată o am
plă acțiune de investigare a mate
riilor prime și materialelor reutilizabile. Colective speciale au anali
zat la fiecare loc de muncă posibi
litățile de punere în valoare, de re
introducere a acestor materiale în
circuitul productiv. La întreprin
derea metalurgică, de exemplu, au
fost economisite, pe această cale,
mai mult de 600 tone de fontă.
Preocupați de înlocuirea materiale
lor neferoase, specialiștii de aici au
realizat o seamă de piese, intre care
robineți tip fluture din oțel și cau
ciuc, economisind astfel bronzul.

Calculele arată că la cele 9 tipodimensiuni aflate în fabricație la ora
actuală se pot economisi în acest
an circa 40 de tone de bronz. La
capitolul economii au fost înscrise
în întreprinderile băcăuane și circa
800 tone de oțel, 55 tone țevi de di
ferite dimensiuni, 60 tone de me
tale neferoase, 972 tone fire și fi
bre textile, piese de schimb în va
loare de 53,6 milioane lei. Numai
întreprinderile din municipiul Ba
cău au economisit, în acest an, prin
valorificarea materialelor recupera
bile, circa 100 milioane lei. (Gh.
Baltă).

Stadiul însâmînțării griului

I

■

în cooperativele agricole la 7 octombrie

Concomitent cu celelalte lucrări
agricole de toamnă, acum se însămînțează
griul și orzul, plante
cerealiere
deosebit de valoroase,
Respectarea întocmai a tehnologiei
acestor culturi — pregătirea exem
plară a terenului, încadrarea se
mănatului în limitele timpului op
tim, folosirea de semințe de bună
calitate — constituie elementul hotărîtor de care depinde obținerea
de recolte mari. în anul viitor.
Concret, care este stadiul „la zi"
al lucrărilor ?
Semănatul este Intîrziat. Potrivit
datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimen
tare, pînă ieri, 7 octombrie, au fost
însămințate 762 700 hectare cu orz
— 88 la sută din prevederi, iar cu
grîu 688 000 hectare — 30 la sută
din suprafața planificată. Așa cum
rezultă și din cifrele înscrise pe
harta de mai sus, în unele județe
— Vîlcea, Covasna, Cluj, Hunedoara. Buzău, Tulcea, Olt — semănatul griului este avansat. In al-

CREȘTEREA ROLULUI FEMEII ÎN VIATA ECONOMICA
SI SOCIAL-POLITICĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE

tele — Brașov, Timiș, Arad,
Neamț, Sibiu, Mureș — unde de
regulă această lucrare trebuia în
cepută și încheiată mai repede, nu
a fost însămînțată decit sub 20 la
sută din suprafața planificată.
Comandamentul central pentru
agricultură a ceri•ut' organelor județene de partid,I, ^direcțiilor agriagri
cole și consiliilor unice agroin
dustriale să acționeze ferm, prin
măsuri energice, în vederea folosirii mai bune a utilajelor, organizării judicioase a muncii mecanizatorilor și cooperatorilor,
astfel încît să fie realizate și depășite vitezele zilnice prevăzute la
semănat. Odată cu intensificarea
ritmului de lucru pentru încheie
rea semănatului pină la 15 octom
brie, este absolut necesar ca, pre
tutindeni, să se dovedească răs
pundere și exigență față de cali
tatea lucrărilor, astfel ca sămînța
să fie pusă numai în pămînt bine
pregătit, la adîncimea indicată.

Prin recenta lucrare apărută în se
ria „Din gindirea social-politică a
președintelui României, Nicolae
Ceaușescu", problematica statutului
social al femeii, a rolului ei în viața
societății beneficiază de o abordare
riguros științifică, elucidarea diverselor aspecte pe care le ri
dică eforturile de ridicare a
condiției
femeii la înalta
calitate de autentic subiect
al creației istorice fiind sta
tornic raportate la princi
piile fundamentale ce că
lăuzesc opera de edificare a
noii orînduiri, natura și fi
nalitatea profund umanistă
a acesteia. Această nouă
apariție editorială ne oferă
prilejul de a evoca o dată
mai mult înaltele virtuți ale
operei
profund
originale
elaborate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
operă
ce repune definitiv în ros
turile sale funcția construc
tivă a socialismului științi
fic, proiectînd și definind in
acest
spirit- dimensiunile
multiple — social-politice,
etice, filozofice — ale con
diției
femeii în societatea
noastră.
Structurată în șase mari
capitole, lucrarea de față
înmănunchează ample analize, aprecieri și considerații formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în numeroase cuvîntări, expuneri,
mesaje, in rapoartele prezentate.. la congresele și «in
ferințele naționale ale P.C.R.
în cei 15 ani de cind prin
voința unanimă a națiunii
noastre se află la conducerea
partidului și statului. Este
meritul secretarului general
al partidului de a fi înscris
in mod coerent și unitar
problematica vastă a condi
ției sociale a femeii, a rolu
lui său in viața economică,
socială și politică a țării în
aria preocupărilor majore ale
politicii de partid și de stat, de a fl
conferit soluțiilor elaborate in acest
domeniu
deplina lor semnificație
democratică, umanistă și revoluționară.
Din inițiativa și sub directa condu
cere a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la cel mai înalt nivel al forn-ilor
conducerii de partid și de stat s-au
întreprins analize minuțioâse și sis
tematice avînd drept subiect condi
ția femeii in societate și familie, iar
drept finalitate elaborarea unor pro
grame de măsuri care — prin anver
gura sarcinilor cuprinse, prin clari
tatea răspunderilor privind înfăptui
rea acestora — nu cunosc precedent
în istoria anilor de revoluție și con
strucție socialistă. Așa după cum do
menii decisive ale dezvoltării socie
tății noastre au fost regindite și re
considerate din perspectiva studierii
profunde a realităților noastre isto
rice, a cerințelor și tendințelor legice
de dezvoltare socialistă, tot așa și
problemele privitoare la condițiile
de muncă și viață ale femeilor, sta
diul atins în pregătirea și integrarea

La întreprinderea „Rulmentul"
din Brașov a fost dat în exploata
re un agregat de forjare automa
tă a inelelor de rulmenți. Prin con
cepția sa constructivă și performan
țele tehnico-economice și funcțio
nale pe care le realizează, noul agregat întrunește atributele unei
„microuzine", putînd forja anual 16
milioane inele de rulmenți, cu greu
tăți intre 0,4 și 2,5 kilograme și cu
un diametru exterior de pînă la 120
mm. în același timp, dat fiind fap
tul că toate operațiile de lucru sint

automatizate, agregatul asigură o
productivitate de 8—10 ori mai mare
decit se realizează pe utilajele cla
sice. Pe de altă parte, prin forjări
de mare precizie, se obține o eco
nomie de circa 800 tone metal anual. Prin darea în . exploatare a
noului agregat, întreprinderea „Rul
mentul" din Brașov va renunța —
în cazul inelelor respective — la
colaborarea cu alte întreprinderi de
rulmenți, ceea ce va avea o influen
tă pozitivă asupra creșterii eficien
ței economice. (Nicolae Mocanu).

IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE
NOASTRE :
Cuvintul cititorilor, cuvîntul oamenilor muncii; Fap
tul divers ; Carnet teatral ;
Note de lectură ; Știri spor
tive ; De pretutindeni.

Medalie de aur pentru autobasculanta
de 50 tone

A da maximum din ce poți da
Despre muncă, învățătură și efort, cu tinerețea
în plină afirmare
Este omul hărăzit — in iureșul
vieții — exclusiv bucuriilor intense
oferite de existenta lui de muncă, de
familie, de traiul Civilizat si demn pe
care socialismul l-a instaurat, defini
tiv. oe străvechile meleaguri româ
nești? Poate fi comparată viată indi
vidului — a fiecăruia în oarte — cu
o simplă defilare. în pas de voie, oe
bulevardul anilor? Poți înșira, ca
mărgelele pe ată. de-a lungul unei
existente complete, dinamice — nu
mai si numai satisfacții? Sau există
și stări de conțrarietate, supărări,
infrîngeri chiar — fie și temporare —
pe care trebuie să le depășești, toc
mai pentru a sti CINE EȘTI și CUM
EȘTI?
Fără doar si poate, orice om adună,
în șiragul timpului — dacă e să păs
trăm comparația — si bile albe, si
bile negre, desigur albele fiind maioritare. De aceea e necesar ca atunci
cind îsi alcătuiește planul de viată,
tinărul să fie pregătit, simultan, pen
tru succes, dar și pentru... insucces.
Fără greutăți nu există mers înainte,
nu există creștere.
Acest adevăr
inflexibil a fost subliniat limpede de
tovarășul
Nicolae Ceausescu
la
Forumul tineretului : „Este adevă
rat. societatea noastră asigură tine
retului condiții tot mai bune de
viată, de învățătură, de muncă ; dar
nu trebuie uitat nici un moment că
tot ceea ce am realizat pînă acum a
cerut eforturi, renunțări si că totoda
tă mai avem încă multe de făcut
pentru a realiza idealurile socialis
mului si comunismului. Trebuie să
înțelegem că fiecare are datoria să

Dună umărul — ca să mă exprim în
limbajul popular — să pună gîndirea
si torta sa nentru a realiza obiec
tivele mărețe stabilite de uartid. mi
nunatele idealuri ale socialismului si
comunismului! Mai avem multe greu
tăți de înfrîntî".
Despre îndatoririle omului fată de
sine si fată de colectivitatea din care
face parte am discutat pe îndelete

anchetă socială
de Mihai STOIAN
Ia întreprinderea „Automatica" din
București.
In atelierul 2. secția V. lucrează —
numărîndu-se printre cei mai buni —
Floarea Velcu. Are 24 de ani si este
mezina unei familii din comuna Gră
diștea, iudetul Ialomița. Drumul ei
— ca al atîtor și atitor oameni —
ilustrează pregnant cît de mult s-a
schimbat axa de rotație a existenței
umane la noi, intr-un interval de
timp relativ scurt, dacă-1 raportăm
la dimensiunile istoriei. Și iat-o pe
fiica țăranilor Lina și Marin Velcu
producînd astăzi aparatură pentru
automatizări.
— Școala generală mi-am terminat-o în comună. Și-as spune câ o
împrejurare mi-a dat ghes să merg
mai departe, să învăț : în chiar clă-

alismul și caracterul angajant al po
liticii noastre.
Profund ancorată in realitățile is
torice. naționale și internaționale,
gindirea novatoare social-politică a
secretarului general al partidului
inaugurează astfel și în acest dome
niu un capitol strălucit în teoria și
practica edificării societății socialis
te în țara noastră. Amplul demers
desfășurat
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu realizează o exemplară
sinteză între teorie și
practică,
între investigarea -prezentului dezvoltării Sociale și prospectarea tendințelor legice ale progresului istoric. Premisa esențială și pivotul centrai al concepției tovarășului Nicolae
Ceaușescu sint redate de criterii ca
litative potrivit cărora socialismul
ca formațiune socială este chemat
să asigure un nou tip de progres
care să permită afirmarea plenară a
principiilor de libertate și egalitate
autentică pentru toți membrii socie
tății, bărbați și femei. Condiția so
cială a femeii este inteleasă in mul
tilateralitatea
determinărilor
sale

concret istorice, în dialectica deve
nirii sale, gradul de emancipare al
femeii constituind cu adevărat nn
test al consecvenței poziției sistemu
lui social față de principiile și nor
mele fundamentale ale libertății ți
demnității umane.
Experiența României veri
fică intru lotul adevărul po
trivit căruia depășirea stări
lor milenare de discriminare
a femeii, soluționarea decisi
vă- a problemelor edificării
unui nou statut social bazat
pe egalitatea sa cu bărbatul
atit in viața publică, cit și
în familie nu pot fi realiza
te decit cu condiția unor
transformări radicale in na
tura orinduirii sociale prin
care să fie schimbată și redimensionată întreaga logici
a dezvoltării societății. Din
această perspectivă, in opern
tovarășului Nicolae Ceaușescu
se subliniază faptul că toc
mai victoria revoluției și
construcției
socialiste
iii
România a creat condițiile
economico-sociale și politice
pentru transformarea între
gului mod de existență al oa
menilor. pentru Înfăptuirea
în mod real a libertății și
dreptății, statornicind cadrul
obiectiv necesar pentru ma
nifestarea unor relații noi
între oameni, a unui nou ra
port intre individ și socie
tate.
Promovarea statutului de
egalitate in drepturi a femeii
cu bărbatul, asigurarea con
dițiilor materiale și spiritua
le propice valorificării plena
re a potențialului de gindire și creație al milioanelor
de femei din sacietat-ea noas
tră nu reprezintă, in viziunea
președintelui României, un
element conjunctural și nici
un deziderat abstract. Creș
terea rolului femeii in an
samblul vieții sociale a țării
vine să dea expresie idealu
rilor de echitate și dreptate socială,
constituind o latură inseparabilă și
totodată o strălucită confirmare a jus
teței strategiei de dezvoltare economico-socială a României, de înflori
re a personalității umane. Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu evidențiază și în acest context una din
principalele trăsături ale politicii
partidului nostru, respectiv promovarea consecventă a drepturilor fun
damentale ale omului, in substanța
cărora își află locul toate atributele
statutului de egalitate al femeii. Evi
dențiind caracterul procesual pe
care-1 comportă SChirribările din
toate domeniile și îndeosebi marea
complexitate pe care o cunosc trans
formările din sfera raporturilor social-umane. secretarul general al
partidului insistă cu îndreptățit te
mei asupra faptului că egalitatea
deplină a femeii cu bărbatul nu de
curge automat din victoria noilor re-

Conf. dr. Stana BUZATU
(Continuare în pag. a IV-a)
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LA ÎNTREPRINDEREA „RULMENTUL" DIN BRAȘOV

Agregat complex de mare productivitate

lor socioprofesională, evoluția con
cepțiilor și mentalităților față de ro
lul femeii în societate și familie, lo
cul pe care-1 deține în sistemul con
ducerii și organizării societății' etc.
aveau să fie regindite și reevaluate
în lumina cerințelor impuse de re-

direa scolii mele învăța si tata. Pe
timpuri, el n-a apucat să absolve
decit patru clase. Să zicem că la
sapă atîta-i ajungea. Dar tata nu s-a
mulțumit cu atîta.
simțea că are
intr-insul resurse.
... poate
______ da
__ ,.
că
si
poate obține mai mult : s-a apucat
să-și completeze studiile tîrziu. ast
fel' incit, simultan, eu eram in clasa
a Vl-a. el era in clasa a Vl-a. Mie
asta nu mi s-a părut, nici în copilă
rie. o glumă. Trebuie că i-a fost ex
trem de greu si. să vorbim drept.
poate-1 încerca si un fel de stinghe
reală că. la ..bătrinete". înveți in
școala fiicei tale, ești ne-o treaotă
cu ea... Dar tata a înțeles si ne-a
explicat si nouă, urmașilor săi. că-i
nevoie să pui umărul cit mai solid
la ceea ce o tară întreagă se căzneș
te să facă. Aici as dori să fac o oaranteză : dună experiențele ue care
le-am avut, si nu pretind c-as ii orea
înțeleaptă, nici prea vîrstnică nu sînt.
am tras totuși o concluzie de viată
care mie mi se pare a fi fundamen
tală : bineînțeles că fiecare om își
caută modele bune de urmat în iur.
in familie, in scoală. în societate, in
lecturile ne care Ie face : dar. la un
moment dat. cred eu. omul e dator
să fie in stare să se cunoască De
sine, cît mai perfect. în asa fel încît
ceea ce îsi nronune să realizeze, să
obțină, să fie in concordantă cu re
sursele sale. Mai limpede : e un act
demn de dispreț să poți mai mult
si să te mulțumești să dai... puțin.
Cind simți că ai o anumită capaci-

(Continuare in pag. a Il-a)

Realismul romantismului
revoluționar
disponibilităților noas
Romanticii luminați
ai secolelor 18 și 19 au
tre, devenind criteriu
fost admirați pentru
de conștiință istorică,
sociopolitică, culturalfervoarea de gînd, acu
itatea viziunilor, cali
artistică. S-a instalat
și a rămas, pe drept,
tatea — uneori ieșită
din comun — a eveni
fiind — îmi place să
mentelor de suflet cu
cred — nava-amiral a
care îi răsplăteau pe
dezvoltării civilizației
actuale. Pragmatismul,
numeroșii lor susțină
tori ; curind insă, alogica, cartezianismul,
ceiași susținători și nu
fundamentul științific
alții au aruncat in ui
și creativitatea proprii
tare și desuetudine
realismului sînt condi
propriii idoli pentru un
ții sine qua non ale
motiv ce devenise sim
dezvoltării reale într-o
plu, clar, asupra că
ruia nu existau dubii ;
viziunile romanticilor
însemnări
șe sprijineau, cel mai
adesea, pe utopii, plăs
de Pop SIMION
muiri fantaste, care se
.destrămau în confrun- •
tarea cu asprimile vie
lume guvernată
de
ții,
precum visele
realism, cum este cea
a căror deșertăciune
de azi. Dar dezvoltă
umbrește, vai. dimine
rile în trombă ale uțile treziei oamenilor.
manității refuză. în
Oricît de îndrăznețe și
genere, condiția ..pro
fascinante ar fi viziu
gramată"
; creativita
nile romanticilor, aces
tea economică, tehni
tea trebuiau, istoriceș
că, sociopolitică, culte vorbind, să se zdro
tural-artistică are ne
bească — odată și oda
voie de „aripi", de vi
tă — de proba dură a
brația
sufletului, de
ecuației
peste care
sentiment, de visare.
plăsmuirile neconfir
Toate acestea au fost
mate de viață nu pot
redate omului modern
trece -ț real-realitate— nou Icar. nou Corealism. In această ca
lumb, nou Ulișe, I —
taractă a istoriei au
de către modul de a
eșuat, ne dăm seama
fi. a trăi, a munci, a
azi, superbele corăbii
simți, a visa, a spera,
de gînd și debordantă
a izbindi al comuniști
imaginație ale roman
lor. prin filozofia marticilor care ne-au osxistă.
Romantismul
pețit mintea și sufle
golit de sensuri și în
tul, ne-au
cultivat
străinat
de viață al
simțirea. Șocul seve
trecutului a fost reeva
rului examen a scos ro
luat, sîmburele său vi
mantismul din „modă",
tal, care incendiază
din gustul public, din
spiritul și fecundează
conștiința istorică a
mintea,
a fost pus de
secolului nostru. Rea
acord cu viața, cu dia
lismul s-a instalat, fi
resc, în spațiul vast al
lectica luptei pentru

adevăr -și
dreptate.
Astfel a luat naștere
romantismul revoluțio
nar, concept născutcrescut in practica vie
ții. muncii și luptei
comuniștilor, virtute de
preț în tabloul de va
lori ale Partidului Co
munist Român, torță
ce luminează viu cimpurile gîndirii și prac
ticii revoluționare ale
comuniștilor
români.
Din ce se compune, in
definitiv, această vir
tute moral-caracterologică. trăsătură specifi
că gîndirii și faptelor
noastre de comuniști,
de revoluționari ro
mâni ?
Romantismul
revoluționar se întru
pează din vizionarismul lucid și examina
rea științific-exactă a
realității. Din această
simbioză benefică re
zultă. cred, multiplele
haruri care-1 învredni
cesc pe romanticul re
voluționar al zilei de
azi :
optimismul său
funciar, lupta cu iner
ția. incapacitatea de a
accepta blazarea. suficiența, stagnarea, vechiul,
capacitatea de
visare. aptitudinea de
a se înconjura cu sen
timentul încrederii in
forțele
proprii, de
unde spiritul viu. crea
tor. hrănit de speran
ță. neîngenunchere la
grep, vocația de a pro
iecta în largi și însuflețitoare tablouri per
spectiva, țelurile de
mersului său, imagi
nea mereu limpede a
luptei și muncii pentru
care osîrdește, dialec(Continuare
in pag. a V-a)
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Descoperire
arheologică
Pe Platoul Romanilor din
municipiul Alba lulia a început
construcția unui nou ansamblu
de locuințe. In timpul săpătu
rilor au fost descoperite peste
100 de morminte. Potrivit apre
cierii profesorului Mihai Blăjan,
de la Muzeul Unirii din locali
tate, care se ocupă de cerce
tări, mormintele datează din di
ferite epoci incepînd cu ceh ro
mană. De asemenea, au fost des
coperite un cuptor antic de ars
var și un atelier de monumente
funerare din piatră. Inventarul
arheologic mai cuprinde vase
ceramice,
monezi,
diverse
obiecte de podoabă. Noua desco
perire arheologică prezintă o
deosebită importanță, aducind
noi mărturii privitoare la unitatatea și continuitatea locuirii
neîntrerupte a anticului Apulum
și a Transilvaniei.

I
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Nana Zamfira
Corespondentul nostru volun
tar Irimie Mureșan invită pe cei
care au drum prin Baia Mare
să treacă și prin cartierul Ferneziu, pe strada Funicularului,
unde pot admira o gospodărie
model. Casa — curată ca oglin
da, iar curtea — plină cu flori,
legume și zarzavaturi de toată
frumusețea. Este casa nanei
Zamfira Chira, o femeie vred
nică și iute ca argintul viu, care
s-a luat în această vară la între
cere pină si cu bărbații la... co
situl finului.
— Cîți ani ai, nană Zamfiră 7
— 75, merg pe 76.
— Mulfi înainte !
— Mulțumesc, la toată lumea.
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De la un timp încoace, Ștefan
Kovacs din comuna Mănăstirenl,
județul Cluj, căzuse intr-o trindăveală de nedescris. De muncit
nu mai muncea, in schimb era
nelipsit din restaurant si cel
dinții pe lista scandalagiilor.
Deunăzi, a făcut-o... lată de tot.
Venind acasă pe trei cărări, s-a
certat „la cuțite" cu ai săi, după
care a încercat o răzbunare. Pe
cine ? Pe... propria casă, l-a dat
foc. Noroc că i-au văzut vecinii
isprava si au alergat cu găleți
ft lopeți, localizind incendiul.
Abia cînd s-a trezit și-a dat
seama de nesocotința lui, mul
țumind vecinilor pentru că-i sal
vaseră casa. Care vecini ar fi
și mai mulțumiți dacă l-ar
vedea ți pe el in rînd cu ei, ca
toată lumea.

In loc să muncească și să-ți
crească cei trei copii minori
pe care-i avea, Cornel Dogaru
din Constanta umbla toată ziua
teleleu. La un moment dat l-a
venit ideea să devină... logodnic
de profesie. Cind intilnea cite-o
fetițcană, începea să se vaiete,
după împrejurări, ba că i s-a
prăpădit soția, ba că a părăsit-o
din cauza nepotrivirii de ca
racter, ba că e un „neînțeles",
un „ghinionist" în dragoste, toc
mai el, sentimental din fire, care
face, și care drege, si care...
După aceea, îi declara interlo
cutoarei că „uite, vezi, dacă aș
fi avut norocul să găsesc ți eu
o fată ca tine"..., și, nici una
nici două, li promitea solemn că
va merge la ai ei să-i ceară mina.
Și de la fiecare „aleasă a inimii"
Dogaru se... alegea cu cite ceva;
bani sau obiecte. De mirare că
nici una nu l-a întrebat unde
lucrează, unde locuiește, ce hram
poartă. Și totuși, pină la urmă
s-a găsit o „mireasă" care l-a
reclamat și nu s-a lăsat pină nu
l-a dat pe mina justiției. Și
astfel, „neînțelesul" ginerică s-a
ales cu trei ani închisoare.
„
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Nu se mai știe cînd și cine
anume t-a zis prima dată lui
H Dumitru dtn Ipotești, județul
Suceava — Seacă. Și Seacă i-a
rămas porecla pină azi. Seacă,
alias H. Dumitru, este cioban.
Dar un cioban care o face mereu
de... oaie, din cauza compor
tării sale. Din te miri ce, ii sare
țandăra și începe să injure, să
amenințe, să caute cearta cu
luminarea. Ba, de curind, deve
nind agresiv, a fost obligat să
scoată din chimir 1500 de lei
pentru o amendă, care l-a secat
la pungă. După care, ciobanul
s-a făcut... mielușel.

Intilnire
de gradul trei...
Citim in gazeta „Viața Buzău
lui", sub semnătura lui C. Brăescu, pățania paznicului Ion Dobrinoiu, „surprins la ord țirzie
din noapte, de un obiect zbu
rător neidentificat (in prima
clipă), care și-a •desenat» tra
iectoria peste gardul Întreprin
derii de garnituri de frină și
etanșare din Rm. Sărat. După
citeva clipe, hopa și •extra
terestri». Intilnire de gradul
trei 7 A fost doar o intilnire in...
trei : de o parte paznicul Ion
Dobrinoiu, de cealaltă — Radu
Daniel șt Stan Ioniță (amindoi
din Puiești), care încercaseră să
treacă peste gardul întreprin
derii un sac cu garnituri de
frină in valoare de circa 25 000
de lei. Cazul nefiind de resor
tul vreunei comisii extraterestre,
a rămas in sarcina miliției din
Rm. Sărat să elucideze miste
rul".
Rubrlcâ realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Sctnteii
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îndeplinirea sarcinilor economice — oglindă a activității de partid

Cuvjntul cititorilor

PERFECTIONAREA STILULUI DE MUNCĂ,

CUVÎNTUL

nu doar o aspirație abstractă, ci o cerință imperioasă
a activității de fiecare zi

O^AMENILOR MUNCI]

— Sintem întreprindere etalon
pe județ in ce privește activitatea
desfășurată
pentru
îndeplinirea
sarcinilor de plan și, îndeosebi,
pentru
creșterea
productivității
muncii — ne spune tovarășul Ma
rin Odagiu, secretar adjunct cu
probleme organizatorice la comite
tul de partid al întreprinderii de
construcții-reparații nave și utilaje
din Tulcea. Deși avem rezultate
bune, am socotit ca in perioada
care a mai rămas pină la sfîrșitul
anului să imprimăm întregii noas
tre activități un ritm și mai înalt,
atît în munca de partid, cît și in
activitatea productivă. Experiența
proprie ne-a convins că de calitatea
muncii de partid depind, în ultimă
instanță, rezultatele activității ge
nerale pentru o calitate nouă, su
perioară în activitatea economică.
Să vedem, așadar, ce acțiuni, ce
măsuri are in vedere in această pe
rioadă coiftitetul de partid pe în
treprindere pentru atingerea obiec
tivului amintit. Cu puțin timp în
urmă a avut loc o ședință comună
a comitetului de partid și consiliu
lui oamenilor muncii consacrată
analizării modului în care se aplică
noul mecanism
economico-financiar. Deși rezultatele economice ale
întreprinderii sînt pozitive, analiza,
după cite ne-am dat seama, a fă
cut abstracție de acest fapt și s-a
raportat, pe bună dreptate, la ce
rințele perfecționării continue a
activității, la răspunderea pe care
o au comitetul de partid și consi
liul oamenilor muncii de a face ca
principiile noului mecanism să fie
cunoscute și aplicate pină la ultimul loc de muncă.
Tot în vederea îndeplinirii dezideratului amintit, mobilizării tuturor forțelor de care dispune între
prinderea, în planul de muncă al
comitetului de partid intîlnim un
alt obiectiv important : „Comisia
organizatorică a comitetului de partid
va controla activitatea fiecărei orga
nizații de partid, U.T.C., sindicat,
O.D.U.S., iar rezultatele acestui con
trol vor face obiectul unei plenare a
comitetului de partid". Alte preocu
pări ale comitetului de partid vizea
ză același scop: valorificarea Ia ma

ximum a potențialului creator al
colectivului. Ne-a reținut atenția
in acest sens faptul că atit comite
tul de partid, cit și conducerea în
treprinderii sînt preocupate să re
actualizeze. pe baza experienței din
acest an — în ideea creșterii efi
cienței lor — cele două inițiative
existente aici : „Să realizăm in fie
care lună cu o zi mai devreme
planul !“ și „Să asigurăm perma
nent front de lucru și pentru pro
ducție, și pentru investiții !“.
— Sintem preocupați și noi —
ne spune Severin Iriciuc, secreta
rul comitetului de partid de la
uzina de feroaliaje a Combinatu
lui metalurgic Tulcea — să con

Un număr important de între
prinderi din municipiul Tulcea se
află însă in prezent cu sarcinile de
plan nerealizate. Iar dintre acestea
citeva dețin ponderea in economia
municipiului : uzina de alumină,
întreprinderea de industrializare a
peștelui, fabrica de confecții, în
treprinderea de industrializare a
legumelor, fabrica de marmură și
altele.
— Pentru noi — afirmă fără ezi
tare loan Jitca, secretarul comite
tului de partid de la uzina de alu
mină — este imposibil să realizăm
planul pe acest am Celor peste
35 000 tone alumină restanță la ora
de față li se vor adăuga și altele.

Citeva concluzii din unități economice
ale municipiului Tulcea
centrăm în această perioadă toate
forțele pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan pe acest an, pe între
gul cincinal și pentru pregătirea
producției anului, viitor. Deși ajutăm
permanent constructorul cu forțe atit in timpul programului, cit șl
după — o problemă sintem datori
s-o rezolvăm de urgență în această
perioadă.
O problemă care merită să fie
„neapărat dezbătută cu toată lu
mea" — cum zice secretarul. Ea se
referă la faptul că încă de-acum
doi ani schimbul A a fost declarat
colectiv model, „colectiv care mun
cește și trăiește în chip comunist".
Rezultatele
obținute
de
acest
schimb sînt în prezent foarte bune.
Mai mult, exemplul lui a stîrnit o
emulație și în rîndul celorlalte
schimburi, astfel că unele din ele au
obținut chiar realizări mai bune. Ni
meni nu și-a făcut timp pină acum
— și acest lucru își reproșează se
cretarul de partid — să analizeze
aceste rezultate, să le confrunte,
să generalizeze experiența cea mai
bună. „Acum o vom face și conclu
ziile vor constitui o bază de plecare
în stimularea eforturilor muncitori
lor noștri".

Greutățile uzinei de alumină sînt
cunoscute și paracunoscute. încă
din luna aprilie comitetul de partid
a analizat activitatea economică a
uzinei și a tras concluzia că rezul
tatele nu vor fi, în final, cele aș
teptate.
Revedem referatul pe baza că
ruia s-a făcut respectiva analiză.
Două pagini bătute la mașină in
care totul se rezumă la faptul că
activitatea sindicatului este slabă
și că din această Cauză nu s-a rea
lizat nici producția fizică. îi repli
căm secretarului de partid că in
respectiva analiză — dacă despre o
„analiză" este vorba! — nu se spune
nici măcar un cuvînt privitor la
„programul de redresare a uzinei"
pină la sfîrșitul acestui an. „Așa
este — ne spune dînsul. Dar acest
program n-a fost prezentat nici
membrilor comitetului de partid,
nici comuniștilor din uzină. Noi am
auzit de el, dar nu-1 cunoaștem",
într-adevăr, aveam să aflăm de la
tovarășul Vasiîe Ursu, secretarul
comitetului de partid pe Combina
tul metalurgic Tulcea. că la înce
putul anului a fost elaborat un
„Program de redresare a activită
ții combinatului în anul 1980“ —

program elaborat de comitetul ju
dețean de partid și Ministerul In
dustriei Metalurgice și care a fost
aprobat și parafat de reprezen
tanții acestor organisme. întrebîndu-1 pe secretarul comitetului de
partid care este stadiul realizării
acestui program, aflăm că „s-a re
alizat cite ceva". Insistăm și abia
acum secretarul are „curiozitatea"
să afle cite dintre măsurile stabili
te s-au realizat și cite nu. Rezul
tatul ? Circa 30 s-au înfăptuit și
aproape 50 — nu. După care ur
mează
citeva explicații :
„Vina
aparține și constructorului, și con
ducerii noastre, și centralei, și...“.
E posibil ca vina să aparțină tutu
ror și asupra acestei concluzii va
trebui să se pronunțe factorii care
au această răspundere. Dar faptul
că există un program de redresare
a uzinei și că el nu este cunoscut
de comuniști, care evident trebuie
să lupte pentru realizarea lui,
această situație gravă — în deza
cord cu înseși principiile democra
ției noastre — aparține secretarului
comitetului de partid.
în finalul acestei anchete am
avut o convorbire cu tovarășul Nicolae Constantin, secretar al comi
tetului municipal de partid. După
aproape o Oră de explicare a tutu
ror greutăților, de motivare a tutu
ror cauzelor (pentru că multe din
întreprinderile
din municipiu se
află cu sarcinile de plan nereali
zate), deci după ce și-a făcut „pla
nul la vorbă", tovarășul secretar
ne-a spus doar atit : ..îmi pare rău
că n-avem' cu ce ne lăuda". Ce ar
mat fi de adăugat ? Doar atît : nu
cu asemenea explicații poate fi an
ticipată îmbunătățirea situației existente, ci prin concentrarea tutu
ror forțelor în vederea realizării
planului pe acest an, pe întregul
cincinal. Ceea ce reclamă măsuri
ferme, analiza eficientă a cauzelor
obiective, dar mai ales subiective
ce au făcut ca pe lingă împliniri să
existe rămineri in urmă greu justi
ficabile.

Constantin PRIESCU
Nicolae AMIHULESEI

Ambalaje din lemn și hîrtie ce pot fi
și trebuie recuperate!
colele de mobilier și diferite obiec
Pe baza indicațiilor
conducerii
partidului și statului, care și-au gă
te de uz casnic și gospodăresc. După
cum se știe, mobila, ca și frigiderele,
sit reflectarea in Decretul 465/1979,
mașinile de spălat și altele se vind
în toate domeniile de activitate se
împreună cu ambalajul care le pro
desfășoară o amplă acțiune de re
tejează. Dar marea majoritate a
cuperare și valorificare a materia
cumpărătorilor, neavînd ce face cu
lelor refolosibile care înlocuiesc în
aceste ambalaje din lemn și hirtie,
tr-o proporție tot mai Însemnată
le aruncă. Deci se pierd. Și aceasta
materiile prime. La noi in între
este
o mare pierdere pentru eco
prindere — ca să mă refer doar la
nomia
națională, deoarece la nive
un singur exemplu — prin recupe-'
lul întregii țări asemenea ambalaje
rarea și valorificarea resturilor de
se ridică la mii de metri cubi mate
fire și țesături destrămate, s-a reu
rial lemnos și la mii de tone hîrtie.
șit să se asigure materia primă din
Iată de ce consider că se impune să
care s-au executat, în primele 8
fie luate măsuri hotărîte pentru re
luni din acest an, peste 200 000 mp
cuperarea și valorificarea acestor
țesătură folosită ca dos la covoarele
ambalaje, așa cum se procedează in
persane. Și asemenea exemple sint
cazul sticlelor și borcanelor.
cu miile.
Nu știm din ce considerente nu
Antoaneta GR1GO1U
s-au luat încă măsuri pentru recu
tehnician,
perarea și reintroducerea în circui
tul economic și a altor materiale
secretar al organizației de partid,
refolosibile. Este cazul ambalajelor
fabrica de stofe „Carpatex"
Brașov
cu care se livrează comerțului arti

Numai în aparență, minoră
O scrisoare care poartă semnă
turile a 42 de cadre didactice și ale
altor cetățeni din satul Telcișor, co
muna Telciu, județul Bistrița-Nă
săud, ne aduce la cunoștință urmă
toarele :
„Ceea ce face obiectul acestei
scrisori s-ar putea să pară un fapt
de minimă importanță. Noi sintem
însă convinși că lucrurile stau alt
fel. Despre ce este vorba ? între
satele Telciu și Telcișor exista, pină
nu de mult, o șosea practicabilă,
mult solicitată, de-a lungul ei cir
culau un autobuz și numeroase ca
mioane care transportau bușteni.
Din păcate, de cițiva ani, șoseaua
n-a mai fost reparată și, cum era
de așteptat, a început să se dete
rioreze. Datorită gropilor și hîrtoapelor, circulația a devenit anevoioa

să și cursa de autobuz dintre cele
două sate a fost, practic, desființa
tă. Astăzi sintem nevoiți să facem
zilnic naveta cale de 6 kilometri,
pe jos, pe orice vreme, pină la Tel
ciu și inapoi. Mai este de mirare
că întîrzierile la școală — atît ale
elevilor, cît și ale cadrelor didac
tice — sint frecvente și progra
mul începe să fie dat peste cap ?
Ca să nu mai vorbim de alte nea
junsuri provocate de circulația ane
voioasă pină la reședința comunei.
Ne gîndim că iarna bate la ușă șl
ne întrebăm de ce întirzie oare con
siliul popular comunal să ia măsu
rile corespunzătoare pentru înlătu
rarea acestui neajuns, mai ales că,
după cite știm, fondurile nu-i lip
sesc, iar cetățenii din sat ar da
bucuroși o mină de ajutor".

Păstrarea purității apelor privește
pe fiecare dintre noi

Interesante planurile pentru dezvoltarea micii industrii
...dar mai mult interes pentru materializarea lor
Despre importanța industriei mici nu e nevoie să mai amintim. A
fost trasată, ca preocupare de anvergură, încă de la Consfătuirea cu
activul și cadrele de bază din sistemul cooperației și al consiliilor popu
lare, desfășurată in zilele de 20—21 iur.ie a.c. Au trecut deci trei luni.
Termen suficient pentru obținerea primelor rezultate, pentru a se putea
aprecia ritmul și perspectivele realizării noilor sarcini și orientări. Cu
atit mai mult cu cit una din trăsăturile specifice ale industriei mici tre
buie să fie dinamismul, mobilitatea.

Pornind de Ia aceste considerente,
am studiat „pulsul" și rezultatele
preocupărilor față de mica industrie
în activitatea U.J.C.M. Bistrița-Năsăud.
Pentru început se poate spune că
și meșteșugarii din județul BistrițaNăsăud pot raporta unele reușite :
extinderea schimbului II în mai
multe unități de producție și de
servire
publică ; organizarea unui
atelier de țesut covoare (la Telciu) ;
82 de meseriași antrenați cu muncă
la domiciliu. Exprimă însă aceste
rezultate adevăratul potențial al
cooperației ? Sînt ele pe măsura aș
teptărilor ?
Fără să anticipăm răspunsurile,
iată cîteva date din patru domenii
de cel mai larg interes, vizate cu
ocazia consfătuirii din luna iunie :
• Atragerea șl valorificarea re
surselor locale : din bogata varie
tate de resurse locale de care dis
pune județul, U.J.C.M. a reușit de la
consfătuire pină acum doar... să
pună în valoare clțiva snopi de paie
(prin angajarea unui meseriaș care
confecționează tablouri artizanale).
• Colaborarea cu marea industrie:
din zecile de întreprinderi indus
triale existente în județ, cooperația
meșteșugărească n-a stabilit pină in
prezent nici un fel de relații de
cooperare noi. ,
• Diversificarea producției bunu
rilor de consuni : dintre articolele
mărunte de uz casnic șl gospodă
resc, contractate cu prilejul expozi
ției organizate pe plan local în luna
iulie a.c. (și care aveau termen de
execuție trimestrul III) au fost li
vrate doar... o cincime.
• Apropierea serviciilor de cerin
țele populației : deși în toate noile
cartiere ale orașelor județului lip
sesc o serie de servicii publice, coo
perativele n-au organizat nici o uni
tate mobilă (chioșc sau tonetă).
Ca efect al acestor
neimplinirl,
situația realizării citorva indicatori
de plan se prezintă astfel:
• servicii — 88,3 la sută
0 livrări — 89,2 la sută
O desfaceri — 61 la sută
0 investiții — 47 la sută.
Mergind pe urmele acestor Insuc
cese și cercetînd cauzele pentru care
acțiunile ? preconizate după consfă
tuire n-au fost finalizate, ni s-au
invocat motive diverse, afirmîndu-se
că ar fi vorba de „cauze obiective".
Bunăoară, în legătură cu valorifi
carea resurselor locale, mai concret
cu nefolosirea argilei în activitatea
de olărit, ni s-a explicat că unită
țile cooperatiste nu au putut face
nimic, intrucit nu dispun de combus
tibilul necesar (circa 8 tone de com
bustibil inferior).
— Dacă ni se adresau, puteam
pune la dispoziția cooperativelor nu
8 tone, ci chiar două vagoane de
combustibil — ne-a declarat Gavril
Cosma, directorul direcției comer
ciale județene. Economisirea com
bustibililor nu înseamnă totala lor
nefolosire.
Un alt capitol din planul de mă
suri — „valorificarea răchitei" —
figurează de asemenea ca nesoluționat. Reprezentanții cooperației au
apelat la altă „cauză obiectivă" : di
recția agricolă județeană ar fi refu
zat să le ofere 10 hectare de teren
pentru cultivare.
— Noi am solicitat meșteșugari
lor să coopereze cu unitățile agri
cole nu pentru 10 hectare, ci pentru
întreaga suprafață prevăzută a fi
cultivată cu răchită ! — ne-a expli
cat Ioan Pireu, directorul general al

direcției agricole județene. Numai
că nimeni de la cooperație nu și-a
găsit timp să vină să discutăm ac
țiunea !
Este evident că în cazurile pre
zentate nu greutățile obiective au fost
cele care au împovărat balanța nereu
șitelor. Altul a fost adevăratul motiv:
lipsa de preocupare și stăruință a
meșteșugarilor, a conducerilor de
cooperative și a uniunii județene
pentru materializarea măsurilor pre
conizate. Aceste foruri s-au mulțumit
doar să dactilografieze planurile de
măsuri, să le încopcieze cu grijă la
dosar, uitînd un singur „amănunt" :
să le realizeze.
în aceeași zonă de explicații se
află și motivul pentru care n-a fost

Debut timid
al activității
în cooperația
meșteșugărească
din județul
Bistrița-Năsăud
extinsă activitatea cooperației într-un
alt domeniu de larg interes : colabo
rarea cu marea industrie.
— Regret că n-am fost solicitați să
colaborăm cu unitățile cooperatiste —
ne spunea Dumitru Nistor, directorul
general al
Combinatului industrial
pentru construcții de mașini din Bis
trița. împreună cu meșteșugarii pu
teau fi prelucrate numeroasele ma
teriale recuperabile și refolosibile ce
ne rămîn din procesul de producție
(tablă, profile metalice, fire, conduc
tori și cabluri din P.V.C.). Tot coo
perația putea să ne confecționeze o
serie de materiale de protecție (ha
late și șepci), precum și lenjeria
pentru căminele de nefamiliști.
La rîndul lor, Vasile Singhel, ingirierul-șef al întreprinderii „Netex", șl
Francisc Schweller, directorul între
prinderii de sticlărie de menaj din
Bistrița, au reliefat alte forme de coo
perare cu unitățile meșteșugărești
ignorate de acestea din urmă : reali
zarea corpurilor de iluminat, a pie
selor de cauciuc.
Așadar, in numai trei întreprinderi,
sondajul nostru a depistat multiple
posibilități de cooperare.
Fără în
doială, un sondaj asemănător făcut
de reprezentanții cooperației, nu în
trei întreprinderi, ci în toate unitățile
județului, ar fi evidențiat posibilități
mult mai largi de acțiune. Numai că
elanul bunelor intenții de după con
sfătuire a rămas și în acest caz în
stadiu de simplu deziderat.
La fel s-a intimplat și cu buna in
tenție de diversificare a producției
articolelor mărunte și de uz gospo
dăresc. După o expoziție organizată
în luna iulie, cooperativele au tot
tărăgănat livrarea produselor către
magazine. Și astfel, unitățile comer
ciale duc și în prezent lipsă de
făcâlețe și sucitori, de site și fărașe,
de linguri (din lemn) și piulițe (de
usturoi), de cozi de unelte și burlane
de sobă... Ca să nu mai vorbim de
faptul că, în tot județul, cooperația
meșteșugărească nu a fost în stare
să realizeze nici măcar un singur
obiect de artizanat din lemn cu spe
cific local, comerțul fiind nevoit să
aducă în continuare asemenea arti
cole de la... Suceava și Brașov.

— Vă lipsește materia primă sau
forța de muncă necesară? — l-am în
trebat pe tovarășul Florpa Barteș,
președintele Cooperativei Iemn-metal.
— Sincer să fiu, nu ne-am ocupat
cu seriozitate de produsele solicitate
de comerț. De lipsit nu ne lipsește
nimic. Vă promitem că pe viitor...
Tot cu o promisiune ne-am ales și
atunci cind am întrebat pe tovarășul
loan Arcălean, președintele uniunii
județene a cooperației meșteșugărești,
de ce nu au apărut unitățile mobile
de servire publică.
— Am așteptat de la alții aceste
unități, dar am greșit. Acum le vom
face cu.forte proprii, trecînd de ur
gență Ia amplasarea lor în cartiere.
Păstrînd rigoarea
pină la capăt,
trebuie să arătăm că unele „rezul
tate" s-au obținut totuși. Pentru per
fecționarea serviciilor publice din
județ, s-a întocmit un plan de mă
suri (al cîtelea?!) pentru diversifi
care, treeîndu-se in capul listei... în
ființarea 'activității de „mode-pălării".
în condițiile in care în orașul Bis
trița lipsesc 40 de servicii din no
menclatorul minimal (între care acti
vitățile de încărcat sifoane și reparat
stilouri), la Beclean lipsesc tot 40 de
servicii (tocilărie, ceaprazărie, lucrări
de instalații electrice și sanitare etc.),
iar la Sîngiopz-Băi lipsesc 30 de
servicii (lăcătușerie, tocilărie, repara
ții de aparate electrice, de uz casnic
și gospodăresc etc.), mîndrul atelier
de „mode-pălării" amintește Intr-o
manieră frapantă de zicala cu tichia
de mărgăritar.
în primăvara acestui an, organele
locale de partid au supus unei ana
lize critice activitatea cooperației
meșteșugărești bistrițene. Cum măsu
rile stabilite atunci par să nu-și fi
dovedit întru totul eficiența, sugerăm
o revedere a lor, însoțită de această
dată de o atitudine mai fermă față
de cei care s-au mulțumit să întoc
mească doar planuri de acțiuni,
uitind să le și realizeze.

Mihai IONESCU
Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul

Un mijloc de transport
rapid, ieftin și comod
Pentru mulți automobilismul
începe cu motoretele Mobra 50
Super și Minimobra. Motoreta
Mobra 50 Super este ușoară, are
un consum de benzină redus, este
funcțională, estetică și comodă.
Ea transportă 2 persoane, fiind
un mijloc rapid, care poate
atinge și viteze de 60 km pe oră.
Are un consum de 2,5 1 de ben
zină la suta de kilometri. Astfel,
transportul a două persoane pe
o distantă de 100 km cu Mobra
50 Super costă numai 17 lei.
Prețul unei motorete Mobra 50
Super este de 7 800 lei ; se
vinde și cu plata în 24 rate lu
nare, cu un aconto de 15 la sută.
Motoreta Minimobra este un
vehicul economic prin exce
lență. Cu Minimobra se pot face
atît drumurile zilnice, cît și mi
cile excursii de sîmbătă și dumi
nică. Datorită ambreiajului cen
trifugal, trecerea de la o viteză
la alta se face automat. Prețul
unei motorete Minimobra este
de 4 900 lei și se vinde și cu
plata in 24 rate lunare. Con
sum : 1,8 1 la suta de kilometri.
Motoretele Minimobra pot fi
utilizate și ca biciclete. Moto
retele Mobra 50 Super și Mini
mobra se găsesc de vînzare în
toate magazinele și raioanele
specializate ale comerțului de
stat.

Prin natura profesiei, mă depla
sez frecvent în diverse localități ale
țării, prilejuri cu care, în oreie li
bere, îmi place să colind mai ales
pe firele de apă ale riurilor, piriurilor etc. Așa că problema pe care
doresc să o supun atenției foruri
lor centrale de resort, organelor lo
cale și cetățenilor din diferite lo
calități străbătute de rîuri sau
piriuri ori care beneficiază de ape
le unor lacuri, are la bază propriile
mele constatări. Despre ce este
vorba ? Cutreierînd malurile mul
tor riuri (enumăr doar citeva : Bîrzava, riul ce traversează orașul
Moldova Nouă, Săsarul la Baia
Mare, Crișurile, Mara, Iza, etc),
am observat că pe mai toate firele
de apă, îndeosebi la periferiile lo
calităților, sint aruncate tot felul
de obiecte : butoaie, cutii de con
serve goale, sobe de gătit, roți de
mașini, cauciucuri, bidoane din
tablă și plastic, șpan, resturi tex
tile, sticle etc. Pe de altă parte,
uneori apa este poluată prin de
versarea unor reziduuri de către
unele întreprinderi.
Consider că asemenea fenomene

ar putea fi înlăturate dacă s-ar ac
ționa cu mai multă perseverență în
direcția educării cetățenilor, insuflîndu-le răspunderea pentru păs
trarea purității apelor. în acest
sens, sugerez să se instituie o zi
sau anumite zile, dedicate curățirii
apelor, in care să se desfășoare di
verse acțiuni sub îndrumarea co
mitetelor de cetățeni, a organiza
țiilor de tineret, la care să fie an
trenate mase largi de oameni, de
tineri, școlari și pionieri etc. Cîștigul ar fi imens la scara întregii
țări : s-ar stringe mari cantități de
materiale refolosibile, prin drenare
s-ar distruge pragurile care Împie
dică buna scurgere a apelor, s-ar
reda și menține aspectul curat, pi
toresc, al zonelor străbătute de re
țeaua hidrografică. Și, desigur, aco
lo unde este cazul, dacă mijloacele
de convingere folosite pentru pro
tecția apelor nu sint suficiente, tre
buie să se aplice cu mai multă exi
gență măsurile prevăzute de regle
mentările legale in vigoare.

Dlmltrie IVANESCU
revizor contabil, București

Pe scurt, din scrisori
0 Unul dintre comuniștii de nădejde de la Preparația cărbunelui din
Petrila, Ștefan Cziraki, a ieșit de curind la pensie. Sărbătorindu-1 cu acest
prilej, ortacii săi au adus, de fapt, un elogiu muncii, hărniciei și price
perii, devotamentului față de colectiv. In cei peste 40 de ani de activitate,
maistrul electromecanic Ștefan Cziraki nu numai că și-a făcut cu răspun
dere datoria, dar a pregătit și generații întregi de buni meseriași și s-a
preocupat permanent de introducerea noului în producție, realizînd peste
100 de inovații și raționalizări. (Constantin Băduță, mașinist, Preparația
cărbunelui Petrila). 0 O sugestie pentru economii. In magazinele de spe
cialitate, rezistențele pentru fierul de călcat „Wapoterm", produs de în
treprinderea „Electromureș" din Tîrgu Mureș, nu se vînd decît împreună
cu placa călcătorului. Procedeul nu este deloc economicos, deoarece, de
obicei, defectindu-se doar rezistența, nu este nevoie să fie înlocuită și
placa, pentru confecționarea căreia s-au consumat materie primă, energie
și forță de muncă. Deci asemenea piese ar trebui livrate separat. (Augus
tin Gavriș, Poiana Codrului, județul Satu Mare). 0 O nouă mașină de
polizat țagle se află în probe la laminorul de profile al întreprinderii
„Oțelul Roșu". Mașina este complet automatizată și va aduce anual între
prinderii un beneficiu de peste un milion lei. (Ion Hurtupan, tehnician,
orașul Oțelul Roșu). 0 Să revenim iar la amnar și cremene ? în muni
cipiul Ploiești, din cauza organizării defectuoase a aprovizionării din
partea organelor comerciale, procurarea unei cutii de. chibrituri atit pentru
fumători, cît și pentru gospodine a devenit o mare problemă. (Sever Avrămoiu, Ploiești). O asemenea sesizare am primit și din partea corespon
dentului Voluntar Iosif June, din comuna Rapoltu-Mare, județul Hune
doara, care ne-a relatat, intre altele, că în această localitate de multă
vreme nu s-au mai adus chibrituri, iar în orașul Simeria, ca să poți obține
o cutie, trebuie să cumperi cel puțin 5 pachete de țigări.

„Scînteii”

A

da

maximum

(Urmare din pag. I)
însă n-am fost cocoloșiți si nici
mințiți. La timp ni s-a spus și, mai
tate. luntă-te s-o pui in valoare,
cu seamă, ni s-a arătat că viata în
chiar dacă asta înseamnă caznă, im
seamnă muncă, suis si coborîs.
pas. necaz. După părerea mea — si
ambiție creatoare. Orice nătrundere
cu asta închid paranteza cam lungă
într-o altă colectivitate e un mic mo- .
— un om este realizat atunci cind
ment de dificultate, fiindcă individul
dă maximum din ceea ce poate el să
renunță la anumite obișnuințe ale lui
dea, si chiar ceva mai mult...
si e dator să se pună de acord, su
— A fost ușor drumul dv. ?
fletește. cu ceilalți, accentînd alt tio
— Există un proverb : „Cu munca,
de ordine si disciplină
decît in
frate, si din piatră scoți lapte". Am
scoală de pildă, alt mod de relație
muncit. Am muncit aici si. în primă
între oameni, mai grav, mai plin de
vara următoare angajării, am dat
răspundere.
examen de diferență si am intrat la ■
Interlocutoarea face o pauză, după
liceul industrial, la seral. De ce am
care, cu simplitate, vorbește desore
făcut-o? Pentru că. repet, simțeam
evenimentul maior pe care l-a trăit
că eu fată de mine pot da mai mult.
aici si care. în intimitatea ființei ei.
Anul trecut am absolvit liceul, am
a însemnat — cum si înseamnă in
luat bacalaureatul si. mi-as îngădui
realitate — recunoașterea atitudinii
să adaug, fără agapă, deoarece la
sale fată de muncă, fată de viată :
noi. la seralisti. oamenii sint extrem
primirea în rîndurile comuniștilor.
de ocupați, au timpul măsurat la se
— Ei. si acum te socotești un om
cundă. maioritatea-s căsătoriți, cu
realizat ?
copii, griji în plus.
Zimbetul fetei e fermecător.
— Dar integrarea în colectiv, aid.
a mers ușor?
— Asta n-am s-o spun nici cînd
Floarea Velcu clipește și, pentru o
cele două cifre care alcătuiesc vîrsta
clină, ochii ei mari, limpezi, albaștri,
mea actuală, se vor inversa : si nici
dobindesc o intensitate specială.
mai tirziu. cred că niciodată... Am
— Mă întorc din drum, tot spre
arătat ce gindesc despre realizarea
casa părintească, deoarece acolo am
omului. Si nu pe băncile scolii am
dobîndit noi rezerve de tărie, de bun
învătat-o. ci la școala vieții. Cum
simt cu care ținem mortis să trecem
să-mi spun mie că. la 24 de ani,
gata, am dat tot ceea ce pot da ? Ar
prin viată. Am fost iubiți, noi. copiii.

din

ce

poți

însemna să mă plafone’Z... Așa că,
iată, in vara anului trecut, am pus
iarăși mîna pe carte și m-am prezen
tat la examenul de admitere, pentru
subingineri, la Politehnică. Am fost
cam multi ne un loc si. deși asta nu
mă consolează. îmi arșjă mie că
majoritatea tinerilor care au o ca
lificare. muncesc si cîstisă. nu se
mulțumesc doar cu atit. zvîcneste
într-insii dorința de a fi ei' înșiși, de
a da — cum spuneam — maximum ce
pot da. si chiar ceva în plus.
— Reușit ?
— Eșec.
Tăcere. După care e vizibil că
Floarea Velcu știe să înfrunte rea
litatea :
— Adevărul-adevărat e că n-am
fost destul de bine pregătită. Șl
nu-i prima dată cind imi dau seama
că între dorință și împlinirea ei
este o cale lungă, anevoioasă si nici
odată absolut sigură. Și nu pentru
a împărți răspunderea propriei ne
reușite cu alții — fiindcă am avut
condiții, concediu de studii — ci pen
tru că mă gindesc la cei care vin
după noi. aș adăuga un lucru, cu
sinceritatea care, nădăjduiesc, mă
caracterizează : port recunoștință sco
lii. pentru tot ce ne-a dat pe par
cursul copilăriei. însă nu mă pot îm
piedica să-mi amintesc cît de des nl

da
s-au schimbat profesorii de fizică, de
matematică — exact materiile la care
am dat examen de admitere — si
nici că erau unii profesori excepțio
nal dotați, dar care nu găseau în
totdeauna mijloacele specifice de
transmitere a cunoștințelor din ba
gajul dumnealor în bagajul pe care
noi abia ni-1 agoniseam. Asta se lea
gă de ideea mea. a valorii omului,
și mă întreb, fără răutate sau re
proș, direct : oare cei care îți dau
notă de trecere, fără a se lupta cu
inerția minții tale de copil. îți fac un
bine sau iți fac un rău ? Nu cumva,
fie și fără voie, aceștia spulberă —
în perspectiva anilor — niște dispo
nibilități. niște calități, niște năzuințe
care, altminteri, s-ar fi putut împlini
total ? Meditez asupra tuturor aces
tora fără amărăciune. Am reînceput
să învăț si anul acesta. însă, da !
m-am oprit. Virsta ? Căsătorie ? Ori
cum. manualele de specialitate sint
și astăzi. în casa mea. la loc de
cinste. Poate n-am să mă opresc «ici.
Tot așa cum se zice că omul, cît tră
iește, învață, s-ar putea zice că
omul cit trăiește, este dator să as
pire spre mai mult, spre mai bine,
în folosul său și al colectivității.
Iar noi, fiecare dintre noi, aici, pu
nem umărul, care, în cazul de față,
nu-i decît o prelungire a inimii, a
conștiinței revoluționare.
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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU AL CINCINALULUI
Cu aceiași oameni, cu aceleași utilaje,
intr-un singur an, un spor de producție
de 40 la sută

întreprinderea de mașinl-unelte
Bacău — o unitate tînără, modernă
a industriei noastre ; aici își desfă
șoară activitatea un colectiv harnic,
inventiv, care se poate mîndri cu
fapte deosebite. Multe din împli
nirile sale au fost prezentate cu
justificată
mîndrie
secretarului
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul re
centei vizite de lucru în județul
Bacău. Unul din faptele de muncă
a căpătat o rezonanță deosebită :
planul cincinal a fost realizat aici
cu cinci luni mai devreme. Și, în
completare, mai adăugăm un alt re
zultat : cu aceleași forțe, cu aceiași
oaneni și cu aceleași utilaje, între
prinderea realizează la ora actuală
o producție fizică cu circa 40 la sută
mal mare față de cea
obținută
anul trecut. Datele „la zi" sînt edi
ficatoare : 10 mașini de prelucrat
metale realizate peste plan ;
au
fost introduse în fabricație 4 noi
tipuri de mașini complexe, cu per
formanțe tehnice superioare, com
petitive pe piața mondială
(mai
mult de 40 la sută din producția în
treprinderii este exportată în 29 de
țări), între care mașina de frezat
longitudinal cu portal — FLP 2 200,
mașina de rectificat-plan cu ax ver
tical — RPVR 1 000 ;
la export,
toate contractele au fost onorate în
termenele stabilite ; au fost create
condiții ca pînă la finele anului să
fie realizate în plus 50 de mașini
de alezat și frezat.
— Principalele resurse ale sporirii
producției, fără investiții suplimen
tare — ne spunea Dan Onica, inginerul-șef al unității — le-am găsit
de fapt în propria noastră între
prindere. Ele se numesc organizarea
mai bună a muncii, întărirea dis
ciplinei în producție, folosirea din
plin, la întreaga capacitate, a zes
trei tehnice de care dispunem. In
plus, aș adăuga îmbunătățirea rela
țiilor cu colaboratorii din țară și
asigurarea
pe plan local a unor
piese de schimb care pînă acum le
aduceam din import.
Cum se materializează toate aces
tea în halele de producție ? La me
canică grea, mecanică ușoară, în
atelierele de montaj, peste tot oa
menii sînt preocupați de creșterea
oontinuă a indicelui de utilizare a
mașinilor-unelte. în acest scop au
fost asigurate condiții ca toate ma
șinile să lucreze în trei schimburi.
Pentru aceasta au fost pregătiți la
locul de muncă și prin diferite alte
forme de calificare aproape 400 de
oameni
în meseriile în care se
simțea lipsa. Odată cu aceasta a
fost extinsă poliservirea mașinilor.
La atelierele de mecanică ușoară și
roți dințate, bunăoară, oamenii
lucrează la cite 3 și chiar 4 mașini,
fapt care a dus la creșterea simți
toare a productivității muncii.

Inginerul P. Bordeianu,
șeful
atelierului de proiectări, ne-a vorbit
despre o altă măsură care duce la
sporirea
indicelui de utilizare a
mașinilor : organizarea întreținerii
și reparațiilor acestora.
întreaga
activitate a fost reorganizată pe
schimburi șl secții, asigurîndu-se
personal calificat pentru a executa
aceste lucrări la orice oră din zi și
noapte. Ca urmare, în ultima vre
me, stagnările în producție au fost
eliminate
aproape complet,
iar
opririle accidentale s-au redus sim
țitor față de prima parte a anului.
Șirul măsurilor pentru creșterea
accelerată a producției fizice nu se
oprește aici. Au fost reorganizate
secțiile de prelucrare și montaj,
creîndu-se noi linii de fabricație
care asigură fluxuri optime de actl-

La întreprinderea
de mașîni-unelte
din Bacău
vltate la capacitatea planificată, a
sporit numărul formațiilor de lucru
prin trecerea în producție a unui
mare număr de lucrători indirect
productivi, s-a asigurat asistența
tehnică corespunzătoare la toate
locurile de muncă și pe schimburi,
s-a introdus o urmărire mai atentă
a realizărilor în schimburile de
noapte. Rezultatul :
indicele de
utilizare a mașinilor-unelte crescut
cu 1,3 la sută față de realizările
anului trecut și odată cu aceasta a
sporit și ritmul de lticru. în lunile
august și septembrie, de pildă, rea
lizările la producția fizică repre
zintă un spor de aproape 50 la sută
față de
media realizărilor
din
primul trimestru al anului. Și acest
ritm a devenit acum un ritm obiș
nuit de lucru pentru întregul co
lectiv de aici.
îl ascultăm pe controlorul de ca
litate Gheorghe Mocanu, secretar
adjunct al comitetului de partid :
— Multă vreme am întîmpinat
greutăți în realizarea producției din
cauza pieselor turnate care ne sînt
furnizate de diferiți colaboratori.
Unele veneau cu întîrziere, altele
cu defecțiuni de turnare. Pînă la
urmă am găsit soluția cuvenită.
Cînd un furnizor are greutăți și întîrzie cu livrarea pieselor, venim în
ajutorul lui cu oameni, cu materia
le, cu tot ceea ce are nevoie. Oda
tă sosite în întreprindere, piesele
întîrziate sînt urmărite pe flux
pentru a putea recupera din timpul
pierdut. Pentru cele cu defecțiuni'
s-a organizat o echipă specială. în
frunte cu maistrul Ion Dulchi, care,

odată ce le descoperă, le remedia
ză pe loc. Se cîștigă astfel timp, ma
teriale, se asigură o calitate cores
punzătoare mașinilor.
Timp prețios se pierdea înainte
așteptînd să sosească o seamă de
piese de schimb din import. Ingi
nerii Ion Sdrobiș, Nicolae Croitoru, Corneliu Țarălungă, tmpreună
cu maistrul Alexandru Cucoș și
tehnicienii Petru Zota și Constan
tin Tîrîș au conceput și realizat în
întreprindere variatoarele de tura
ție, ștergătoarele de ghidaje, periile
colectoare, cuplajele și alte piese și
subansamble pentru care se plăteau
bani grei. S-au economisit, astfel,
numai în prima jumătate a anului,
circa 300 000 lei valută. La ora ac
tuală sînt în curs de asimilare alte
piese șl subansamble, înlocuindu-se
importul și estfmîndu-se pină la fi
nele anului o economie de încă
400 000 lei valută.
Toate aceste măsuri tehnice au
fost însoțite de altele organizatorice
și politice. Zilnic, conducerea între
prinderii urmărește modul cum se
realizează producția fizică, expor
tul, aprovizionarea cu materii pri
me și materiale. Organizațiile de
partid, de sindicat și de tineret des
fășoară o activitate intensă în sco
pul mobilizării tuturor forțelor pen
tru îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan, îndeosebi la producția
fizică și netă, pentru îmbunătățirea
continuă a calității produselor; pro
paganda vizuală, întreaga muncă
politică de masă au drept obiectiv
întărirea disciplinei în producție,
creșterea eficienței întregii activi
tăți economice, Și rezultatele nu
întîrzie. Numărul absențelor nemo
tivate, al lipsurilor de la program
au scăzut simțitor față de primele
luni ale anului, iar în dreptul indi
catorului producție netă a fost în
scris un plus de aproape 8 milioa
ne lei. La această dată se pregătesc
condițiile încheierii producției pe
acest an și începerii producției pen
tru 1981. Inginerul-șef al întreprin
derii ne spunea că se lucrează deja
petitru anul viitor și că întreaga
producție planificată la export pe
primul trimestru al anului 1981 va
fi livrată chiar în luna ianuarie.
Așa cum s-au angajat și în fața
secretarului general, cu prilejul vi
zitei de lucru, muncitorii, inginerii,
tehnicienii întreprinderii băcăuană ~
sint hotărîți ca, folosind toate re
sursele de care dispun, să dea țării
tot mai multe mașini, într-o gamă
varfiftă și de calitate ireproșabilă.
Și cu siguranță că vor reuși, pentru
că întotdeauna ei și-au respectat
cuvintul dat.

Gheorqhe BALTA
corespondentul

„Scînteii*

COMBUSTIA INTERNĂ - o metodă originală care sporește |
de cinci ori factorul de recuperare a țițeiului din zăcămînt
Cum și cit petrol extragem sau
vom extrage în viitor dintr-un ză
cămînt — iată tema principală a
discuției noastre la Institutul de
cercetare și proiectare pentru petrol
și gaze din Cimpina.
— Dacă petrolul — relatează ing.
Gh. Aldea, directorul institutului,
prezentîndu-ne pe scurt „radiogra
fia" unui zăcămînt de țiței — s-ar
găsi intr-un fel de „pungi" sau de
lacuri subterane, cum ar fi unii ten
tați să creadă, atunci
misiunea
noastră ar fi simplă : l-am scoate
pe tot, pînă la ultimul gram, fără
un efort deosebit. Dar nu este nici
pe departe așa. El se află, de fapt,
în niște bazine sedimentare, impregnînd roca poroasă la fel cum
apa se îmbibă într-un burete. Și nu
de puține ori această rocă este con
stituită din gresii atît de dense, incit
petrolul trebuie scos din ea cu efor
turi deosebite. La început, imediat
după forare, avem ceea ce se nu' mește erupția țițeiului datorită pre
siunii gazelor conținute în zăcă
mînt. Această recuperare reprezintă
și astăzi procedeul predominant
utilizat In practica extractivă. Pe
această cale- însă — iar aceasta
este o situație întîlnită șl în țara
noastră — nu poate fi scos, în
medie, decît circa 27 la sută din
conținutul de țiței acumulat în ză
cămînt. Dar această medie înseam
nă uneori valori minime foarte scă
zute, adesea chiar de numai 3 pînă
la 8 procente. împrejurări de ase
menea natură găsim la zăcămintele
de la Borș (3 la sută), Hîrlești (6
la sută), Florești (8 la sută) etc.

Avem însă și situații fericite cînd
extragerea se realizează intr-un
procent însemnat, 50 pină la 64 la
sută, doar prin energia proprie a
„pungii" de petrol : zăcămintele de
la Băicoi, Răzvad, Gura Ocniței,
Cîmpina-Drăgăneasa etc.
— De.ci rămîne totuși sub pămînt,
în medie, de trei ori mai mult țiței
decît se scoate. Ce ați întreprins,

absolut toate zăcămintele existente
in țară au fost reanalizate și au un
program de săpare de sonde noi și
de mărire a factorului de recupe
rare, chiar și acelea forate cu 50—60
de ani in urmă și considerate de
acum epuizate.
— Printre specialiștii prezent! la
ultimul Congres mondial al petrolu
lui — care a avut loc la București

Știința în confruntare creatoare
cu cerințele economiei
concret, pentru creșterea factorului
da recuperare?
— Această problemă li preocupă
pe specialiștii din țara noastră de
peste trei decenii. Iar soluțiile nu
au întirziat să apară. Este vorba de
injectarea sub presiune a unui fluid
ieftin, care să înlocuiască petrolul
din zăcămînt : apă dulce sau sărată,
bioxid de carbon, gaze de sondă
sau, la unele zăcăminte mai de su
prafață, injecție ciclică de abur. Ele
constituie ceea ce noi numim me
tode de recuperare secundară. Aplicîndu-le la zăcămintele existente,
aceste metode au permis o creștere
medie a factorului final de recupe
rare de circa 31 la sută, adică cu 4
procente în plus față de ceea ce
puteam
extrage prin exploatarea
primară. Trebuie să menționez că

în. toamna anului trecut r- un ex
periment românesc a trezit un in
teres deosebit. Despre ce este
vorba ?
— Se referă la unul dintre cele
mai interesante procedee de creș
tere a cantității de țiței exploa
tate din zăcăminte, urmărită de mal
multă vreme de specialiștii români :
combustia subterană. Metoda con
stă în aprinderea și arderea unei
mici părți din țițeiul aflat în zăcă
mînt. Căldura degajată
fluidifică
fracțiile grele, iar gazele rezul
tate împing la suprafață petrolul.
Specialiștii noștri au reușit
să
pună la punct soluții originale pen
tru conducerea proceselor, proiec
tarea și realizarea echipamentului
de suprafață și de adîncime pentru
separarea fluidelor rezultate, pen

tru epurarea și evacuarea gazelor
arse. Aplicăm industrial combustia
subterană la două zăcăminte mari
și la încă 16 obiective geologice in
tr-o fază semiindustrială. La Suplacu de Barcău funcționează, de
pildă, cea mai
mare exploatare
mondială prin combustie subterană,
cu o capacitate nominală de injec
ție de 2,5 milioane metri cubi da
aer pe zi, pentru întreținerea arde
rii. Pentru acest zăcămînt. factorul
final de recuperare a fost ridicat
de la 9 la sută la 45 la sută, iar
țițeiul se obține la un cost sub
media realizată pe țară. Bălăria
lingă Videle, este un alt zăcămînt
cu petrol greu și vîscos, unde de
asemenea am aplicat această solu
ție, într-o manieră aparte, după o
tehnologie originală, iar rezultatele
sînt spectaculoase : de la un randa
ment de extracție de numai 3—10
mc pe zi pentru fiecare puț am
reușit să scoatem într-o manieră
eruptivă
100—120 mc de lichid
pe zi.
în finalul discuției ni s-a relatat
că peste 22 la sută din producția
anuală de țiței a țării este realizată
prin tehnicile și metodele de recu
perare secundară și terțiară puse
la punct de specialiștii institutului
din Cimpina și aplicate în prezent
la circa 150 de zăcăminte. De ase
menea. că se experimentează in
fază de laborator, pilot sau indus
trial și alte metode de creștere a
factorului de recuperare.
Convorbire realizată de

Radu VLAICLJ

V_______________________________________________

Medalie de aur
pentru autobasculanta de 50 tone
în ziarul „Scînteia" din 3 octom
brie, cititorii noștri erau informați
că la pavilionul românesc din ca
drul Tîrgului internațional de la
Plovdiv a avut loc decernarea Di
plomei și medaliei de aur pentru
autobasculanta românească de 50
de tone, expusă pentru prima dată
la un tirg internațional. Pentru o
informare mai largă a cititorilor în
legătură cu acest succes al „supergreului" DAC 90-610, realizat la în
treprinderea mecanică Mirșa-Avrig,
ne-am adresat tovarășului itig. Ilarie Munteanu, directorul unității,
care ne-a spus :
— Realizarea acestui nou tip de
autobasculantă devenise o necesi
tate imediată pentru marile șantiere naționale și pentru exploată
rile miniere de suprafață și se în
scrie in cadrul unui amplu program
de modernizare și diversificare a
producției de autobasculante, pro
gram inițiat de secretarul general
al partidului. Pînă la finele anului
vom produce aproape 50 de auto
basculante de acest tip. în ceea ce
privește performanțele sale, acest
nou supergreu românesc, cu carac

teristici constructive și funcționale
competitive, dispune de o benă
care permite o încărcătură maximă
de 43,2 mc, are o sarcină totală de
50 000 kg, astfel că poate transporta
nu mai puțin de cinci vagoane de
material. Un fapt remarcabil : cu
toate că are „în spate" o aseme
nea încărcătură, autobasculanta de
50 tone poate atinge o viteză de
55 km pe oră.
— Alte caracteristici tehnicofuncționale ?
— Autobasculanta este dotată cu
un motor de 610 CP (fabricat la în
treprinderea „23 August" Bucu
rești) și cu transmisie hidraulică
(realizată la întreprinderea „Hidro
mecanica" Brașov), are patru trep
te de viteză pentru înainte și îna
poi, o greutate proprie de 46 180 kg
și o greutate totală maximă de
96 180 kg. Lățimea totală este de
4,07 metri, lungimea de 9 780 mm,
iar înălțimea de 4 070 mm.
— Care sînt performanțele eco
nomice ale agregatului ?
—< Faptul că înlocuiește patru
autobasculante de 12 tone sau 10 de

5 tone spune mult,. în primul rînd,
despre economia de combustibil.
Dar și despre apreciabila creștere
a productivității muncii, pentru că
trebuie să mai adaug că o încărcă
tură de 50 000 kg este basculată în
numai 11 secunde. O deosebită
contribuție la realizarea autobascu
lantei de 50 tone au adus-o
proiectantul ing. Andrei Cioran, co
lectivul de tehnologi condus de
Octavian Coleșan și Grigore Dobrescu, maiștrii Nicolae Verdescu și
Serafim Ciocănea, precum și Udo
Maurer, Mihai Roth, Aurel Grovu
și colectivul maistrului Victor Bărtaș. Medalia de aur acordată auto
basculantei de 50 de tone mobili
zează și mai puternic eforturile
•creatoare ale colectivului de oa
meni ai muncii români, germani,
maghiari din întreprinderea noas
tră, care acționează cu fermitate
pentru promovarea largă a progre
sului tehnic, hotărît să obțină noi
succese de prestigiu în acest do
meniu.

Nicolae BRUJAN

corespondentul
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL
CINCINAL

25 de unități economice
din județul Argeș
O nouă unitate economică — în
treprinderea de textile Pitești —
și-a îndeplinit prevederile planului
cincinal. Numărul unităților econo
mice din județul Argeș care au în
deplinit pină acum cincinalul înain
te de termen se ridică astfel la 25.
Pe baza creșterii productivității
muncii și aplicării mecanismului economico-financiar, pînă la finele
anului ele s-au angajat să înregis
treze sporuri suplimentare de pro
ducție ce depășesc 9,3 miliarde leL
(Gheorghe Cirstea).

CONSTANȚA:
Instalație automatizată
pentru încărcarea
și descărcarea navelor
în portul Constanța a fost dată în
exploatare prima instalație destina
tă încărcării și descărcării mărfuri
lor in vehicule cu intrare și ieșire
din nave pe roți. Instalația se com
pune dintr-o platformă rabatabilă,
acționată electric, complet automa
tizată, care se reglează în funcție
de dimensiunile navei și a fost con
cepută de specialiștii Institutului de
proiectări pentru transporturi auto,
navale și aeriene București. (George
Mihăescu).

La semănat —ritm mai intens,
maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor
QLT:
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PENTRU A REALIZA RECOLTE SPORITE DE GRlU

Sub brazdă-numai
sămință bună!
COMENTARIU LA O FOTOGRAFIE
Este binecunoscută importanta
pe care o prezintă calitatea semințelor și a soiurilor folosite pentru
realizarea unor producții mari de
cereale
păioase. Orice neglijență
în această privință poate cintări
greu la recoltare. In vara acestui
an, specialiștii din Ministerul Agri
culturii au făcut fotografia alătu
rată la C.A.P. Poroschia, județul
Teleorman. Este vorba de un lan
de griu, unde din cauza unor ne
glijențe în depozitarea și manipu
larea semințelor au fost însămînțate în aceeași parcelă soiuri dife
rite ca perioadă de coacere. In
fotografie, acest lucru se poate re
cunoaște după alternanța benzilor,
unele mai intunecate față de al
tele mai deschise la culoare. Sînt
lesne de imaginat greutățile apă
rute la recoltare și, mai ales, la
conservarea
producției,
boabele
neavind o umiditate uniformă.
— în această toamnă nu vom
mal repeta greșelile de anul trecut
— ne-a spus tovarășul Aurel Niță,
inginerul-șef al C.A.P. Poroschia,
pe care l-am găsit în cîmp, la se
mănat. întreaga cantitate de se
mințe pentru cele 1 200 ha ce le
vom cultiva cu grîu este din soiuri
recunoscute, cu buletine roșii de
calitate. Am organizat astfel mun
ca, incit fiecare solă să fie însămințată cu un singur soi. La păs
trarea semințelor am exclus orice
posibilitate de a greși. Dar mai
bine să vedeți magazia...
într-adevăr, la magazia de se
mințe a cooperativei am găsit o
orc|ne desăvîrșită. Saci cu semințe
din fiecare soi sînt așezați în com
partimente separate. Tratarea se
mințelor cu substanțe insectofungicide se face separat, pe fiecare
soi în parte, sub supravegherea
directă a magazinerului și a eco
nomistului de fermă.
Revenim la cîmp, unde semăna
tul se face in condiții dificile. Pămîntul este uscat'și pregătirea lui
necesită lucrări suplimentare.

— în condițiile acestei toamne
— ne spunea 'inginerul-șef — au
.fost luate măsuri deosebite pentru
a avea garanția realizării produc
ției planificate de 3 800 kg la hec
tar. în primul rind, la pregătirea
terenului facem atitea lucrări cite
sint necesare pentru a semăna nu
mai in teren bine mărunțit. In al
doilea rînd, din cauza umidității
• scăzute din sol, a fost nevoie să
mărim norma de sămință la hec
tar la 280 kg, cu o rezervă de
10—15 la sută. în felul acesta vom
avea o densitate de 600—650 boabe
pe metrul patrat. în același scop
am mărit și adîncimea de semănat
de la 4—5 cm la 5—6 cm, astfel
ca să asigurăm răsărirea uniformă
a lanului.
Sînt măsuri judicioase impuse
de condițiile concrete de lucru din
această perioadă. La C.A.P. Po
roschia, ca dealtfel în multe alte
unități agricole din consiliile unice
agroindustriale Nanov, Brînceni,
Smirdioasa,
Lunca ”șl Slobozia
Mîndra ne-am convins că specia
liștii urmăresc in permanență se
mănatul, asigurînd executarea lu
crărilor la un înalt nivel calitativ.
Ce îmbunătățiri au fost aduse în
acest an culturii griului sub as
pectul semințelor și a soiurilor
folosite ?
— De la Început doresc să reți
neți — ne răspunde tovarășul Vasile Boncotă, director cu producția
vegetală la direcția agricolă jude
țeană — că întreaga suprafață de
107 000 hectare cu grîu va fi se
mănată numai cu semințe din so
iuri pure, recunoscute oficial. Am
exclus cu desăvîrșire amestecul de
soiuri. în ce privește structura
soiurilor cultivate este de remar
cat că 82 la sută din suprafață se
va semăna cu trei soiuri — Dacia,
Iul ia și Ceres — reducînd foarte
mult soiurile care nu dau rezultate
în zona noastră. în schimb, am intro
dus în cultură pentru a fi înmul
țite și extinse soiurile valoroase
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Ogoare bine lucrate

Pină la 7 octombrie, în unitățile
agricole din județul Olt au fost
însămințate aproape 36 000 de hec
tare din cele 83 500 hectare prevă
zute în plan. Suprafețe mai mari
au fost realizate în consiliile agro
industriale
Alunișu,
Scornicești,
Potcoava, Movileni, Dejești și Brebeni. Dar calitatea lucrărilor ?
Există certitudinea că pe suprafe
țele respective se va obține o pro
ducție bună in 1981 ? Trebuie ară
tat că, avind in vedere condițiile
specifice din această toamnă sece
toasă — în județul Olt nu au căzut
precipitații consistente de o lună
și jumătate — au fost adoptate
cele mai potrivite soluții la pregă
tirea terenului. Iată opinia tova
rășului dr. ing. Constantin Olaru,
directorul stațiunii de cercetări
agricole Caracal : „întrucît lipsa
de umiditate face să nu se poată
executa arături la adîncimi de
20—25 de centimetri, am recoman-'
dat unităților agricole ca, după re
coltarea florii-soarelui și porum
bului, să execute o discuire și
apoi o arătură superficială. Ur
mează apoi pregătirea terenului
cu discul și tăvălugirea solului. In
sistemele de irigații, după recolta
rea editurilor de toamnă, se dă mai

întîi o udare și apoi se execută
lucrările prevăzute în tehnologie"!
Recomandările stațiunii de cer
cetări sint aplicate cu rigurozitate
în majoritatea unităților agricole
din județ. Iată cum se lucra in cele
din consiliul agroindustrial Brebeni. La cooperativa agricolă Coteana, de exemplu, 6 semănători
încorporau sămință într-un sol
bine pregătit. Demn de remarcat
este faptul că în unitățile din acest
consiliu
agroindustrial,
vitezele
zilnice de lucru se depășesc, astfel
incit la 14 octombrie
semănatul
griului se va încheia pe toate su
prafețele
prevăzute.
Tovarășul
Constantin Onilă, președintele con
siliului agroindustrial Brebeni, afir
mă — și cu deplin temei — că pe
terenurile respective se va obține
in 1981 o recoltă bună de griu.
Asemenea afirmații nu pot fi fă
cute de toți președinții de consilii.
De ce ? Pentru că în unele unități
din consiliile agroindustriale Cora
bia. Izbiceni. Ștefan cel Mare și
Vișina semănatul a întirziat și nu
se acordă toată atenția nivelării
terenului.

Emilian ROUĂ

corespondentul

VÎLCEA: Autocritica — prin

create recent — F-29 și Lovrin-32.
Am reușit, de asemenea, să îmbu
nătățim structura semințelor din
punct de vedere biologic. Majori
tatea suprafețelor se vor însămința
cu semințe provenite din înmul
țirea întîi și a doua. Toate aces
tea sînt o garanție că anul viitor
vom realiza producții mari de
griu. Aș vrea să arăt că unele ne
cazuri apărute anul trecut din
cauza folosirii semințelor de slabă
calitate se datoresc practicii de a
se suplimenta în ultimul moment
planul de însămînțări. Am fost
nevoiți să luăm sămință la nime
reală din bazele de recepție, fără a
avea certitudinea purității soiuri
lor. De aceea, pentru această toam
nă ne-am asigurat un stoc sufi
cient de semințe valoroase pentru
a face față unei eventuale supli
mentări a suprafețelor semănate
cu grîu.

Aurel PAPADIUC

MASURI STABILITE DE CONSFĂTUIREA PE ȚARA
A CULTURII GRIULUI
Redăm citeva din măsurile stabilite pentru ca la insămințări să
fie folosite semințe de bună calitate :
• La insămințări se vor folosi numai s'emințe cu puritate biolo
gică și valoare ridicată, atestată prin buletinele de calitate.

• întregul necesar de sămință se va asigura numai in structura
de soiuri stabilită.
• In fiecare unitate agricolă să se cultive 3-4 soiuri de griu cu
perioade diferite de coacere, pentru a se asigura eșalonarea re
coltării.
• Stabilirea științifică a normei de sămință la hectar, in funcție
de condițiile pedoclimatice existente, pregătirea terenului, spre a
se asigura realizarea densității optime.

Cu cele 13 000 hectare însămînțate cu griu pină ieri. 7 octombrie,
reprezentind 68 la sută față de su
prafața planificată, județul Vilcea
se situează pe un loc fruntaș la
această lucrare. în cooperativele
agricole din județ se acționează cu
hotărîre pentru încadrarea semă
natului în timpul optim și pentru
executarea unor lucrări de cea mai
bună calitate. Da, a semăna re
pede și bine — aceasta este cerin
ța acestor zile.
— Ținînd seama de umiditatea
scăzută din sol, acordăm o aten
ție cu totul deosebită pregătirii
patului germinativ — ne spunea
tovarășul Mișu Prooroc, inginerulșef al consiliului agroindustrial Mă
ciuca. în acest scop, imediat după
arat am hotărît să introducem polidiscurile cu grapă pentru mărunțirea
solului. De asemenea, am mărit can
titatea de sămință la hectar în vede
rea asigurării unei densități cores
punzătoare. Am luat aceste măsuri
deoarece anul trecut nu am ținut
seama atît cit trebuia de asigurarea
unor astfel de condiții. Și rezulta
tul s-a văzut. în vara acestui an.

„Scînteii*

fapte

producția de grîu a unităților din
consiliul nostru a fost slabă, de
numai 1 620 kilograme la hectar.
în toate cooperativele din acest
consiliu — Valea Mare, Măciuca,
Firtățeșîi, Puiești — mecanizatorii și
cooperatorii lucrau sub îndrumarea
atentă a specialiștilor. Din fișele
de evidență ale acestor sole obser
văm că anterior a fost efectuată
recepția lucrărilor de pregătire a
terenului, iar acum șefii de fermă,
împreună cu șefii formațiilor de
mecanizatori consemnează soiurile
de sămință folosită și densitatea.
Prin măsurile luate de comanda
mentul județean pentru agricultu
ră, măsuri care-și găsesc reflecta
rea în acțiunile energice și respon
sabile din fiecare cooperativă agri
colă, sînt întrunite toate condițiile
pentru ca insămințatul griului să
se încheie în județul Vilcea in ma
ximum 7—8 zile. Se acționează,
totodată, pentru respectarea stric
tă a normelor de calitate.

Ion STANCIU

corespondentul

„Scînteii*
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Din gîndirea social-politică
a președintelui României, Nicolae Ceaușescu

lății sociale, ci se realizează treptat,
pe măsura dezvoltării și maturizării
orînduirii șocialiste. în acest proces
istoric concură, într-o strinsâ inter
dependență și intercondiționare, fac
tori de o mare diversitate, angajind
sfera politicului" și ideologicului, a
economicului și juridicului, a cultu
rii, totalitatea mijloacelor de forma
re și de educare a membrilor socie
tății.
Ca urmare a acestor orientări ela
borate de Partidul Comunist Român,
din inițiativa și cu contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, procesele de integrare a
milioanelor de femei de la orașe șl
sate in sfera activității sociale și ob
ștești urmează o traiectorie mereu
ascendentă. O deosebită semnificație
au mutațiile calitative produse în in
tegrarea socio-profesională a femei
lor. Diversificarea și dezvoltarea ra
murilor industriale purtătoare ale pro
gresului tehnic sint însoțite de o sen
sibilă creștere a integrării femeilor
în activitățile profesionale din aceste
ramuri, fenomen cu adînci repercu
siuni asupra evantaiului și conținu
tului profesiilor exercitate de femei,
asupra nivelului pregătirii profesio
nale și de cultură generală a acesto
ra.
Unul din domeniile deosebit de
importante în care gîndirea socialpolitică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu deschide largi orizonturi
novatoare pentru afirmarea plenară
a rolului femeii în viața societății îl
reprezintă promovarea femeilor în
funcții de conducere la toate nivelu
rile și In toate domeniile de activita
te economică, socială și politică, co
respunzător cu ponderea lor in an
samblul populației active, cu aportul
la dezvoltarea producției materiale
și spirituale, la edificarea civilizației

socialiste și comuniste. în concepția
președintelui României, „egalitatea
in drepturi între bărbat și femeie
înseamnă și egalitatea de a participa
Ia munca de conducere în toate do
meniile de activitate", o concepție
care situează dintru început feno
menul istoric al promovării femeii
în aria valorilor și principiilor de
echitate și dreptate socială ce ghi
dează edificarea civilizației socialiste
și comuniste în România. Roadele
acestei orientări se oglindesc eloc
vent în prezența tot mai masivă a
femeilor in inalte funcții de răspun
dere pe linie de partid și de stat, în
conducerea sectoarelor-cheie ale vie
ții politice, economice și sociale a
țării, constituindu-se într-un impu
nător tablou a ceea ce se poate ca
lifica pe drept activlsmul civic, re
voluționar al femeii din România.
Este o prezență impresionantă nu
numai prin numărul mare al femei
lor care participă la elaborarea, dez*
baterea și adoptarea deciziilor de or
ganizare șl conducere a vieții sociale,
dar și prin deosebita capacitate și
competență ce definesc participarea
femeilor la viața politică a țării, prin
abnegația și înalta conștiință a res
ponsabilității asumate de acestea în
îndeplinirea sarcinilor încredințate,
calități nu o dată apreciate cu căl
dură de președintele României.
Eficiența tuturor eforturilor pe
care partidul și statul Ie desfășoară
în direcția creșterii rolului femeii in
viața societății este indisolubil lega
tă de ridicarea nivelului general de
cunoaștere al întregului popor, de
uriașa activitate
desfășurată de
P.C.R. în planul muncii politicoeducative, activitate menită să dez
volte in rîndul maselor de femei, al
tuturor oamenilor muncii conștiința
socialistă, să cultive concepții și ati
tudini înaintate bazate pe principi
ile și normele echității socialiste.

„M U Z E O N“

Programul 1

„CRMIA ROIULUI FEMEII IN VIATA ECONOMICA
SI SOCIAI-PO1ITICA A ROMÂNIEI SOCIAUSTE"

ș
(Urmare din pag. I)

Cezar IVÂNESCU:

Activitatea educativă de formare în
spiritul exigențelor noului destin al
țării, munca stăruitoare de înarmare
a maselor de femei cu politica P.C.R.,
cu concepția revoluționară despre
natură și societate — materialismul
dialectic și istoric — sint relevate în
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu
drept o condiție esențială a creșterii
rolului lor în viața socială și politică.
Prin densitatea ideilor pe care le
cuprinde, prin profunzimea demersu
lui critic, ghidat in permanență de
principiile fundamentale ale umanis
mului, opera politică și filozofică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu se în
scrie, și din acest punct de vedere, in
patrimoniul
gindirii
revoluționare
contemporane. Pe fundalul multiple
lor probleme ale contemporaneității,
adesea contradictorii, sint analizate
cu rigoare și discernămînt științific,
în spiritul concepției materiaîlstdialectice și istorice, rolul și locul
femeilor. în viziunea președintelui
Nicolae Ceaușescu, rezolvarea tutu
ror problemelor grave ale lumii
contemporane privește direct milioa
nele de femei care trăiesc pe întinse
zone ale globului. Avînd in vedere
această realitate, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a susținut, salutat și apre
ciat toate marile manifestări inter
naționale consacrate dezbaterii con
diției femeii, unele dintre acestea
fiind desfășurate sub auspiciile și
din inițiativa României.
Intrinseci doctrinei politice și filo
zofice elaborate și promovate de
conducătorul partidului și statului
nostru, principiile și tezele pe care
le cuprinde opera teoretică, orientă
rile practice consacrate înfăptuirii
noului statut al femeii în România,
ridicării rolului ei în întreaga viață
a societății dobîndesc valențe uni
versale, gîndirea social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu afirmindu-se cu putere și pe acest plan în
circuitul mondial de idei.

16,00 Fotbal : Chimia Rîmnicu Vilcea —
Dinamo (Divizia A) — repriza a
H-a. Transmisiune directă de la
Rimnicu Vilcea
16.50 TeleșcoaJâ.
17,10 Concursul de creație de clntece
ostășești — Ediția a V-a — „Te
apăr și te cînt, patria mea“
17.35 Tragerea Pronoexpres
17.45 consonanțe și disonante — emi
siune muzicală
18,33 „Mult e dulce și frumoasă limba
ce-o vorbim"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Noi proiecte de legi, în dezba
terea opiniei publice
19.35 Noi, femeile!
20.35 Film artistic : „Regăsire". Pre
mieră TV. Producție a Casei de
filme unu.
22,1S, Telejurnal
22.30 închiderea programului'.
Programul 2

19,00 Telejurnal
19.25 Carnet cultural
»
20.05 Studio T ’80 „Brațe tinere pentru
belșugul toamnei"
20.30 Slagfire din musicaluri
21,05 Teleeneiclopedla
21.45 Caleidoscop de toamnă
22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Asigurarea complexă
a elevilor
și studenților
Pentru educarea In spiritul preve
derii a noii generații, Administrația
asigurărilor de stat a introdus o
asigurare numai pentru copii și ti
neretul studios denumită „asigu
rarea complexă a elevilor șl stu
denților".
In cazurile de invaliditate perma
nentă parțială se plătește o parte
din suma de 12 000 lei prevăzută
pentru cazurile de invaliditate per
manentă totală, corespunzătoare
gradului de invaliditate stabilit.
Durata asigurării este de 6 luni
sau de 1 an (la alegere).
Costul asigurării este de 1 leu pe
lună pen,tru fiecare elev sau stu
dent.

în universul liric al
poeziei de dragoste a
iui Cezar Ivânescu își
dau
întilnire
mai
multe forme de a ex
prima
sinceritatea
sentimentului, fluxu
rile și refluxurile lui.
Livresc, poetul Îm
prumută o serie de
stiluri
poetice
din
veacuri
îndepărtate,
cu deosebire aparținînd liricii trubadurești și a truverilor,
menestreli „la curțile
dorului", poeților iti
nerant! de pe vremea
cruciadelor.
Iubirea
este în versurile aces
tora nu atit o moda
litate efe cunoaștere a
meandrelor. a psiho
logiei sufletului ome
nesc, cit obiectul unui
cult căruia i se aduc
ofrande. Idealul li
ricii erotice trubadurești exprimă O formă
de intensă preocupare
față de condiția uma
nă în general. Pe de
altă parte, grația, de
licatețea, gingășia și
puritatea ce înconjoa
ră obiectul
acestui
cult implică, prin ele
însele, resimțirea fra
gilității ființei umane.
Or, fragilitatea este
un motiv constant al
amintitei poezii
de
dragoste : într-o tră
sătură distinctivă, par
ticulară, oamenii ace
lui timp identificau o
condiție umană gene
rală. Erotica trubadurescă este, așadar, și
o poezie filozofică, a
condiției umane. Preluîndu-i anumite for
me, îndeosebi modali
tățile de idealizare a
„blondei Yseult", Ce
zar Ivânescu încarcă
iubirea de o medita
ție, adesea tulbură

toare, asupra condi
ției umane, in gene
ral, asupra vieții și
morții, împlinirii și
neimplinirii. Poet li
vresc, de o acută mo
dernitate, el combină
în chip foarte perso
nal formele unei iu
biri tristanești cu mo
dalități
ale poeziei
noastre populare. în
„Muzeitn" toate aces
tea concură îndeosebi
la purificarea iubirii

de notele ei tulburi,
pătimașe, la spiritua
lizarea ei prin inălțarea intr-o lumină su
prafirească. Exaltarea
purității celei adorate
este efectul unei de
cantări.
al trecerii
sentimentului
prin
sita formelor livrești
și populare ale poe
ziei de dragoste. Un
întreg ciclu, „Mariolatrie", se face astfel
ecoul unei iubiri aprinse ce ia forma
unui cult în care
modalitatea
descrie
rii urmează un ri
tual purificator. Tran
scris astfel, sentimen
tul se muzicalizează
iar aceea care-1 inspi
ră își înconjoară chi
pul de taină și grație
inaccesibilă : „! eu știu
că prea frumosu-ți
chip / e numai muzi
că și taină / sufletul
meu mi-1 înfirip / din
muzica acestui chip /
care nimica nu destaină / sufletul meu mi-1
înfirip / din muzica

acestui chip / care ni
mica nu destaină".
Alteori, versurile sint
curate imnuri de lau
dă aduse grației fe
minității Întrupate în
tr-o tînără
„zeiță"
moldavă :
„Sămință
de Pămînt și lacrimă
de Stea / ca floarea
ai crescut, . ca-floarea-n Moldova /.../ !
Sămință de Pămînt și
lacrimă de stea / in
albă horbotă ae prea
curata nea. / neauzită
decit de inima / țfirinii
noastre care n-o știe
nimenea. / ai fost ur
sită toată plinsoarea-i
giea / s-o faci ușoa
ră. parfum ce zboa
ră..." (NADIA). Lau
da feminității, adora
rea. livrescă, a ființei
iubite, dar și melan
colia in fața grației
fragile, mereu ame
nințate, puterea cintecului de a imobiliza
pentru eternitate stări
altminteri
trecătoare
sînt, temele acestei
poezii in care pie
tatea cea mal pro
fundă se aliază, villonesc. cu senzualitatea,
iar candoarea este să
getată de o Imprevi
zibilă
experiență a
durerii. Nota definito
rie a volumului pro
vine dintr-o „filozo
fie" a iubirii savant
inocente,
expurgată
de „lascivitate". în
care pînă și exclama
țiile de rigoare sînt
un canon stilistic : erotlca lui Cezar Ivănescu este bibliofilă,
iar „Muzeon" o foar
te frumoasă colecție
de stiluri trubadurești
in care se vede cîntată o iubire tristanescă.

C. STANESCU

Televizoare cu circuite integrate

Iată cîteva din avantajele oferite
în exploatare de noile tipuri de te
levizoare fabricate de întreprinderea
„Electronica“-București.
Durată de folosire îndelungată —
datorită faptului că sînt complet
tranzistorizate ;
Consum de energie electrică re
dus cu circa 33 la sută, față de
tipurile mai vechi, prin îmbunătă
țiri constructive și funcționale ;
Funcționare normală, chiar și la
variații mai mari ale tensiunii pe
rețea, datorită incorporării unui
stabilizator in aparat ;
Simplificarea
operațiunilor
de
depanare prin folosirea în con

strucția televizoarelor a modulelor
funcționale, module care se pot
schimba cu operativitate.
Garanția pentru buna funcționare
a televizoarelor cu circuite integra
te este de 12 luni. în toate unitățile
specializate ale comerțului de stat
televizoarele cu circuite integrate se
pot cumpăra și cu plata în maxi
mum 24 rate lunare, cu un aconto
de 15 la sută din prețul de vinzare
al aparatului.
Nici o familie fără un televizor
din „familia" televizoarelor cu cir
cuite integrate : „Olt", „Snagov",
„Sirius", „Diamant".

mențin interesul, cel pu
țin din exterior, asupra
compoziției. Intenția au
torului este de a crea un
ciclu satiric, fapt pentru
care ne intîlnim în această nouă piesă cu per
sonaje din „Paradis de ocazie". Prin acest proce-

Stagiunea
actuală a
Teatrului Național din
Cluj-Napoca s-a deschis
sub semnul comediei cu
premiera absolută a pie
sei „Omul nu-i supus
mașinii" de Tudor Po
pescu. Opțiunea clujeni
lor este justificată de
miza cetățenească, res
ponsabilă a textului, de
intransigenta
perspecti
vei asupra denaturării,
in contexte sociale izo
late, a principiilor demo
cratice
ale
societății
noastre. Motivul satiric
al piesei îl constituie
mecanismul
promovării
cadrelor, cu accente asu
pra fisurilor ce pot să apară prin aplicarea inco
rectă a acestui
meca
nism, Acestui nucleu sa
tiric îi sînt asociate mo
tive secundare, cum ar fi
traficul de influență, in
competența,
demagogia,
birocrația, tot atitea teme
cunoscute nouă din tea
trul lui Baranga, de exemplu, dar aduse la zi,
nuanțate și adaptate ti
pologiei satirice atit de
personale cu care ne-a obișnuit Tudor Popescu.
Pretextul comic al piesei
— ipoteza unui computer
care să aprecieze cu obi
ectivitate științifică va
loarea și meritele candidaților la postul de „șef
al sectorului trei" — este
susținut de răsturnările
succesive de situații care
dinamizează acțiunea și

și
Mioara,
exponenții
noului în „Paradis de oca
zie", parcurg și ei o apa
rentă involuție, sint oste
niți, dar nu pierduți de
finitiv în inerția celor
lalți.
Problema de fond asu
pra căreia avertizează

lor totală de aderență la
exigentele
profesionale
și umane ale vremii.
Organizată după rețeta
ședinței comice, consa
crată de comediografii
contemporani, noua piesă
ni se pare mai puțin gene
roasă în situații comice.

O pledoarie pentru
responsabilitate

civică

„OMUL NU-I SUPUS MAȘINII" de TUDOR POPESCU
LA TEATRUL NAȚIONAL DIN CLUJ-NAPOCA
deu al serialismului, Tu
dor Popescu reușește să
asambleze profilul sati
ric al personajelor sale
și să dea sensuri surprin
zătoare mesajelor sale
satirice prin introduce
rea perspectivei temporafe asunra destinului eroilor săi. Realități sati
rizate in piesa anterioa
ră sint definitivate prin
simpla ipostaziere a evoluției : Dineu, directo
rul incapabil, este retro
gradat. tovarășa Frîncu
este pensionată, dar rămine un simbol al ve
chiului ; inginerul Tudor

Tudor Popescu este, în
cele din urmă, posibili
tatea falsificării princi
piilor de etică, echitate și
umanism prin simularea
acestora. Si Dineu (per
sonaj în care, prin ames
tecul bizar de mediocri
tate și „pasiunea" pentru
filosofie, autorul a reali
zat unul dintre cele mai
interesante contraste co
mice din tipologia con
temporană), și directorul
Duducel, și secretara Fio
rentina sau Stanei alcă
tuiesc o lume de simu
lant! care încearcă să acopere prin limbaj lipsa

critica se exercită mai
mult la nivel enunțiativ
(nivel la care se pot re
ține formulări memora
bile și replici de spirit)
într-o construcție statică
pe alocuri și discursivă.
Regizorul
Victor Tudor
Popa și scenograful Mir
cea Matcaboji, împreună
cu echipa de actori a Na
ționalului clujean, au în
vins doar în parte, acest
handicap, iar spectacolul,
deși este rostit spiritual,
are de suferit de pe urma
lipsei de unitate in con
cepție. Cîteva intuiții re
gizorale au generat însă

creații actoricești me
morabile și în acest
sens ne gîndim mai întîi
la Gelu Bogdan Ivașcu,
autorul unui portret savu
ros în rolul Dineu, o com
poziție fermă, cu o traiec
torie a stărilor'psihologice
minuțios elaborată și cu o
gamă foarte variată de
procedee, inclusiv citatul
teatrologie din
comici
iluștri. în general, actorii
au fost îndrumați cu re
zultate bune, judecate se
parat, spre ceea ce se în
țelege prin compoziții,
Melania Ursu in Fioren
tina realizează caricatura
suplă a secretarei ca tip
generic, iar Ligia Moga
în tovarășa Frîncu, simplificind psihologia per
sonajului, realizează in
tr-un crochiu expresiv
imaginea dogmatismului
Îngust și agresiv. Bucur
Stan (Duducel). George
Gherasim (Stănel), Raluca Zamfirescu (Mioara),
Victor Nicolae
(Tudor),
Ion Marian și Octavian
Lăluț sînt apariții func
ționale, fără performanțe
deosebite in spectacol.
Opțiunea
pentru un
text care iși propune să
rostească instructive pro
poziții critice de strictă
actualitate
cetățenească
rămîne un bun punct de
pornire pentru actuala
stagiune a Teatrului Na
țional din Cluj-Napoca.

Mircea GHITULESCU

REALITĂȚI CE NU POT FI ELUDATE ÎN COMPARAREA REZULTATELOR ECONOMICE

fife ȚARA NOASTRĂ ERA UN „TERITORIU AL TUTUROR

POSIBILITĂȚILOR" PENTRU PROSPERITATEA CAPITALURILOR STRĂINE
Date și fapte din istoria economiei naționale care dovedesc
că progresul țărilor capitaliste avansate

s-a clădit și prin jefuirea

avuției românești
Pătrunderea capitalului străin in
țările române începe relativ timpu
riu, avind loc inițial sub paravanul
stăpinirilor străine
— otomană,
mai ales, habsburgică și țaristă —
cg-și exercitau aici ingerințele, do
minația sau „protecția".
Regimul
capitulațiilor crea privilegii pentru
supușii unor puteri străine cu care
imperiul otoman avea incheiate
respectivele tratate
și convenții
inegale.
Noile perspective de dezvoltare
deschise de Unirea Principatelor din
1859 au impulsionat puternic și pro
cesul de penetrație a capitalului
străin. S-a văzut acum limpede că
marile reforme preconizate de Cuza,
crearea sistemului de instituții mo
derne, înființarea de întreprinderi
capitaliste în diverse domenii —
cu un cuvînt : modernizarea — nu
vor fi cu putință fără serioase in
vestiții. Iar in interior asemenea
resurse erau foarte slabe sau lip
seau, din cauza menținerii prelun
gite a structurilor feudale șl a secă
tuirii economice îndelungi exercitate
de imperiul otoman. în aceste con
diții, se puneau mari speranțe in
sprijinul unor puteri occidentale ca
Anglia și, mai ales, Franța, iar
recurgerea la capital străin apărea
ca o nevoie inevitabilă a .epocii.
Speranțele au fost însă înșelate
pe ambele direcții. Anglia și Franța,
prinse în jocul politic al „echilibru
lui european", vedeau in Principate
un simplu pion pe tabla lor de șah.
Politica mult mai fermă a tinărului
stat român de afirmare a autono
miei sale față de Poartă s-a izbit,
nu o dată, de atitudinea ambiguă a
puterilor garante, care voiau să-și

Multipli sînt factorii care au influențat dezvoltarea
social-economică a României ți care trebuie luați in
considerare in înțelegerea nivelului actual al acestei
dezvoltări, în aprecierea, la adevărata lor valoare, a
mărețelor realizări din anii construcției socialiste.
Intre aceștia se detașează - ața cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
in cuvîntarea rostită la Congresul consiliilor populare
- îndelungata stâpînire a imperiilor feudale, jaful ți
exploatarea practicate decenii la rind de capitalul
străin, de monopolurile imperialiste, in dauna econo
miei românești. Noua orinduire instaurată în România,
prin lupta revoluționară a poporului condus de partid,
a moștenit astfel, ca urmare a spolierii multiseculare a
bogățiilor țârii, un nivel scăzut de dezvoltare economică

mențină pentru comercianții, ban
cherii și industriașii lor avantajele
ce decurgeau din regimul capitulațiilor. Abia după proclamarea in
dependenței de stat — și nu fără
opoziția puterilor străine interesate
— acest regim a putut fi integral
abolit.
în ce privește capitalurile străine
private, acestea — după o perioadă
de „reținere" între anii 1859—1862,
determinată dc cauze multiple —au manifestat apoi un interes brusc
sporit. Cine cercetează această
epocă
este izbit de numeroasele
„oferte" făcute de diverși agenți ai
capitalului străin, care vedeau acum
in Principatele Unite un fel de
„nouă Californie", un „teritoriu al
tuturor posibilităților de inițiativă",
manipulație și profit.
Mizind pe
dificultățile — in parte inerente —
ale statului român, numeroși „ofertanți" caută să obțină diverse con

de la vechile regimuri, iar marile realizări din anii
socialismului, ritmurile inalte de dezvoltare, deși au
determinat progrese esențiale in lichidarea înapoierii
din trecut, n-au putut înlătura pe deplin decalajele care
ne mai despart încă de țările avansate economic. In
bună parte, pe baza exploatării și asupririi altor po
poare, intre care ți poporul nostru, au realizat unele
state o dezvoltare puternică, nivelul ridicat pe care il
au astăzi.
Ziarul nostru iși propune să publice un serial de ar
ticole cuprinzind date și fapte din istoria economiei
noastre naționale care atestă că prosperitatea țărilor
avansate s-a clădit ți eu multă sudoare românească.
Publicăm în numărul de față primul articol al seria
lului.

cesiuni. Sectorul preferat este cel
al creditului și mulți sînt cei care
țintesc obținerea privilegiului de
emitere a monedei.
După străduințe și refuzuri re
petate, în 1864 a fost contractat pe
piața Londrei primul împrumut ex
tern al țării, așa-numitul
„îm
prumut Stern", in valoare nominală
de 916 000 lire sterline. Din această
sumă însă —• după scăderea dife
renței de curs a bonificațiilor și
comisioanelor — guvernul român
a primit numai 679 224 lire (adică
sub 75 la sută), ' dobînda reală
ridieîndu-se la peste 11 la sută. In
plus, pentru a garanta restituirea,
statul român a fost nevoit să
accepte ipotecarea veniturilor va
male ale țării.
Cum s-ar spune,
înainte de a sta bine pe propriile
picioare, tinărului' stat român i-au
fost legate mîinile prin tranzacții
păgubitoare.

Condițiile primului împrumut ex
tern erau simptomatice și, putem
spune, de rău augur pentru cele
care vor urma. Doi ani mai tîrziu,
după detronarea lui Cuza. al doilea
împrumut extern al României, con
tractat la Paris
(„împrumutul
Oppenheim"),
era în sumă de
36 610 500 de franci, din care statul
a
încasat doar
17167 858 franci
(adică circa 54 Ia sută din suma
nominală), dobînda reală fiind dC-a
dreptul exorbitantă — peste 17 la
sută. împrumutul a fost garantat,
de asemenea, cu o ipotecă asupra
veniturilor
domeniilor
statului
român. Nu trebuie să fie cineva
expert pentru a înțelege că acestea
erau condiții scandaloase, de jaf.
Acceptarea lor denotă, deopotrivă,
strîmtoarea în care se afla statul
român, „poziția" spoliatoare a ca
pitalului străin și,
fără indoială,
cointeresarea vinovată a celor care

l-au acceptat. Dealtfel, aceste prac
tici spoliatoare sint perpetuate și
azi în forme mai rafinate, mai
subtile de trusturile imperialiste,
transnaționale, cu efecte dintre
cele mai grave asupra țărilor să
race, subdezvoltate.
După venirea la tron a lui Carol
I. imprumuturile externe ale țării
vor fi contractate, pină spre finele
secolului al XlX-lea. aproape Ex
clusiv la două bănci germane. „Diskonto Gesellschaft" și „S. Bleichroter", iar această situație de cvasimonopol le-a permis să impună, re
petat, in afară de dobînzi ridicate
și cursuri dezavantajoase, diverse
alte condiții și concesii.
în primele decenii ale existentei
tinărului stat român, capitalul
străin a pătruns cu precădere in
ramuri ce-i promiteau profituri ra
pide și mari, cu investiții minime:
industriile alimentară, forestieră,
textilă, pielărie etc., in bănci și în
comerț — cu predilecție spre cel de
import-export ; după tatonări spo
radice, pe la mijlocul veacului, in
fietrol, el va reveni puternic după
1890 și in acest domeniu, atunci
clnd orologiul istoriei batea deja
„ora mondială" a aurului negru, in
stadiul de început al construcție!
feroviare la noi și pină la forma
rea unor cadre naționale de tehni
cieni și muncitori in acest domeniu,
capitalul străin a obținut — în
condiții oneroase pentru țară, dar
profitabile pentru el — concesiuni
importante de linii ferate. Pentru a
nu anticipa asupra acestor secvențe
ce urmează, vom spune numai că
— in conformitate cu calculele fă
cute de specialiști români redate in
„Enciclopedia României" (vol. IV.
1943, p. 50) — liniile construite de
companiile străine au costat în me
die 306 000 Iei aur de km și au fost
construite in condițiile cele mal
proaste. După preluarea lor de că
tat statul român, costul de con
strucție n-a depășit 150 000 lei aur
pe un kilometru. Aceasta eviden

țiază că profitul concesionarilor
străini era fabulos, depășind 100 la
sută.
Odată cu cîștigarea independen
tei de stat. România a putut trece
la o politică de încurajare a dezvol
tării industriei, adoptînd legiferări
vamale și industriale corespunză
toare. Dar trebuie spus că insufi
ciența resurselor financiare interne,
iar o vreme și a cadrelor de spe
cialiști și muncitori, a determinat
ca in aceste legiuiri să existe O se
rie de „fisuri", Îndeosebi la pre
vederile privind tratamentul apli
cat capitalului străin, căruia i se
confereau largi posibilități de ma
nevră. In această direcție maj ac
ționau și lipsa de interes al cercu
rilor conservatoare pentru dezvolta
rea industrială a țării, ca și presiu
nea puternicelor state capitaliste
ce stăteau in spatele industriașilor,
bancherilor, constructorilor sau ne
gustorilor străini. Iar între mijloa
cele de presiune se afla refuzul
respectivelor mari puteri de a lua
in considerare legitimele noastre
revendicări naționale, dacă soco
teau că România „persecuta". „în
grădea" sau nu acorda destule avantaje penetrației mărfurilor sau
capitalurilor străine. Conjugate și
cu vederile interesate ale unor
cercuri locale, mai ales moșierești,
presiunile și injoncțiunile capitalu
lui străin nu rămineau fără efect.
Dar capitalul străin se afla încă,
așa-zieînd. la începuturile „carie
rei" sale exploatatoare în România,
„Performanțele" lui pe linia jefuirii
economice a țării se vor accentua
odată cu trecerea principalelor țări
in stadiul imperialist, agravîndu-se
suplimentar in epoci de război sau
de conjunctură nefavorabilă.
Secvențe pe ramuri sau domenii
de activitate ce vor urma vor con
firma din plin acest lucru.

Conf. dr. Vasile BOZGA
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Un festival bun
dar cu... lipsuri
• Festivalul umorului „C.
Tănase" de la Vaslui : util
schimb de experiență, un bun
prilej de verificare a cotelor
spiritului civic © Statutul „iti
nerant" al unor brigăzi ® Pu
ternică afirmare a unor formații
sătești @ Selecția mai rigu
roasă ar putea scurta durata,
foarte mare, a unei valoroase
manifestări.
Așadar, din nou, la Vaslui anima
ție și grele misiuni organizatorice. E
adevărat că anul acesta manifesta
rea a avut de două ori caracter fes
tiv: „centenarul Tănase" și împlini
rea a 10 ani de la sunetul primului
gong al primului festival al umoru
lui. Sigur că și, organizatorii au am
bițiile lor în privința largii partici
pări și a eficienței acțiunii, dar e tot
atit de sigur că avem de-a face de
acum cu o manifestare devenită de
tradiție, față de care județele parti
cipante dovedesc, în ansamblu, res
pect. Pentru intrarea in posesia tro
feelor festivalului se fac destule eforturi, se transpiră îndeajuns de
mult, în sfirșit, pe scurt se consumă
multă energie. în fond nu rîvnitele
premii, sau nu numai ele. dau sen
sul complex al galelor vasluiene. Ele
sint, sau ar trebui să fie, un schimb
util de experiență, iar pe de altă
parte, o vastă „hartă" a cotelor spi
ritului civic.
•
'
întins — anul acesta — pe o pe
rioadă lungă, 8—28 septembrie, „me
morialul Tănase" a cuprins mai mul
te gale, ale teatrelor pentru copii și
tineret, ale filmului de comedie, ale
teatrelor dramatice cu spectacole de
comedie, ale teatrelor de estradă și
de revistă ; concursuri de creație li
terară și de caricaturi ; șezători lite
rare ; în sfirșit, concursuri ale brigă
zilor artistice, ale teatrelor de ama
tori, proză și estradă, ale interpreților de monoloage, versuri satirice
etc. Deci, din nou, amatorii în con
curs, nu la multă vreme după un alt
festival dotat cu premii, „Oameni și
fapte din marea întrecere", organizat
de tîrgovișteni. Marea majoritate a
particinanților la manifestarea din
Tîrgoviște au fost prezenți și la Vas
lui, și, tot marea majoritate, cu ace
leași programe. îneît surprizele tre
buiau să vină de prin alte părți,
ceea ce s-a cam și intimplat. Forma
ții cu „state vechi de serviciu" s-au
văzut nevoite să cedeze laurii unor
mai mult sau mai puțin cunoscute
echipe din Macea, județul Arad,
Laza, județul Vaslui, Suseni, județul
Argeș, Dragodana, județul Dîmbovi
ța (toate acestea aparținînd
unor
cămine
culturale) din Alba-Iulia
(Casa de cultură a sindicatelor) și
așa mai departe. Ce s-a intimplat de
fapt ? Căci, firește, nu e vorba de
răsturnări dramatice ale criteriilor
valorice. Ba, dimpotrivă. S-a intim
plat că formațiile „de tradiție" și-au
tocit spiritul critic, au trecut prea
ușor peste problemele concrete ale
vieții și activității colectivelor din
care provin, pion jind in generalități
vag moralizatoare; altfel zis, s-au
îndepărtat de ceea ce le e propriu —
incisivitate și răspundere totodată,
implicarea totală. S-a mai intimplat
apoi că aceleași formații de „tradi
ție" au dat semne de blazare ; bizuindu-se pe elemente de spectacol rutinizate (și ca text și ca ingeniozita
te scenică), echipele, altădată „abo
nate" de drept și de fapt la sufra
giile publicului și juriilor, n-au mai
făcut dovada acelei spontaneități
specifice amatorilor. Au devenit un
fel de „profesioniste" ale genului.
Sînt convins că formațiile I.T.B.,
Artă și precizie (București). Moldoplast (Iași), Industria linii (Timișoa
ra) n-au obosit, incit o reevaluare a
posibilităților, de care, e clar că dis
pun, e posibilă și necesară pentru a
le readuce in prim planul atenției.
De cealaltă parte, a „vîrfurilor"
actualei ediții a „Festivalului umo
rului C. Tănase". au biruit sincerita
tea. umorul popular sănătos, conți
nutul, preocuparea pentru ceea ce
spunem, întîi, iar apoi și pentru cum
spunem. Au spus multe adevăruri
din comunele lor și le-au spus bine.
Ba chiar și din punctul de vedere al
„artei spectacolului" au readus in
actualitate „umorul de situație",
înaintea
monologului,
scheciului.
pîndit de primejdia imitării maeștf*
lor profesioniști ai genului.
Notabile prezențe și la teatru și
estradă : Casa dc cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa" (Bucu
rești), întreprinderea județeană de
gospodărire comunală (Galați). Casa
de cultură Bicaz, Casa de cultură
Urziceni, Palatul pionierilor din Cra
iova.
Probabil că punctul cel mhi slab
al festivalului . l-au „marcat" interpreții individuali, din mai multe
puncte de vedere. întîi, cum s-a mai
remarcat, interpretii individuali plă
tesc (unii dintre ei) un tribut prea
greu maeștrilor scenelor profesionis
ta încit, cum pe bună dreptate s-a
mai spus, el iși culeg aplauzele nu
pentru ceea ce spun, ci pentru cit de
bine imită. Intr-un context potrivit,
sigur că procedeul imitației are sa
voare, dar cînd devine un scop in
sine, eficienta scade la zero. în al
doilea rind, e de semnalat că s-a
construit o adevărată „industrie" a
„regionalismelor". Faptul de a vorbi
în neaoșisme absolute, uneori textele
fiind, cu îngăduință, nesemnificati
ve, nu face decit să introducă o
modă a gustului artistic îndoielnic.
Dacă există și aici maeștri apre
ciat! pentru ce și cum spun, cu un
cald umor popular, apoi fenomenul
prozelitismului a devenit supărător,
obositor și fără orizont.
Ar mai fi cîteva aspecte de natu
ră organizatorică : în primul rind,
participarea foarte mare (106 forma
ții de amatori) nu trebuie considera
tă ea un criteriu valoric pentru că,
așa cum spuneam, unele brigăzi au
un fel de statut „itinerant", ducind
același spectacol dintr-un capăt la
altul al țării. Factorii responsabili
din județe trebuie să manifeste mai
multă exigență în această privință.
E adevărat că s-au prezentat pro
grame în întreprinderi, in orașele și
comunele județului Vaslui, dar Con
cursul ca atare s-a desfășurat in
condiții ce au grevat asupra eficien
ței sale. Dacă spectacolele încep, să
zicem, Ia 8,30, e greu de a conta si
pe prezența publicului, căci specta
torii sint, normal, oameni ce se duc
mai întii la muncă, abia diwă pro
gramul de lucru se îndreaptă și ei
spre casele de cultură. în sfirșit, o
participare mai selectivă ar favoriza,
cred, scurtarea perioadei festivalu
lui. în partea lui competitivă.
Ca o concluzie, am afirma că. In
ansamblu, „Festivalul umorului „C.
Tănase" de la Vaslui este o acțiu
ne interesantă și necesară. în gene
ral bine organizată, asigurînd' un ca
dru bun de afirmare a artei ama
toare.

Viorel ȘTIRBU
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Președintele Republicii Arabe Egipt,
Președintele Partidului Național Democrat
din Republica Arabă Egipt
Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Partidului Național
Democrat din Republica Arabă Egipt, vă adresez cordiale felicitări, un cald
salut prietenesc și cele mai bune urări de succes în funcția de înaltă răspundere
Încredințată de partid.
îmi exprim, și cu acest prilej, satisfacția pentru bunele relații de prietenie
și colaborare dintre partidele și popoarele noastre, fiind încredințat că ele se
vor dezvolta și adinei continuu, pe multiple planuri, in interesul cauzei păcii,
conlucrării și înțelegerii internaționale.

Secretar genbral al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice profundele noastre condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a tovarășului Piotr Mironovici Mașerov, membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Blelorusia. militant de seamă al partidului și statului sovietic.
Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Președinte al Partidului Democrat din Coasta de Fildeș,
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului
Democrat din Coasta de Fildeș, vă adresez călduroase felicitări și urări de noi
succese în îndeplinirea sarcinii de înaltă răspundere încredințate de partid.
îmi exprim convingerea că relațiile de .prietenie și colaborare dintre
P.C.R. și P.D.C.I., dintre Republica Socialistă România și Coasta de Fildeș se
vor dezvolta și amplifica continuu, în spiritul înțelegerilor și acordurilor con
venite, servind intereselor popoarelor român și ivorian, tuturor forțelor pro
gresiste și democratice, antiimperialiste și anticolonialiste, cauzei păcii și
cooperării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Inaugurarea noului an de învățămint
in școlile interjudețene de partid
în întreaga țară au avut loc festi
vitățile de inaugurare a unui nou an
de învățămint la școlile interjude
țene de partid.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm
și
profundă
angajare,
cursanții și cadrele didactice au
adresat TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU telegrame în care se
dă expresie sentimentelor lor de sti
mă și prețuire, de înaltă considera
ție față de secretarul general al
partidului pentru strălucita sa acti
vitate revoluționară pe care o des
fășoară in fruntea partidului și sta
tului, consacrată edificării socialis
mului și comunismului în România,
cauzei păcii, prieteniei și progresu
lui in întreaga lume.
în telegrame se subliniază că nu
va fi precupețit nici un efort pentru
însușirea aprofundată a concepției
revoluționare despre lume și viață a
partidului nostru, a politicii sale,
care poartă amprenta gîndirii nova
toare, profund științifică a secretaru
lui general al partidului, a cărui

operă de inestimabilă valoare teore
tică și practică, precum și faptele
sale de muncă și viață constituie un
nesecat tezaur de învățăminte. Con
cepția politică, revoluționară a secre
tarului general al partidului, se re
levă în telegrame, constituie o
călăuză sigură pentru școala de
partid, astfel ca ea să fie un ade
vărat laborator al muncii și creației
in care se formează activiști cu o
înaltă conștiință revoluționară, mi
litant! devotați poporului și parti
dului, cauzei socialismului și comu
nismului în patria noastră. In ace
lași timp, în telegrame se exprimă
angajamentul cursanților și cadrelor
didactice de a face totul pentru a se
situa în permanență în primele rînduri ale luptei poporului nostru pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii
interne și externe a partidului și sta
tului, pentru transpunerea în viață
a programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, pentru
înflorirea multilaterală a României
socialiste.
(Agerpres)

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comftetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consi
liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al,
poporului bulgar și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră, Corni-’
tetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Socialiste România și poporului român sincere
mulțumiri pentru felicitările și urările prietenești transmise cu prilejul celei
de-a 36-a aniversări a revoluției socialiste în Bulgaria
Sîntem ferm convinși că fructuoasa vizită oficială de prietenie a delega
ției de partid și de stat a Republicii Populare Bulgaria în Republica Socia
listă România, din luna iunie anul curent, va da un nou impuls dezvoltării
relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele, țările și po
poarele noastre, bazate pe principiile marxism-Ieninismului, a Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență mutuală din 1970, consolidării și aprofun
dării lor in interesul celor două popoare ale noastre, întăririi continue a
coeziunii și unității de acțiune ale țărilor din comunitatea socialistă, pentru
triumful cauzei păcii și securității in Balcani, în Europa și in lume.
Vă dorim din toată inima, dumneavoastră, dragi tovarăși, poporului frate
român noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria dumneavoastră, pentru înflorirea pe mai departe
a Republicii Socialiste România.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar
al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele
Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Primiți, vă rog, mulțumirile mele cele mai sincere pentru felicitările pe
care mi le-ați adresat cu ocazia celeî de-a 69-a aniversări a zilei mele de
naștere.
Sint convins că relațiile dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul
Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă
România se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor bulgar și român,
al țărilor din comunitatea socialistă, al cauzei păcii, progresului și socialismului
în lume.
Vă doresc, dragă tovarășe Ceaușescu, sănătate deplină, fericire personală
și noi succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere pentru
bunăstarea poporului frate român, pentru edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate in Republica Socialistă România.

Realismul romantismului
(Urmare din pag. I)

tica operei în care se
implică steagul de con
știință și sentiment al
destinului său înteme
iat pe un vizionarism
de limpede substanță,
configurat de științe,
de legile vieții. Este o
definiție posibilă a ro
mantismului revoluțio
nar, sugerată de viața
însăși.
S-o spunem pe cea
dreaptă :
prin
anii
’60—’65, mulți dintre
noi tinjeau după spiri
tul roman tic-revoiuționar care animase fap
tele colectivității ro
mânești în anii mișcă
rii comuniste ilegale,
ai abolirii monarhiei,
preluării puterii. Dez
voltarea României pe
noul drum era certă,
evidentă, decurgea le
gic și ascendent, nu
însă fără a fi umbrită
de fenomene parazita
re: apatie, spirit birocratic-mecanicist, iner
ție.
Este
meritul
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu de a fi
reaprins
în
cîmpul
vieții, muncii, gindirii și simțirii na
ționale
resursele de
putere ale romantis
mului
revoluționar ;
s-a întîmplat aceasta
în urmă cu un dece
niu și jumătate, la cel
de-al IX-lea Congres
al partidului nostru,
prin spiritul novator,
îndrăzneț, creator, de

asanare a tuturor stra
turilor vieții de stat și
de partid, care îi con
feră valoare de refe
rință, fiind moment
de redeșteptare na
țională, proces întine
ritor, continuat apoi,
neîntrerupt, prin Con
gresele X, XI, XII ale
partidului nostru.
Nu este de fel intîmplător că la Fo
rumul tineretului, care
a întrunit toată floa
rea țării, generațiile
românești care se ma
turizează in acest fi
nal de mileniu, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
părintele apropiat și
înțelept al acestor ge
nerații, și-a conceput
cuvîntarea și toate în
demnurile sub spiritul
tutelar al romantis
mului revoluționar in
acțiune. Este arcul de
boltă ce leagă mîndrele generații de azi,
ale tuturor posibilită
ților, de vibrația de
luptă și jertfă ale ge
nerațiilor trecute și le
proiectează — cu vi
zionarism,
luciditate
și inaltă combustiune
de spirit comunist —
în viitorul României.
Triada
trecut-prezent-viitor trece, în
acest caz — precum o
incandescentă osie de
țară — prin cugetul,
simțirea și visarea ti
neretului revoluționar,
romantic,* demn
și
neîngenuncheat, care
exultă în orizonturile

de speranță ale Româ
niei de mîine. Ei, cei
cărora comuniștii de
azi le transmit torța
veșnic vie a romantis
mului revoluționar, re
fac — mai frumos,
mai
expresiv,
mai
uman și cu mai multe
șanse în istoria uma
nizată prin lupte —
chipurile noastre, ale
celor de azi. Copiii și
tinerii de azi se vor
desăvîrși ei înșiși în
luptă și operă, curgînd
fluvial, în maturitate,
și in condiția mereu
reînnoită de părinți.
Privim
tabloul romantic-revoluționar al
programelor și țeluri
lor pe care ni le-am
propus : avem atît de
mult, de însuflețitor
de
înfăptuit
îneît
ajunge și pentru ge
nerațiile
Viitoare 1
Trăim, muncim,,, gindim, simțim, sperăm
și visăm sub cerul
limpede al concepției
despre viață și muncă
a partidului. .. veghind
ca această benefică și
tinerească continuita
te romantic-revoluționară să se producă
sub cele mai bune
auspicii.
Romantica profeție
a romanticului Mihai
Eminescu „Ce-ți do
resc eu ție, dulce
Românie..." triumfă și
azi în opera de crea
ție a națiunii române
independente și suve
rane.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Zburtnd deasupra frumoasei dumneavoastră țări, este o plăcere pentru
delegația Republicii Populare Revoluționare Guineea să vă transmită cele
mai bune salutări.
Profităm de această ocazie să vă asigurăm de întreaga noastră considerație
cu privire la dezvoltarea și cooperarea existentă între cele două popoare și
guverne.
Permiteți-ml să exprim, Excelență, cele mai bune urări de sănătate și de
t> tdces pentru dumneavoastră personal, cit și pentru întreg poporul, român.
Cu Înaltă considerație.

AHMED SEKOU TOUR£
Președintele
Republicii Populare Revoluționare Guineea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, adresez Excelenței
Voastre, și, prin dumneavoastră, poporului român prieten bunele noastre
urări de fericire, prosperitate și progres.
Folosesc, totodată, acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10
șl u octombrie. In tară : vreme în ge
neral caldă, mai ales In prima parte
a intervalului. Cerul va li variabil, mai
mult noros. Vor cădea ploi locale in
vestul și nordul țării șl Izolate în rest.
Vlntul va sufla slab ptnă Ia moderat
cu intensificări locale de scurtă dura
tă. Temperatura aerului va Înregistra o

• DE TREI ORI CIT
TURNUL EIFFEL ° teme‘
rară construcție proiectată
de
specialiștii sovietici, un turn
meteorologic, va atinge altitu
dinea de 1000 metri. Greutatea
întregii construcții va fi de 8 000
tone, fiind mai ușoară
decît
faimosul turn Eiffel, deși acesta
este de trei ori mai „scund".
Diametrul turnului va fi
la
bază de zece metri, iar la virf
de șapte metri. Fiecare 25
de
metri vor fi prevăzuți cu un
balcon, unde meteorologii vor
ajunge cu lifturi rapide acțio
nate cu ajutorul unor perne de
aer.

•
INSULINA
DIN
BACTERII. O companie de
produse farmaceutice din S.U.A.

scădere ușoară la sftrșitul Intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse Intre 4 și
12 grade, izolat mai coborite în estul
Transilvaniei, iar maximele între 16 șl
22 grade, local mal ridicate în primele
zile. Dimineața, ceață locală. în Bucu
rești : vreme relativ caldă. Cerul va ii
variabil, mai mult noros, favorabil
ploii. Vînt slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 șl 9 grade, iar cele maxime între
20 și 22 grade. Dimineața, condiții de
ceață. (Ileana Mihăilă, meteorolog de
serviciu).

a anunțat că a obținut insulină
din bacterii manipulate genetic.
Produsul, care a fost testat cu
succes pe cobai, urmează să fie
experimentat și în diabetul uman. în prezent, insulina nece
sară diabeticilor este obținută
din pancreasul unor animale.
Dar metoda „convențională" este,
pe de o parte, neeconomicoasă,
iar, pe de alta, are, uneori, efecte secundare nedorite.' Prin
obținerea din bacterii, ambele
inconveniente sînt înlăturate.

• PLIMBĂRI RISCAN
TE. Cel mai frumos bulevard
din lume,
cum numesc cu
mîndrie parizienii Champs Elysees, a devenit un loc riscant
pentru plimbare. Mai ales pentru
turiștii străini, victime predilec
te ale furturilor și jafurilor, în

ARGEȘ ®
Sub genericul
„Curtea de Argeș — arc peste
timp" — consiliul orășenesc de
educație oolitică și cultură so
cialistă desfășoară între 6 și 11
octombrie a.c. un ciclu de mani
festări politice și cultural-edu
cative dedicate aniversării a 650
de ani de atestare documentară
a orașului ® Cu prilejul inau
gurării căminului cultural din
satul Conțești, aici s-a organizat
concursul județean de mu
zică populară instrumentală lău
tărească „Ion Matache" ediția I.
Și-au dat concursul soliști in
strumentiști. tarafuri de muzică
populară din diferite comune,
orchestra „Doina Argeșului" și
grupul instrumental „Dorul" din
Pitești. A urmat apoi simpozio
nul „Locul
și rolul
muzicii
populare instrumentale în fol
clorul românesc".
(Gheorghe
Cirstea).
BOTOȘANI
•
în cadrul
schimburilor cultural-artistice și
științifice stabilite între județul
Botoșani și raionul Fălești, din
R.S.S. Moldovenească, ansamblul
folcloric botoșănean „Rapsodia"
a efectuat un turneu în mai
multe
localități ale republicii
vecine și prietene.
în același
timp, formația de muzică popu
lară „Păunașul"
a
raionului
Fălești a prezentat trei specta
cole în diferite localități botoșănene. • La Muzeul județean
de istorie din Botoșani s-a des
chis o expoziție de filatelie și
numismatică purtind genericul
„Medicina ’80", la realizarea că
reia au contribuit colecționari
din numeroase județe ale țării.
(Silvestri Ailenei).

registrate, în medie, la fiecare
două ore. Nicî parizienii nu sînt
scutiți. Numai în acest an, ma
gazinele și locuințele de pe bu
levard au suferit 2 700 de jafuri,
iar trecătorii
2 500.
Ziarul
„France Soir", care reproduce
cifrele, observă ironic că pentru
plimbările pe Champs Elysees
ar merita să se acorde distincții.

• ACOPERIȘ CU IAR
BĂ. în cadrul preocupărilor
pentru economisirea energiei,
specialiști ai laboratorului de
cercetări pentru construcții ex
perimentale din cadrul Univer
sității din Kassel (R.F.G.) au
realizat un acoperiș original care
să împiedice pierderea de căl
dură din locuințe. Ținînd seama
de vechi experiențe în construi

BRASOV
Secția de propa
gandă a Comitetului județean de
partid Brașov și Școala inter
județeană de partid din locali
tate au scos recent de sub tipar
un documentar pe tema: „Noul
mecanism economico-financiar",
care, pornind de la documente
de partid și de stat, de la indi
cațiile și orientările secretaru
lui general al partidului, pre
zintă cititorului esența și pîrghiile noului mecanism econo
mico-financiar, bazat pe autoconducere și autogestiune. Lu
crarea, ilustrată cu grafice su
gestive, reflectă experiența unor
colective de muncă din județ în
aplicarea noului mecanism. (Ni
colae Mocanu).
BACĂU • La Galeriile
de
artă a fost organizată expoziția
de pietură
și grafică
„Nicu
Enea", prilejuită de împlinirea
a 20 de ani de la moartea pic
torului băcăuan. Ea înmănun
chează peste 70 din cele mai re
prezentative lucrări aflate in
patrimoniul Muzeului județean
de istorie și artă șl al Casei
memoriale din orașul de pe
Bistrița. • La cluburile mun
citorilor petroliști din Moinești,
ca și la căminele culturale din
Răcăciuni și Sascut au fost or
ganizate ample acțiuni culturalștiințifice pe teme de astrono
mie, biologie și istorie a știin
țelor, însoțite de proiecții
de
diapozitive și filme documen
tare, la care au luat parte un
mare număr de oameni ai mun
cii. (Gh. Baltă).

rea caselor rurale, acoperișul
respectiv folosește iarba. Se așază un rind de bușteni, la o
distantă de o jumătate de metru
unul de altul, peste care se fi
xează o placă din material sin
tetic impermeabil. Placa este acoperită cu un strat format din
răsad de iarbă, cu o grosime
de 10 cm. In acest mod, se rea
lizează un rezervor de apă cu
rol termoizolator, iar, pe de altă
parte, rădăcinile împiedică ero
darea „acoperișului". Testele efectuate au arătat că la o va
riație de temperatură de 100° C
corespund, sub acoperiș, variații
de maximum 30° C.

Cronica zilei
Tovarășul
Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit marți pe
Robert Holzach, președintele băncii
„Union des Banques Suisses". care a
făcut o vizită in țara noastră.
în timpul convorbirii care a avut
loc au fost abordate aspecte ale
amplificării raporturilor economice
româno-elvețiene, o atenție deosebită
acordîndu-se dezvoltării relațiilor
tinanciar-bancare între organizațiile
românești de resort și banca elve
țiană.
La întrevedere a participat Vasile
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior.
A fost prezent Peter Erni, amba
sadorul Elveției la București.

în timpul șederii în țara noastră,
oaspetele a avut
convorbiri
la
Banca română de comerț exterior,
Banca Națională a Republicii Socia
liste România, Banca pentru agri
cultură și industrie alimentară și a
vizitat
obiective
economice
din
Capitală.

★
La 6 octombrie, tovarășul Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
a primit pe Robert Barry, adjunct
al asistentului secretarului de stat
pentru
problemele
europene al
S.U.A., care, in perioada 5—7 octom
brie, a vizitat România.
în timpul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea în
continuare a relațiilor bilaterale româno-americane, precum și unele as
pecte ale situației internaționale ac
tuale.

★
Marț! după-amiază, Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, a primit
pe Olli Bergman, noul ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Finlanda la București, în le
gătură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

★
Iubitori ai artei din Capitală pot
vizita expoziția „Pictura contempora
nă din R.P. Ungară", deschisă marți
la galeriile „Căminul artei". Selecția
de lucrări prezentate — peste 50 la
număr — semnate de șase creatori din
țara vecină, ilustrează elocvent coor
donatele tematice și tehnicile artistice
definitorii pentru pictura contempo
rană ungară. Organizată sub egida
Uniunii artiștilor plastici, expoziția
se înscrie, după cum sublinia in
alocuțiunea rostită la vernisaj picto
rul Gheorghe Anghel, in cadrul re
lațiilor de colaborare cultural-artistică existente între România și
Ungaria.
La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației
Socialiste, Uniunii artiș
tilor plastici, alți oameni de artă și
cultură, un numeros public, precum
și membri ai Ambasadei Ungariei
la București.

★
în perioada 30 septembrie — 7 oc
tombrie ne-a vizitat țara, la invita
ția Comitetului Național pentru
Apărarea Păcii, o delegație a Miș
cării pentru pace din Guineea, for
mată din Ibrahim Diallo, profesor,
membru al parlamentului, și Bonata
Diengo, profesor, inspector la De
partamentul internațional al Parti
dului Democrat din Guineea.
în timpul vizitei, oaspeții au fost
primiți la Marea Adunare Națională,
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Consiliul
județean F.D.U.S. Argeș, precum și
la Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii și au vizitat obiective
economice și social-culturale din
Capitală și din județul Argeș.

★
în cadrul colaborării multilaterale
dintre academiile de științe din țări
socialiste, la Muzeul județean de is
torie din Suceava a început, marți,
consfătuirea redactorilor-șefi ai re
vistelor de filozofie și sociologie din
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă,
R. D. Germană, R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. Un
gară și U.R.S.S., organizată de Aca
demia de științe sociale și politice
din Republica Socialistă România, cu
sprijinul Comitetului județean Su
ceava al P.C.R.
Programul consfătuirii cuprinde
dezbateri _ științifice pe tema „Uma
nismul și condiția umană în socia
lism", elaborată de reprezentanții re
vistelor de filozofie și sociologie din
țara noastră, un schimb de experien
ță între redactorii revistelor de pro
fil din țările participante, precum șl
o dezbatere științifică cu tema „Tra
diție și actualitate în școala sociolo
gică românească", cu prilejul căreia
va fi marcată împlinirea a 100 de
ani de la nașterea sociologului ro
mân Dimitrie Guști.

★
La Complexul expozițional din
Piața Scînteii a avut loc, marți, o
conferință de presă prilejuită de apropiata deschidere a Tîrgului inter
național București, aflat la cea de-a
VI-a ediție.
în cadrul conferinței de presă s-a
arătat că 1TB '80, organizat sub de
viza „Comerț, cooperare, dezvoltare",
va reuni timp de zece zile, între 9 și
18 octombrie, peste 1 000 de firme din
România și din alte 25 de țări din
Europa, Asia,
Africa, America de
Nord și America de Sud, care vor
expune produse ale industriei con
structoare de mașini.
S-a subliniat că România, ca țarăgazdă, este și principalul expozant.
Oferta românească cuprinde produse
a peste 200 centrale industriale, în
treprinderi, institute de cercetări și
proiectări, cele mai recente realizări
din toate domeniile incluse în profi
lul tîrgului, produse ce reflectă in
tensificarea procesului de reînnoire și
modernizare a industriei românești.
(Agerpres)

• BOȘIMANII IN PRI
MEJDIE. Recrutarea sistema
tică a boșimanilor de către ar
mata sud-afrlcană pentru a fi
folosiți in lupta împotriva for
țelor patriotice din
Namibia
amenință supraviețuirea acestei
populații — atrage atenția an
tropologul
canadian
Richard
Lee. Boșimanii, în număr de
circa 15 000, trăiesc în deșertul
Kalahari, In Namibia și Bot
swana, fiind „importanți pentru
știință, deoarece reprezintă un
mod de viață care odinioară era
universal". Ei se ocupă cu vinătoarea și culesul. Prin înrola

Plecarea delegației Partidului Comunist Român
la cel de-al Vl-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea
O delegație a Partidului Comunist
Român, condusă de tovarășul Ilie
Verdeț. membru al Comitetului Po
litic Executiv ai C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a plecat,
marți după-amiază, la Phenian pen
tru a participa la lucrările celui de-al
Vl-lea Congres al Partidului Muncii
din Coreea . și la festivitățile prile
juite de cea de-a 35-a aniversare a
partidului.
în continuare, lh invitația tovară
șului Li Giong Olt, premier al Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, tovarășul Ilie Verdeț, primministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, va efectua o vi
zită oficială de prietenie in R.P.D.
Coreeană.
La plecare, pe aeroportul Otoneni,
erau prezenți tovarășii Virgil Caza
cii, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al

guvernului,
Gheorghe
Caranfll,
membru al C.C. al P.C.R., ministrul
industriei chimice.
Au fost de față Li Ha Zun, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al
R. P. D. Coreene, membri ai amba
sadei, precum și B. I. Minakov, În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
Uniunii Sovietice la București.
■Ar

în drum spre Phenian, în timpul
unei
escale pe care a făcut-o la
Moscova,
tovarășul
Ilie Verdeț,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru a! Guvernului Republicii Socia
liste România, a fost salutat de
V. E. Dîmsiț, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., de
activiști ai C.C. al P.C.U.S.
Au fost prezenți Traian Dudaț,
ambasadorui României la Moscova, și
Jin Si Gun, însărcinat cu afaceri a-i.
al R.P.D. Coreene in Uniunea So
vietică.
(Agerpres)

Conferință de presă la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul celui de-al Vl-lea Con
gres al Partidului Muncii din Coreea
și al celei de-a XXXV-a aniversări
a creării Partidului Muncii din
Coreea, la Ambasada Republicii
Populare Democrate Coreene din
București a avut loc o conferință de
presă.
Au participat redactori ai ziarelor
centrale. Agenției române de presă
„Agerpres", reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.
Cu această ocazie. Li Ha Zun. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
Ambasadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești, a vorbit despre principalele
momente ale istoriei Partidului
Muncii din Coreea și despre semni
ficațiile deosebite ale celui de-al
Vl-lea
Congres al partidului. In
acest context, a fost subliniat rolul
fundamental ce a revenit tovarășului
Kim Ir Sen în procesul de maturi

zare a partidului, de construire a
societății socialiste în Coreea.
Vorbitorul a exprimat profunda
recunoștință față de Partidul Comu
nist Român, față de guvernul și po
porul român, care acordă un spri
jin activ, manifestînd o solidaritate
militantă cu cauza dreaptă a po
porului coreean de reunificare a pa
triei sale. A fost subliniat faptul că,
în prezent, relațiile de prietenie și
colaborare dintre țările noastre cu
nosc o amplă dezvoltare in toate
domeniile: politic, economic, cultu
ral și tehnîco-științific. A fost rele
vată importanța deosebită pe care o
au pentru amplificarea acestor ra
porturi intilnirilo dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen.
în încheiere, vorbitorul a răspuns
la întrebările puse de ziariști.

Intre 25 și 31 octombrie

„Săptămâna economiei"
© în actualul cincinal, soldul general al depunerilor popu
lației Ia C.E.C. a crescut de 2,1 ori față de cel existent la
sîirșitui anului 1075 ® 17 500 000 librete de economii — cu
6,2 milioane inai multe decît la începutul cincinalu
lui ® Soldul total al creditelor acordate populației pentru
construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate perso
nală se ridică la 1 septembrie 1080 la 27,At miliarde lei
A devenit o tradiție ca, în fiecare
an, să se organizeze „Săptămina
economiei". în acest an. Săplămina
economiei" va avea loc între 25 și
31 octombrie. Ultima zi — 31 oc
tombrie — coincide și cu sărbăto
rirea „Zilei mondiale a economiei".
Ieri. 7 octombrie, în cadrul unei
conferințe de presă, tovarășul
Mircea Popovici, președintele Con
siliului de administrație al Casei de
Economii și Consemnațiuni, a trecut
în revistă principalele realizări dobîndite in ultimul an și in decursul
actualului cincinal de această im
portantă instituție bancară specia
lizată in relațiile cu populația. S-a
subliniat faptul că, datorită dezvol
tării in ritm susținut a economiei,
creșterii necontenite a venitului
național, și, pe această bază, a ve
niturilor bănești ale tuturor catego
riilor de cetățeni, in actualul cinci
nal s-a înregistrat o sporire consi
derabilă a depunerilor la C.E.C.
Astfel, soldul general al economiiloi- populației depuse Ia C.E.C. de la
începutul anului 1976 — primul an
al actualului cincinal — și pină la 1
septembrie 1980 a crescut de 2,1 ori.
Este semnificativ faptul că, in
aceeași perioadă, numărul librete
lor de economii a crescut cu 6,2 mi
lioane, ajungind Ia 1 septembrie
anul acesta la 17,5 milioane, ceea
ce reprezintă, In medie, un libret
la 1,3 locuitori. Se constată — ca
expresie a creșterii nivelului
de
trai al populației și a dezvoltării
spiritului de economisire și cumpă
tare, virtuți proprii poporului nos
tru — că oamenii muncii de la
orașe și sate, toți cetățenii depună
tori la C.E.C. își gospodăresc cu
mai multă grijă și chibzuință utili
zarea în timp a veniturilor bănești,
în vederea diversificării consumu
lui și orientării acestuia spre

procurarea de bunuri cu folosință
îndelungată (mobilă modernă, auto
turisme, frigidere, televizoare, apa
rate de radio, construirea de lo
cuințe proprietate personală).
Transpunînd
în viață
politica
partidului și statului nostru de spri
jinire a cetățenilor care doresc
să-și construiască locuințe proprie
tate personală sau să cumpere din
fondul locativ de stat locuința pe
care o dețin în calitate de chiriași,
Casa de Economii și Consemnațiur.i a acordat numai în 1979 și în
acest an, pină la 1 septembrie,
125187 de credite. Soldul total ai
creditelor acordate populației la
data de 1 septembrie 1980 era de
27,4 miliarde lei.
i
Pentru asigurarea unei bune ser
viri a populației, rețeaua C.E.C. de
unități proprii și mandatare a ajuns
în acest an la peste 7 300, număr
care va spori în perioada următoare
prin înființarea de noi unități în
întreprinderi, instituții, la sate, în
școli, în noile cartiere ale orașelor.
în perioada premergătoare „Săptămînii economiei", in timpul des
fășurării acesteia și in continuare.
Casa de Economii și Consemnațiuni,
împreună cu Consiliul Central al
U.G.S.R., Ministerul Educației și Invătămîntului. Consiliul Culturii șl
Educației Socialiste, C.C. al U.T.C.,
U.A.S.C.R. și Consiliul Național al
Organizației Pionierilor vor orga
niza ample acțiuni și manifestări
pe plan central și local, menite să
contribuie Ia dezvoltarea spiritului
de economie în rindurile populației,
ceea ce corespunde pe deplin inte
reselor fiecărui cetățean în parte,
care se bucură de multiplele avan
taje oferite de orice instrument de
economisire și de toate laolaltă.
(P. Petre).

ȘTIRI SPORTIVE
Azi, în divizia A la fotbal
în campionatul diviziei A la fotbal
se vor desfășura azi meciurile eta
pei a X-a. în Capitală vor avea loc
două partide, care se vor disputa pe
stadioane diferite : Steaua — Univer
sitatea Cluj-Napoca (stadion Steaua)
și Sportul studențesc — Corvinul
(stadion Autobuzul).

Iată intilnirile ce vor avea loc !n
țară : Universitatea Craiova — F. C.
Baia Mare ; Politehnica Iași — Jiul ;
S. C. Bacău — Progresul Vulcan ;
F. C. Olt — A.S.A. ; F.C.M. Galați —
Politehnica Timișoara ; F.C.M. Bra
șov — F. C. Argeș ; Chimia Rm. VIIcea — Dinamo București. Toate me
ciurile vor începe la ora 15.

Lotul englez pentru meciul de la București
A fost stabilit Iotul echipei de fot
bal a Angliei din care se va alcătui
„ll“-le pentru jocul cu echipa Româ
niei, programat la 15 octombrie la
București, în cadrul preliminariilor
campionatului mondial (grupa a
IV-a). Iată componența lotului : Ray
Clemence (Liverpool), Peter Shilton
(Nottingham Forest), Joe Corrigan
(Manchester City) — portari ; Trevor
Cherry (Leeds),
Phil Thompson
(Liverpool), Phil Neal (Liverpool),
Dave Watson (Southampton), Kenny
Sansom
(Arsenal),
Mick
Mills
(Ipswich), Terry Butcher (Ipswich) —
fundași ; Bryan Robson (West Brom
wich), Glen Hoddle (Tottenham),
Terry Mcdermott (Liverpool), Gor1

rea în armata R.S.A., aceștia își
schimbă modul de viață tradi
țional, afirmă profesorul Richard
Lee, demascînd, totodată, ma
nevrele rasiștilor de învrăjbire a
populației din zonă. Pentru a
accelera recrutarea boșimanilor
(sub arme se găsesc deja circa
2 000), autoritățile de la Pretoria
profită de animozitățile tradițio
nale care există între aceștia și
populația bantu, înrolată în ma
joritate în forțele patriotice namibiene.

sanitar-dietetic, practicarea de
exerciții sportive, autosugestia,
administrarea de medicamente,
între mijloacele curative apli
cate se numără și țigările „antitab“, de fabricație bulgară. In
decurs de cîteva zile, aceste
țigări le provoacă fumătorilor
repulsie față de fumul de tutun,
fără a avea vreun efect nedorit
asupra sănătății lor.

• CABINETE
ANTITABAGISM. Două policli

toare în pădurile Canadei, omul
de afaceri Donald Roberts a fost
rănit și apoi a petrecut 85 de zile
într-o colibă de pădurar, unde a
reușit să se vindece. La reîn
toarcerea acasă, l-au așteptat
însă unele surprize. între altele.
Ia solicitarea rudelor, două in

nici și un spital din Sofia dispun
de cabinete speciale destinate să-i
vindece pe pacienți de viciul fu
matului. în acest scop sînt folo
sita diverse metode: regim

®
REÎNTOARCERE
CU SURPRIZE. La ° vii

don Cowans (Aston Villa), Graham
Rix (Arsenal) — mijlocași ; Steve
Coppel (Manchester United), Justin
Fashanu (Norwich), Tony Woodcock
(F. C. Koln), Garry Birtles (Not
tingham), Paul Mariner (Ipswich),
Lauric Cunningham (Real Madrid),
Eric Gates (Ipswich).
Justin Fashanu, în vîrstă de 19 anl,
și Cowans din selecționata de tineret
au fost promovați în prima echipă,
inlocuindu-i pe Kevin Keegan și
respectiv Trevor Francis, accidentați.
De asemenea, nu figurează în lot
fundașul Viv Anderson, care este
suferind și a fost înlocuit cu Trevor
Cherry.

stanțe judecătorești îl declara
seră mort, în vreme ce solicitanțll se ocupau de zor cu îm
părțirea averii „defunctului".
„Mi-a fost cam greu să ies cu
bine din toată această treabă,
spunea Roberts, dar întîmplarea
mi-a fost și de folos : am aflat
multe lucruri noi despre rudele
mele".

• GLOBE-TROTTER.
Traversind pe jos întiegul teri
toriu al U.R.S.S. de la est la
vest, Iuri Șumițki, în virstă de
37 de ani, ziarist din Vladivos
tok, a parcurs în 14 luni si 13
zile distanta de 13 000 de kilo
metri. Șumițki a străbătut zil
nic 40 de kilometri, odihnindu-se numai sîmbăta șl dumini
ca. El a rupt 13 perechi de
ghete.

I

•

Oj

•ft:#
O’

______________________________ [___________________________

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
La Copenhaga, sub genericul
„Săptăminii culturii românești", în
aula bibliotecii Universității a avut
loc vernisajul unei expoziții de
carte și al expoziției documentare
de fotografii „Tezaure dacice în
munții Orăștiei", consacrată ani
versării a 2050 de ani de la crearea
primului^ stat dac centralizat și in
dependent. Expoziția de carte a
prezentat la loc de frunte operele
președintelui Nicolae Ceaușescu,
precum și lucrări despre istoria și
cultura poporului român.
La cele două manifestări au luat
cuvîntul Ole Perch-Nielson, ad
junct al ministrului culturii, și Sta
na Drăgoi, ambasadorul României
In Danemarca.
La centrul cultural-sportiv Groendal au fost deschise expoziții
documentare de fotografii dedicate
României. In acest cadru s-au re
levat istoria milenară a poporului
român, realizările obținute de
România in diverse domenii de ac
tivitate, politica sa de pace șl de
conlucrare cu toate statele lumii,
subliniindu-se, totodată, evoluția
ascendentă pe multiple planuri a
relațiilor dintre România și Dane
marca.
Teatrul de păpuși din Galați șl
ansamblul „Strugurelul" din Drăgășani au prezentat în aceste zile
spectacole In Danemarca. Totodată,
au avut loc recitaluri de vioară
susținute de Stefania Țițeica, de la
Filarmonica „George Enescu". și de
Kim Sjogren, prim-solist al Tea
trului regal de operă și balet din
Copenhaga.
în Cehoslovacia, la Nitra, a avut
loc primul simpozion științific româno-cehoslovac consacrat prezen
ței geto-dacilor șl Influenței lor in
centrul Europei, cu deosebire în
Slovacia.
Comunicările prezentate au abor
dat teme privind așezările getodacice din Slovacia, centrul celtodac fortificat de la hradul din Ni
tra, săpăturile arheologice de la
Zemplin, aspecte ale Istoriei șl ci

vilizației geto-dacice din epoca lui
Burebista, monetăria dacică din
această epocă, monede dacice în
Slovacia, continuarea tradițiilor
dace în perioada romană pe terito
riul Slovaciei de azi, procesul for
mării poporului român. A fost or
ganizată o expoziție de carte ro
mânească de istorie și arheologie.
în Canada s-a deschis „Săptămîna culturală românească" găzduită
de Biblioteca publică a orașului
Vanier, sub auspiciile primăriei
orașului și ale Ambasadei române
din Ottawa. Manifestările
includ
expoziția „Vestigii dacice în mun
ții Orăștiei", o expoziție de desene
ale copiilor români, o expoziție de
carte pentru copii, proiecții de fil
me românești de animație, audiții
de muzică populară și cultă româ
nească.
La vernisaj au rostit alocuțiuni
Barbu Popescu, ambasadorul Româ
niei în Canada, și Bernard Grandmaitre, primarul orașului Vanier,
care a transmis cu acest prilej o
colecție de desene ale copiilor cana
dieni pentru a fi expusă in Româ
nia.
în cadrul acțiunilor dedicata
României, Fawzi-El Shazli,. direc
tor cu probleme externe al Uniu
nii centrale a cooperativelor de
consum din Egipt, a prezentat la
postul de radio „Vocea arabilor"
două emisiuni consacrate realizări
lor României în ultimii 15 ani.
Fawzi-El Shazli a împărtășit unele impresii din România.
în cadrul manifestărilor dedicate
împlinirii a 2050 de ani de la con
stituirea primului stat dac centra
lizat și independent, au fost dona
te cărți românești Institutului de
cultură hispanică din capitala Bra
ziliei. Donația cuprinde volume din
operele președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, precum și lu
crări de istorie și beletristică edi
tate in limbi străine, între care
„Istoria poporului român" și „2050
ani — itinerarii prin istorie".

Dezbaterile sesiunii Adunării Generale
a O.N.U.
wan Kasim, a anunțat hotărirea tă
rii sale de a cere ca Adunarea Ge
nerală să se opună practicilor Israe
lului de violare a statutului legal al
teritoriilor arabe ocupate, în ’ special
în ce privește hotărirea acestei țări
de anexare a Ierusalimului de est.
Miniștrii de externe ai Emiratelor
Arabe Unite și Qatarului, Rashid Ab
dullah și Ahmed Bin Saif Al Thani,
au reafirmat poziția guvernelor lor
de condamnare a politicii israeliene în
teritoriile arabe ocupate și în Liban.
Astfel, ei au cerut Consiliului de
Securitate să ia măsuri mai eficien
te, în conformitate cu Carta O.N.U.,
dacă Israelul persistă în refuzul său
de a respecta toate rezoluțiile O.N.U,
cu privire la Ierusalimul de est. De
asemenea, s-au pronunțat pentru adoptarea de măsuri adecvate spre a
pune capăt acțiunilor agresive ale
Israelului pe. teritoriile Libanului și
pentru a asigura independența, su
veranitatea și integritatea teritorială
a acestei țări.
Mohamed Boucetta,- ministrul de
externe al Marocului, a atras atenția
asupra pericolului major pe care-1
reprezintă pentru pacea și secu
ritatea internațională menținerea în
cordării din Orientul Mijlociu și a
exprimat îngrijorarea guvernului său
în legătură cu soarta poporului pa
lestinian, amenințat în însăși exis
tența sa de politica Israelului. El a
cerut Adunării Generale să pună ca
păt politicii agresive a Israelului și
să aplice împotriva acestuia sancțiu
nile prevăzute in capitolul VII al
Cartei O.N.U. în sfîrșit, vorbitorul a
exprimat îngrijorarea și solidaritatea
guvernului său cu poporul Libanu
lui, care este permanent supus agre
siunilor israeliene.

• NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— în discursul rostit în cadrul dez
baterilor generale ale celei de-a 35-a
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.,
președintele Nigeriei, Alhaji Shehu
Usman Aliyu Shagari, a condamnat
cu fermitate politica rasistă a re
gimului minoritar din Africa de Sud,
precum și sprijinul acordat de une
le state occidentale autorităților da
la Pretoria. El s-a pronunțat pentru
încetarea neintîrziată a ocupării ile
gale de către regimul sud-african a
teritoriului namibian și a cerut în
treprinderea de către O.N.U. a unor
acțiuni imediate pentru organizarea
de alegeri libere în Namibia, In ve
derea accesului la Independență al
acestui teritoriu.
Șeful statului nigerian a cerut, de
asemenea, instituirea unui embargo
petrolier eficient și adoptarea altor
sancțiuni necesare împotriva autori
tăților din R.S.A., pentru a le de
termina să renunțe la politica lor de
apartheid.
Reprezentantul Libiei la O.N.U., AII
Sunni Muntasser, s-a pronunțat îm
potriva prezenței crescînde a unor
forțe militare străine în Africa și re
giunea arabă și a cerut desființarea
bazelor militare străine din Mediterana, Africa, Orientul Mijlocip și Asia
de sud-est. Arătînd apoi că actualul
sistem monetar internațional nu mai
este compatibil cu aspirațiile de as
tăzi ale majorității popoarelor și sta
telor lumii, vorbitorul a cerut res
tructurarea acestuia prin negocieri
globale cu reprezentare universală.
Deplîngînd ascuțirea încordării în
Orientul Mijlociu și evidențiind pe
ricolele pe care aceasta le comportă
pentru pacea regiunii și a lumii, mi
nistrul de externe al Iordaniei, Mar-

A 31-A ANIVERSARE A R. D. GERMANE
//■ /

Festivitățile de la Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 31-a aniversări a în
temeierii Republicii Democrate Ger
mane, marți a avut loc la Berlin o
paradă militară — transmite agenția
A.D.N. în tribuna din Aleea Karl
Marx au luat loc Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al

R.D.G., Willy Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Miniștri,
alți conducători de partid și de stat
ai R.D. Germane.
în diferite orașe și localități rurale
din R.D.G. au avut loc serbări popu
lare prilejuite de cea de-a 31-a ani
versare a întemeierii R.D.G.

Conferința Partidului Conservator din Anglia
LONDRA 7 (Agerpres). — La
Brighton s-au deschis, marți, lucră
rile Conferinței anuale a Partidului
Conservator, de guvernămînt,' din
Marea Britanie. Participanții la con
ferință vor examina, în principal,
problemele actuale de ordin economic
și social cu care este confruntată
Marea Britanie, precum și orientă
rile viitoare ale politicii partidului
conservator.
în discursul rostit la deschiderea
conferinței, președintele partidului
conservator, lordul Thorneycroft, a
reafirmat principalele orientări ale
politicii partidului de guvernămînt,
declarînd că acesta va continua să
aplice programul său în domeniul e-

conomic. La rîndul său, ministrul de
finanțe. Geofrey Howe, a arătat că
guvernul va persevera în politica sa
actuală de combatere a inflației prin
reducerea cheltuielilor publice și di
minuarea masei monetare aflate pe
piață. Observatorii apreciază însă că
politica economică a conservatorilor,
după ce a făcut obiectul unor critici
severe la recenta conferință anuală
a partidului laburist, va fi din nou
pusă în discuție în dezbaterile de la
Brighton de către aripa de stînga a
conservatorilor, care, se pronunță
pentru reducerea de către guvern a
ratei dobînzilor și adoptarea altor
măsuri care să contribuie la relan
sarea activității și diminuarea șoma
jului.
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CONVORBIRI IUGOSLAVO-CIPRIOTE. La Belgrad au avut loc
convorbiri între Țvietin Miatovici,
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, și Spyros Kyprianou, pre
ședintele Ciprului. Au fost exami
nate aspecte ale cooperării bilate
rale și probleme ale actualității in
ternaționale. Părțile au subliniat
atenția pe care o acordă situației
din Mediterană, inclusiv problemei
cipriote și soluționării sale pe cale
politică. Au fost abordate proble
me privind activitatea țărilor ne
aliniate și creșterea rolului mișcării
de nealiniere.
ÎNTREVEDERE LA HAVANA.
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Cuba, Fidel Castro,
l-a primit, la Havana, pe ministrul
de externe al Indiei,
Narasimha
Rao, care se află în vizită oficială
la Havana. în cursul convorbirii
au fost abordate probleme privind
evoluția situației mondiale și po
ziția țârilor nealiniate în actuala
conjunctură internațională.
UN ACORD CHINO-AMERICAN
privitor la asigurarea și garantarea
investițiilor a fost parafat la Bei

-

jing. Acordul urmează să fia con
firmat printr-un schimb de nota
între guvernele Chinei și S.U.A.
LA NEW YORK a avut loc o întîlnire între miniștrii de externe al
Greciei, Constantin Mitsotakis, și
Turciei, liter Turkmen, care, po
trivit comunicatului publicat, au
discutat probleme bilaterale, exprimînd dorința celor două guverne
de a soluționa problemele bilate
rale existente printr-un dialog se
rios și de a contribui astfel la sta
bilitatea și cooperarea în regiune.
arestări
în
argentina.
Agenția Telam, reluată de agenția
T.A.S.S., informează că la Buenos
Aires a fost arestat al doilea se
cretar al C.C. al P.C. Paraguayan,
Alfredo Alcorta. Simultan a fost
arestat și unul din conducătorii
P. C. din Argentina, Anrique
Gauna.
CRIZA POLITICA DIN BELGIA.
Regele Belgiei, Baudouin, a accep
tat demisia cabinetului de coaliție
condus de Wilfried Martens și a
cerut, totodată, primului ministru

r

Lecțiile

istoriei

nu

să formeze o nouă echipă guverna
mentală.
PREȘEDINTELE
INDIEI
LA
SOFIA. Președintele Indiei, Neelam
Sanjiva Reddy, a sosit marți la So
fia, într-o vizită oficială, la invita
ția președintelui Consiliului de Stat
al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov. în
cadrul convorbirilor care au avut
loc, cei doi șefi de stat au relevat
dezvoltarea relațiilor bilaterale și
voința comună de a le adinei și di
versifica. Părțile au subliniat nece
sitatea intensificării luptei pentru
dezarmare și destindere.
ALEGERILE DIN COASTA DE
FILDEȘ. S-a anunțat oficial că
alegerile prezidențiale în Coasta
de Fildeș vor avea loc la 12 oc
tombrie. Actualul președinte, Felix
Houphouet Boigny, este candidat
unic pentru funcția supremă în
stat. Alegerile parlamentare vor
avea loc, în două tururi de scru
tin, la 9 și 23 noiembrie. La 30
noiembrie, în întreaga țară se vor
desfășura
alegeri pentru desem
narea membrilor consiliilor muni
cipale.
SPRE ADERAREA ELVEȚIEI
LA O.N.U. Electoratul elvețian va
fi chemat să se pronunțe în cadrul
unui referendum, care ar urma să
se desfășoare în anul 1983, asupra
intrării țării în O.N.U., a anunțat
Pierre Aubert, șeful Departamen
tului federal al afacerilor externe
al Elveției.

Apa constituie, fără îndoială, ele
mentul cel mai valoros din natură :
ea stă la baza vieții, ea a transformat
Terra într-o planetă privilegiată —
verde și însuflețită. Acoperind două
treimi din suprafața planetei noas
tre, apa este totodată materia primă
cea mai abundentă, practic inepuiza
bilă, grație acelui model perfect de
reciclare care este circuitul apei în
natură. Și. cu toate acestea, in mod
aparent paradoxal, se conturează o
situație gravă, multă vreme ignora
tă, care, datorită importanței apei
pentru ansamblul vieții, riscă să
„concureze" penuriile de hrană, ener
gie sau materii prime.
Cînd vorbim de criza de apă ne
referim, desigur, îndeosebi la apa
„dulce", potabilă. Or, din imensitatea
cantității de apă existente, doar o
parte infimă întrunește calitățile ne
cesare pentru a potoli setea omului :
35 milioane kilometri cubi (față de
1—2 miliarde kmc apă sărată, cit con
țin mările și oceanele). Dar și din
această fracțiune, reprezentind 2,5 la
sută din totalul apei de pe glob, peste
două treimi sînt „prizoniere" ale
ghețurilor veșnice ; alte 10.5 milioane
kmc se află în rezervoare subterane
la adîncimi greu accesibile, de pină
la 1 000 m. Rămin, așadar, 95 000 kmc
de apă
dulce — din aceștia este
astîmpărată setea oamenilor și ani
malelor, este irigat ogorul, sînt ră
cite motoarele. Dar nici repartizarea
acestei cantități relativ mici nu este
optimă. Astfel, de pildă, deși în Eu
ropa trăiește 20 la sută din popu
lația globului, ea dispune doar de 7
la sută din rezervele mondiale de
apă dulce, iar in Asia, cu două treimi
din populația globului, există, ce-1
drept. 31 la sută din rezervele de
apă dulce, dar fluviile poartă o bună
parte din această apă spre nord, de
parte de zonele intens populate. Mai
trebuie menționat procesul deșertificării, în care, deseori, intervenția
irațională a omului a jucat un rol

ireversibil. Actualmente, o treime
din suprafața uscatului este aridă ;
din aceasta, 20 la sută o constituie
deșerturile.
Sporul demografic, creșterea nive

® Decalajele economice
în metri cubi de apă
® Doar 18 la sută din toate pămînturile cultivate
în lume sînt irigate — ele furnizînd jumătate din producția agricolă totală
• 800 milioane oameni suferă de boli datorate
penuriei de apă salubră.
• 25 000 persoane mor zilnic în lume ca urmare
a lipsei de apă potabilă.
*
lului de trai, procesul urbanizării și
industrializării rapide, modernizarea
agriculturii sînt cițiva din factorii
care au contribuit la saltul spectacu
los înregistrat de consumul de apă
în acest secol. Dacă pe la 1900 se
consumau anual 240 'mc apă de lo
cuitor, această cantitate s-a mărit de
șapte ori pină în prezent — în con
dițiile dublării populației (iar experții prevăd pentru anul 2015 un con
sum de 1 130 mc de locuitor). Este,
desigur, o cifră medie, căci există azi
în lume sute de milioane de oameni
care nu dispun de cantitatea minim
necesară de apă potabilă. Marea ma
joritate a țărilor așa-numitei lumi a
treia sint confruntate cu problema
apei, lipsa acestui element indispen
sabil vieții nefiind decît una din
nenumăratele, tragicele consecințe
ale subdezvoltării. Este vorba aici de
țări defavorizate de situarea lor geo
grafică în zone aride, sărace în apă,
dar și de țări unde apa există, dar
nu și mijloacele materiale, echipa
mentul, cunoștințele tehnice pentru
folosirea și purificarea ei.

culese de Organizația Mondială a
Sănătății în 53 de țări în curs de dez
voltare, reiese că doar în 14 dintre
acestea, peste 65 la sută din popu
lație beneficiază de apă potabilă ; în
25 de țări, procentul se situează între
30 și 65 la sută, iar în alte 14, sub
30 la sută.
Această stare de fapt are urmări
grave asupra populației respective
lor regiuni. Aici există oameni care
mor literalmente de sete ; bolile fac
ravagii, căci, potrivit estimărilor Or
ganizației Mondiale a Sănătății, 80 la
sută din maladiile cunoscute pe pla
neta noastră sînt transmise prin ape
- insalubre. Așa se explică faptul că
în țările in curs de dezvoltare sint
răspîndite asemenea boli ca : gastroenterita, febra tifoidă, unele boli
de piele. Se apreciază că dacă
locuitorii globului ar dispune toți de
apă sau dc instalații necesare pentru
însănătoșirea apei, mortalitatea infan
tilă s-ar reduce la jumătate. După
cum spunea un specialist din ca
drul O.M.S., „numărul paturilor de
spital pe locuitor este mai puțin im

NEONAZISMULUI!“

Criza siderurgiei occidentale
in dezbaterea unei conferințe internaționale organizate
la Madrid
MADRID 7 (Agerpres). — Indus
tria siderurgică din țările occiden
tale va înregistra pe parcursul anu
lui curent un nou recul,' atit în ce
privește cererea, cit și producția, și
nimic nu permite să se prevadă o
relansare în acest domeniu intr-un
viitor nu prea îndepărtat — a apre
ciat secretarul general al Institutu
lui internațional al fierului și oțe
lului, Lenahrd Holschuh, prezentînd
la Madrid raportul anual la reuniu
nea organizației, în fața a 300 de re
prezentanți din 42 de țări.
El a relevat că în 1980 producția
de oțel a țărilor nesocialiste va fi

de. 466 milioane tone — cu 6,4 la
sută mai mică decît in 1979. Totalul
va fi rezultatul unei scăderi substan
țiale, de peste 8 procente, a produc
ției țărilor occidentale
industriali
zate, precum și al unei creșteri de
circa 7 la sută a producției țărilor
in curs de dezvoltare. Holschuh a
subliniat, că interyalul ultimelor șase
luni, marcat de o înrăutățire accen
tuată a situației de pe piețele de des
facere. a constituit o perioadă „de
încercări și neliniște" pentru majori
tatea țărilor membre ale organiza
ției, numeroase întreprinderi aflîndu-se într-o situație foarte dificilă.

Guvernul britanic sprijină demersul
privind „repatrierea Constituției" canadiene
LONDRA 7 (Agerpres). — Guver
nul britanic sprijină demersul între
prins de guvernul canadian în vede
rea „Repatrierii- Constituției", dar
consideră dezbaterile constituționale
drept „o problemă strict internă a
Canadei" — a declarat ministrul ca
nadian de externe, Marc MacGuigan,
în cursul unei conferințe de presă,
la Londra. El a calificat convorbirile
pe care le-a avut, în acest sens, îm
preună cu ministrul canadian pen
tru problemele științei, tehnologiei
și mediului înconjurător, John Ro
berts, cu primul ministru al Marii
Britanii, Margaret Thatcher, și cu

JOHANNESBURG 7 (Agerpres). —
în încercarea de a consolida unitatea
actualei echipe guvernamentale și de
a stăvili amploarea mișcării reven
dicative a populației majoritare, re
gimul de la Pretoria a procedat la o
așa-zisă „reformă constituțională",
prin care se creează un „consiliu
prezidențial". Acest organism, men
ționează agențiile U.P.I. și France
Presse, urmează să propună măsuri
destinate să realizeze o „armonie"
între diferitele grupări etnice sudafricane. In fapt, încă de la început,
noul organism nu-și poate îndeplini
„misiunea" deoarece din el sînt ex
cluși reprezentanții populației majo
ritare, de culoare. Pentru aceștia se

O problemă care afectează zone largi ale planetei: penuria apei potabile
portant pentru sănătatea unei colec
tivități decit numărul de robinete".
Pe lingă consecințele sanitare tre
buie menționate și cele în planul agriculturii, industriei, al dezvoltării
economice în general — lipsa de apă
potabilă dovedindu-se astfel o com
ponentă majoră a subdezvoltării,
expresie a decalajelor existente în
lumea de azi.
Problema apei începe să se pună
însă, chiar dacă în termeni diferiți,
și in țările dezvoltate. După cum
se arăta intr-o declarație a Comisiei
Economice a O.N.U. pentru Europa,
penuria de apă care se anunță in
unele țări ale continentului nostru și
ale celui american va tace ca res
pectivele state să tie confruntate cu
probleme economice grave, dacă nu
vor fi luate măsuri. In aceste state
preocupă nu atit aspectul cantitativ,
cit cel calitativ. In sistemul de ca
nalizare al orașului Philadelphia,
de pildă, se scurg an de an 1,5 mili
oane tone de diverse reziduuri, nu
puține toxice ; cei 850 000 metri cubi
de zăpadă adunați în cursul unui an
la Stockholm conțin 30 tone plumb,
6 tone produse petroliere. 130 tone
diferite săruri. Toate aceste substan
țe toxice, reziduurile industriale de
versate in riuri sau infiltrate in pămînt pînă la pînzele freatice com
promit aceste surse de apă potabilă.
Numeroase curspri de apă sînt sufo
cate de poluare, apele purtate de ele
nemaifiind de mult „dulci".
APA SANATOASA PENTRU TOȚI
— iată un deziderat major al zilelor
noastre, pe care . omenirea trebuie și
poate să-l realizeze. Oamenii de ști
ință oferă soluții din cele mai inge
nioase. Astăzi, desalinizarea apei de
mare, reciclarea apelor reziduale
constituie tehnici curente, din ce în
ce mai bine puse la punct — miine,
desigur, vor fi găsite modalitățile
de a folosi rezervele azi încă inacce
sibile, vor fi remorcați și transpor
tați spre zone deșertice ghețari
pentru a furniza apă oamenilor, ani
malelor și ogoarelor. Firește, reali
zarea unor asemenea proiecte nece
sită fonduri importante. Dar în acest
scop se alocă sume cu totul insufi
ciente. în timp ce sume uriașe se
irosesc pentru înarmări. Pentru în
făptuirea întregului program al de
ceniului apei, specialiștii estimează
că ar fi nevoie de 140 miliarde do
lari, in vreme ce pentru înarmare
sînt afectate in întreaga lume aproa
pe 500 miliarde dolari in acest an. O
mică parte, așadar, din aceste fonduri

„STOP

ministrul de externe, lordul Car
rington, drept foarte utile.
După cum se știe, „The British
North America Act", adoptat, în
1867, de Parlamentul britanic, înde
plinește rolul de Constituție a Cana
dei. Cele două exemplare cu valoare
de original ale documentului sint de
ținute de cele două camere ale Par
lamentului de la LOndra. Recent,
premierul canadian, Pierre Elliott
Trudeau, a anunțat că va cere Par
lamentului de la Ottawa ca, avînd
in vedere disensiunile exprimate la
Corlferința primilor miniștri ai pro
vinciilor canadiene, să . se pronunțe
în problema „repatrierii Constituției".

Simulacru de reformă constituțională
în Republica Sud-Africană

de viață a sute de milioane de oameni
Pentru a Ilustra uriașele decalaje
existente între țările bogate și cele
sărace se folosesc îndeobște termeni
de comparație precum venitul națio
nal, nivelul
dezvoltării economice,
caloriile consumate pe locuitor etc.
Iată însă alte aspecte și discrepanțe
mai puțin citate, dar la fel de dra
matice : dacă într-o parte a globului
gestul deschiderii robinetului, jetul
rece sau cald, dușul, baia cu apă din
abundență, instalațiile sanitare sint
firești, de la sine înțelese, în altă
parte a globului e nevoie de marșuri
zilnice, epuizante, uneori de zeci de
kilometri, pe un soare torid, cu copii
în circă — și tot acest efort, pentru
a obține un strop de apă, deseori de
calitate îndoielnică. Din informații

uitate:

Orașul Munchen a înregistrat în ultima vreme o intensificare a activității grupărilor neonaziste, care a culminat
cu atentatul din 26 septembrie, soldat cu 13 morți și peste 200 de rănițî. Aceste acțiuni stîrnesc indignarea
legitimă și riposta cercurilor largi ale populației. In fotografie : o contramanifestație pe străzile capitalei
bavareze în semn de protest împotriva unui marș organizat de gruparea neofascistă autointitulată partid național-democrat. Pe pancartele demonstranților se poate citi „Nazis raus aus Munchen I" (Naziști, afară din
Munchen I)

Consecințele subdezvoltării asupra condițiilor

La Uppsala, in Suedia, se desfășoară in aceste zile o conferință a
O.N.U. consacrată aprovizionării cu apă potabilă — problemă ce afec
tează două miliarde de oameni, adică jumătate din populația globului,
in covirșitoarea lor majoritate din țările în curs de dezvoltare. Confe
rința precede lansarea, la 10 noiembrie, a „DECENIULUI- INTERNA
ȚIONAL AL APROVIZIONĂRII CU APA POTABILA ȘI ASANĂRII"
(1980—1990), care se va desfășura potrivit Planului de acțiune adoptat
la Congresul asupra rezervelor de apă, ținut in 1977, sub egida Organi
zației Națiunilor Unite, la Mar del Plata. Planul de acțiune vizează, în
esență, intensificarea cooperării internaționale pentru conservarea și
protejarea surselor de apă dulce, facilitarea accesului țărilor in curs de
dezvoltare la tehnologia modernă destinată satisfacerii necesităților de
apă sănătoasă ale acestora.

trebuie

propune înființarea unul consiliu pre
zidențial separat, dar ale cărui com
ponență și atribuții nu au fost stabi
lite, deoarece, în totalitatea lor. liderii
organizațiilor populației majoritare
au respins noua „reformă", care nu
schimbă nimic, ci perpetuează legis
lația bazată pe discriminare rasială.
Nu putea exista dovadă mai evi
dentă în legătură cu adevăratele ir
tenții ale regimului minoritar de 1.:
Pretoria decît anunțarea că instanța
judiciară supremă a aprobat o noua
legislație rasială, prin care, așa cum
precizează agenția Reuter, se inter
zice în continuare populației de cu
loare să locuiască în zonele albilor.

Automobilul pe pista... concurenței

ar fi suficientă pentru a asigura fie
cărui om de pe planeta noastră apa
indispensabilă existenței. Apare ast
fel limpede că problema apei poate
și trebuie să-și găsească rezolvarea
în cadrul operei de edificare a unei
noi ordini economice și politice mon
diale, inclusiv prin dezarmare și alo
carea fondurilor eliberate în scopul
dezvoltării.
Țara noastră acționează consec
vent pentru înlăturarea vechilor re
lații inechitabile care au dus la
crearea uriașei prăpăstii dintre țările
dezvoltate și cele sărace ale globului,
pentru instaurarea unei noi. ordini
economice in lume. In spiritul acestei politici, România a adus, tn
cadrul reuniunilor internaționale, al
organismelor specializate ale O.N.U.,
o contribuție activă la dezbaterea
problemei apei, considerind că rezol
varea acesteia, printr-o largă coope
rare internațională, constituie o pre
misă importantă pentru asigurarea
unor condiții cu adevărat omenești
de viață, pentru instaurarea unor
relații drepte între state, pentru dez
voltarea și bunăstarea tuturor po
poarelor.

Salonul internațional al automobi
lului, deschis in aceste zile la Paris,
prezintă, se pare, potrivit opiniei
reporterilor de specialitate, mai
multă atractivitate decît celebrele
și pasionantele curse de la Le Mans.
Pentru că, mai mult ca oricind, tra
diționalul „salon" s-a transformat,
de fapt, intr-o veritabilă pistă de
concurs, oferind imaginea preocu
părilor febrile ale marilor firme
constructoare, situate de o parte și
de alta a Atlanticului, de a nu fi
învinse de criză. Sub presiunea re
cesiunii economice și a crizei ener
getice. tehnicienii și-au propus să
lanseze, pe șoselele... concurenței,
tipuri noi de automobile, care să se
distingă mai puțin prin performanțe
de viteză, securitate, design ș.a.m.d.,
dar să reziste, în schimb, mai bine
confruntării cu criza. Specialiștii
s-au ghidat, în acest sens, după ca
noanele unui modern „pat al lui
Procust", „tăind" centimetri (din ga
barit)) și litri (din consumul de car
burant). Mașina la modă poartă,
așadar, o singură , marcă : „Anticriză".
Cine va ieși învingător în această
„cursă a supraviețuirii" ?, cum o de
numește atit de sugestiv revista
franceză „Le Point". Este greu de
anticipat. Deocamdată, in actuala
„turnantă" a competiției, cel mai
puternic apasă pe accelerator fir
mele nipone. Anul trecut, Japonia a
reușit să exporte, în întreaga lume,
peste 3 milioane de autoturisme și

nu a importat decit... 50 000 ! Iar în
acest an au fost vîndute pe piața
mondială, in numai șase luni, peste
2 milioane. Pentru prima dată în
istoria industriei automobilului, pro
ducția niponă a întrecut pe cea americană, vorbindu-se, in acest sens,
despre „un nou Pearl Harbor". Ea
deține 21 ta sută din totalul vinzărilor de automobile in S.U.A. și 9
la sută din vînzările în Europa oc
cidentală.
„Avansul" luat de automobilul
japonez are loc intr-un moment de
vizibilă „pierdere de viteză" in in
dustria americană și cea vest-europeană. Dincolo de Atlantic, chiar
marile firme au fost nevoite, sub
impactul crizei, să-și reducă in acest
an producția : Ford cu 32 la sută,
Chrysler cu 34 la sută, și chiar gi
gantul General Motors cu 18 la sută.
Dincoace de Atlantic, industria
funcționează, de asemenea, mai mult
în ralanti. De pildă, firmele franceze
și-au scăzut producția : Talbot (alias
Simca) cu peste 39 la sută, Citroen
cu 14 la sută, Peugeot cu 14 la tută.
Din păcate, cursa automobilelor pe
pista concurenței se soldează cu un
număr impresionant de victime pe
plan social. In S.U.A., la ora actuală,
sînt 300 000 de șomeri in industria
constructoare propriu-zisă și 700 000
de șomeri în toate ramurile indus
triale participante la realizarea unui
autoturism.
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