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în hambare

la cu-

ca in- 
ce se

să se desfășoare 
și noaptea. Acolo 

nu poate ține

Să facem totul pentru a strinqe și depozita cit mai 
repede și iără pierderi întreaga recoltă de porumb, asi
guri nd totodată livrarea tuturor cantităților prevăzute 
la fondul de stat!

• strînse cît
mai grabnic

-V.

MMH
KM

Slobozia - capitala Bârâganului de aur Foto : S. Cristian

BUFTEA : Realizări

• transportate 
imediat

• depozitate 
f ară pierderi

cerințe 
care verifică
acum spiritul 
gospodăresc 
in agricultură

Culesul porumbului trebuie intensificat la maximum in toate județele !
Pină ieri, 8 octombrie, potrivit 

datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare. porumbul a fost strîns de pe 
579 500 hectare, reprezentind 23 la 
sută din suprafața cultivată. în ju
dețele Mehedinți. Dolj, Vileea, 
Brăila, Ilfov, Teleorman și Con
stanța. producția a fost strînsă in 
proporție de 35—54 la sută. Există 
însă județe — Buzău. Prahova, 
Arad, Galați —.unde ritmul recol
tării este nesatisfăcător.

Timpul presează, nu se mai poate 
aștepta. De aceea, așa cum a stabilit 
comandamentul central, este absolut 
necesar ca in toate zonele unde 
porumbul s-a copt să fie luate mă-

suri categorice în vederea intensi
ficării la maximum a recoltării. 

. Toate combinele destinate strînge- 
rii porumbipui trebuie să fie folo
site din plin, din zori și pînă seara. 
De asemenea, este de datoria orga
nizațiilor de partid și consiliilor 
populare comunale să mobilizeze 
toți cooperatorii,' un număr mai 
mare de locuitori ai satelor 
leșul porumbului.

Tot atît de important este 
treaga cantitate de porumb, 
recoltează într-o zi, pină seara să 
fie transportată la locurile de depo
zitare. potrivit destinației. Practica 
depozitării știuleților in grămezi pe 
cimp trebuie combătută energic 1 In

toate unitățile agricole trebuie să 
se asigure un număr suficient de 
oameni la Încărcarea mijloacelor 
de transport, iar la bazele de re
cepție , activitatea 
neîntrerupt, ziua 
unde transportul
pasul cu recoltarea, să se organi
zeze depozitarea porumbului ‘ lh 
locuri corespunzătoare și bine păzi
te. Revine cadrelor de conducere 
din unitățile agricole și consiliile

populare datoria de a manifesta cea 
mai mare răspundere pentru păs
trarea integrității producției, astfel 
ca nimic din recolta acestui an 
să nu se risipească, să nu se în
străineze. în mod deosebit, se cere 
ca întreaga cantitate de porumb 

. incăucată din cimp- ia mijloacele de 
transport să ajungă la destinație, 
unde să fie predată, pină la ultimul 
kilogram, celui care o va gestiona 
în timpul păstrării.

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
în 

șului 
tarul 
către
P.C.R. se spune :

telegrama adresată tovară-
Nicolae Ceaușescu, secre- 
general al partidului, de 

Comitetul județean Alba al

Ieri incă un județ, Alba, a ra
portat Îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor la producția indus
trială pe întreaga perioadă a cinci
nalului 1976—1980, cu 84 de zile mai 
devreme.

Militind cu ardoare și responsabilitate pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ale politicii partidului și statului nostru, a indicațiilor dumnea
voastră deosebit de prețioase care ne călăuzesc in permanență eforturile 
entuziaste in muncă, spre o calitate superioară și o eficiență ridicată, cu 
sentimentul datoriei exemplar onorate, ne vom inzeci eforturile ca, pe te
meiul succesului repurtat, să obținem pină la finele anului o producție in
dustrială suplimentară in valoare de aproape 4 miliarde lei. După cum 
v-am raportat la timpul respectiv, planul cincinal la export a fost înde
plinit incă de la jumătatea lunii august a.c., județul Alba preliminind să 
livreze peste prevederi partenerilor externi diverse produse in valoare de 
250 milioane lei valută.

îndeplinind mai devreme sarcinile cincinalului actual la producția in
dustrială am creat condiții pentru a asigura economiei naționale cantități 
sporite de produse, solicitate de beneficiari, 5 000 tone mașini și utilaje 
tehnologice pentru lucrări miniere și industria chimică, 7 000 tone sodă 
caustică, 23 300 mc cherestea. 692 milioane mp de birtie, 1900 tone cupru 
nerafinat de convertizor, peste 13 000 000 mp de plăci fibrolemnoase, 6 160 
tone sare, porțelan menaj în valoare de 170 milioane lei, 102 300 mașini 
electrice de spălat rufe, 500 000 perechi ciorapi și altele.

In continuare, în telegramă se arată :
în întreaga lor activitate, organele și organizațiile de partid din uni

tățile industriale au promovat cu consecvență principiile noului mecanism 
econoniico-financiar, ale autoconducerii muncitorești și autogestiunii, iden- 
tificind noi căi și resurse de organizare științifică a producției și a mun
cii, de innoire a produselor și tehnologiilor. In aceste zile, perioada in care 
se desfășoară adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi, 
analizăm cu temeinicie toate posibilitățile de care dispunem pentru ca 
pornind de la experiența bună acumulată in actualul cincinal, să asigu
răm condițiile tehnico-materiale și politico-organizatorice pentru înfăp
tuirea sarcinilor următoarei etape de dezvoltare social-economică, cinci
nalul 1981—1985. a obiectivelor însuflețitoarc ale Congresului al XII-lea al 
partidului, care prevăd și pentru județul Alba ritmuri înalte de creștere 
economică și progres social.

In pagina a Ill-a
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REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE

ale constructorilor 
de locuințe

Folosind din plin timpul de 
lucru Și utilajele din dotare, 
constructorii din orașul Buftea 
au îndeplinit planul anual de 
locuințe. Datorită bunei organi
zări a activității pe șantier, cit 
și participării la realizarea con
strucțiilor a peste 6 500 de 
oameni ai muncii din unitățile 
industriale și instituțiile din 
oraș, care au prestat muncă 
patriotică Ia ridicarea blocuri
lor, au fost create condiții ca 
pînă la sfîrșittil anului să se 
predea „la cheie" încă un bloc 
cu 58 de apartamente și 35 de 
garsoniere, precum și realizarea 
frontului de lucru — fundații și 
structuri — pentru 160 de apar
tamente din planul pentru anul 
viitor. (Lucian Ciubotarul.

TIMIȘOARA

O nouă și modernă 
mașină agricolă 

in fabricația de serie
La întreprinderea „Tehnome- 

tal" din Timișoara a intrat în 
fabricația de serie o nouă și mo
dernă mașină agricolă — cosi- 
toarea - greblă autopropulsată. 
Realizat în premieră. de industria 
noastră constructoare de mașini, 
acest utilaj de înaltă complexi
tate tehnică, proiectat de Insti
tutul de cercetări și proiectări 
mașini agricole București, este 
destinat efectuării operațiilor de 
cosire și greblare în brazdă a 
furajelor de pe terenuri cu pan
tă pină la 35 grade, remarcîn- 
du-se prin caracteristici tehnice 
și funcționale superioare. Mo
torul Diesel cu care este echipa
tă cositoarea-greblă dezvoltă o 
putere de 32 CP. permițînd atin
gerea unei-viteze de înaintare de 
3 pină la 15 km pe oră, ceea ce 
asigură o productivitate de 0,5 
pină la 0,6 ha pe oră la cosit și 
de 0,8 pină la 0,9 ha pe oră la 
greblat. Primele cositoare-greblă 
autopropulsate au și fost livrate 
unor unități agricole din județe
le Harghita și Maramureș. (Ce
zar Ioana).

Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste.

CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI?

„Trilmna (leinocralici" în opinia cetățenilor
„In cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste se organizează 

„Tribuna democrației", sub forma adunărilor publice In care cetățenii se 
întilnesc cu reprezentanți ai organelor de partid ți de stat, cu deputății, 
cu diferiți conducători din economie, pentru a dezbate in mod organizat 
probleme ale vieții economice, sociale, culturale ți politice, a pune întrebări 
ți a primi răspunsuri in legătură cu 
politicii interne ți externe a partidului 
ți ale vieții internaționale".

(Din Statutul Frontului

aspecte principiale și practice ale 
și statului-, ale construcției socialiste

Democrației și Unității Socialiste)

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

O verticală pe orizontala
Bărăganului: Slobozia

locuitor al cartierului Gării de Nord : 
„De la o adunare la alta, conținutul 
dezbaterilor se îmbunătățește în mod 
vădit. Totuși, fiind vorba de întîlniri 
deschise tuturor cetățenilor, deci 
practic discutării tuturor problemelor

Anchetă realizată de
Marla BABOIAN
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

„De la gară pîn-la 
moară / poți întinde 
doar o sfoară" — spu
nea un cîntec lăutăresc 
auzit cîndva la Slo
bozia : era, firește, 
o blajin-ironică — dar 
destul de exactă — 
„schiță topografică" a 
unei așezări mărunte 
care, deși fusese de 
peste o jumătate de 
veac investită cu titu
latura de oraș, rămă
sese, prin „grija" edi
lilor vechilor regi
muri, doar „o sfoară 
de tîrg", pierdută, cu 
căsuțele ei pipernicite, 
cu ulițele ei colbuite 
vara și noroioase 
toamna, în imensita
tea de holde a Bără
ganului.

Senzația care nu-1 
părăsește pe vizitato
rul de azi al Sloboziei 
este de copleșitoare 
predominanță a verti
calei : după unduitpa- 
rea orizontală a Bără
ganului pîrguit, izbuc
nirea spre altitudini a 
acestei autentice sim
fonii cromatice pe 
verticală — cuprin- 
zînd în acordurile și 
modulațiile ei argin
tiul, scînteietor în soa
rele toamnei, al 
șelor retorte ale 
miei ialomițene, 
sit îmbinat cu o 
telărie < 
culori a 
sambluri 
— umple 
mină.

...La întîia oră a di
mineții stăm de vorbă 
cu tovarășul Constan
tin Paghici, prim-se- 
cretar al comitetului 
municipal de partid și 
primar al municipiu
lui Slobozia. Punct de 
reper (și de referință) 
al convorbirii: o mo
destă broșură editată 
cu prilejul alegerilor 
din 1969 (la doar un 
an de la reînființarea 
județului Ialomița, a- 
vind drept reședință 
prăfuitul tîrg din Bă
răgan). Titlul broșurii: 
„Slobozia, consemnări 
monografice".

— Tovarășe primar, 
în acest „document de 
arhivă sentimentală", 
de la a cărui publica
re n-a trecut totuși 
decît ceva mai mult 
de un deceniu, ceea 
ce impresionează cel

prim 
Cel 

Defi-

uria- 
chi- 

iscti- 
dan- 

de forme și 
vastelor an- 
de locuințe 
ochii de lu-

mai puternic este nu 
atît puținătatea reali
zărilor consemnate, 
lucru oarecum firesc, 
dacă ne gîndim că era 
abia un început de 
drum, cit dimensiunile 
reduse ale planurilor 
de viitor...

— ...Acest fapt era 
și el oarecum firesc, 
dacă ne gîndim că 
abia atunci. în anii 
aceia de geneză, la 
îndemnul însuflețitor 
al partidului, al se
cretarului său general, 
cetățenii orașului, edi
lii Sloboziei învățau 
să îndrăznească, de- 
prindeau obișnuința, 
devenită astăzi fireas
că, de a ridica privi
rea de la orizontala 
Bărăganului agricol pe 
verticala industriali
zării...

Iată deci un 
tilc al verticalei, 
mai important,
nitoriu. Industria ca 
principal factor mode
lator al noii realități 
urbane. De la unicul 
și izolatul rudiment 
de industrie pe care 
îl reprezenta destul de 
pricăjita moară a ora
șului (deși unul din 
cele mai de seamă 
grînare ale țării. Bă
răganul ialomițean îșl 
măcina bogatele recol
te în alte opt județe) 
s-a ajuns astăzi la o 
platformă industrială 
care cuprinde — ală
turi de fabrica de ulei, 
adevărat mugur al in
dustrializării, intrată in 
funcțiune chiar in 
acei ani — unul din
tre cele mai mari 
combinate de îngrășă
minte chimice ale ță
rii, o filatură de bum
bac, o întreprindere de 
industrializare a 
telui, 
case", 
zitator 
acum 
tiia oară pe aceste 
meleaguri ar putea 
crede că aici n-a exis
tat înainte decît o lar
gă întindere de bălării 
și ciulini, faimoșii 
„ciulini ai Bărăganu
lui" imortalizați de 
Panait Istrati ?

— Nici nouă, celor 
ce am urmărit pas 
cu pas această înăl
țare pe verticală — 
intervine primarul,

o „fabrică 
Oare un 
care ar 
pentru 

pe 
ar

Iap- 
de 

vi- 
pâși 
în-

parcă ghicindu-ne gin- 
dul — nu ne vine, 
adesea, să credem că 
totul s-a putut înfăp
tui într-un răstimp 
atît de scurt ! Dar 
poate că nici priveliș
tea noii Slobozii in
dustriale nu e atît de 
edificatoare cum este 
o cifră, o singură ci
fră comparativă. în 
1965 producția globală 
a orașului se ridica la 
3 milioane lei, iar în 
anul 1980 Slobozia dă 
țării o producție in
dustrială de aproape 
3 miliarde. De o mie 
de ori în 
sprezece 
mai 
țiile 
peste 
mai 
ceva : 
unde, 
niu și 
gurele
cute erau cele de fri
zer, croitor, potcovar, 
morar, în prezent cu
vintele amecist, auto
matist, chimist, fila
toare au intrat temei
nic și definitiv în vo
cabular, exprimînd nu 
numai o nouă fiziono
mie profesională, ci 
și o altă dimensiune 
civică și umană.

O dimensiune defi
nită, în primul rînd și 
înainte de toate, de 
feluritele expresii ma
teriale ale noii civili
zații socialiste. Dacă 
'In broșura din 1969 se 
considera o mare nou
tate citadină apariția 
în perimetrul orașului 
a 200 de apartamente, 
astăzi însuși acest 
perimetru este mult 
lărgit : cele 8 000 de 
apartamente construi
te între timp, în fru
moase și moderne an
sambluri arhitectoni
ce, într-un belșug de 
grădini 
(cinci < 
care 
unde 
era o
Slobozia contempora
nă o urbe ce înaintea
ză . impetuos spre 
sfîrșitele întinderi 
Bărăganului din

doar cinci- 
ani ! Nu- 

în 1980 investi
se cifrează la 
un miliard. Și 
gindiți-vă • la 
într-un oraș 

acum un dece- 
jumătate, sin- 
meserii cunos-

și parcuri 
copaci de fie- 
locuitor acolo 

altădată copacul 
raritate), fac din

Victor 
BIRLADEANU 
Mihai VIȘO1U
(Continuare 
în pag. a V-a)

ne- 
ale 

jur.

Devin obișnuite în viața noastră 
social-politică adunările publice cu
noscute sub denumirea „Tribuna de
mocrației" — modalitate nouă, ori
ginală, de antrenare a maselor la 
treburile obștești, de activă și mul
tilaterală conlucrare instituție-cetă- 
țean. în ideea de a contribui la pro
cesul firesc de perfecționare a aces
tei instituții, am solicitat părerea u- 
nor cetățeni 
vădit interes 
„tribunei".

— Așadar : o trăsătură evidentă a- 
firmată a „Tribunelor democrației" 
este larga lor audiență in rindul cetă
țenilor. Pornind de la o asemenea 
constatare, ce sugestii ați avea de fă
cut pentru perfecționarea lor în con
tinuare 7

Informare și acțiune. Nico* 
lae Vîlcu, maistru principal la între
prinderea „Vulcan", are următoarea 
părere : „Apreciem cu toții caracte
rul de informare largă al „tribune- 
lor“? în cadrul lor am aflat, bunăoa
ră, cum se lucrează la I.F.A., cum 
va „crește" metroul, care sînt preo
cupările actuale în domeniul geneti-

care au participat cu 
Ia diferite reuniuni ale

cii, ce se întîmplă în lume. Este 
celent pe plan educativ, mai 
că răspunsurile la întrebări le 
cadre din cele mai competente, 
tuși, dozarea între partea doar 
formativă și partea de discutare 
propriu-zisă a problemelor ridicate 
de oameni trebuie mai judicios gîn- 
dită, în favoarea celei de a doua".

Caracter de lucru. °Plnia 
precedentă se regăsește și în părerea 
tovarășilor Petre Zamfir, deputat în 
Consiliul popular al sectorului 6, 
(„La capitolul întrebări, «tribuna» 
este aglomerată cu de toate. Rămine 
prea puțin timp pentru partea con
cretă de lucru") și Iacob Ștefă- 
nescu, profesor : „Cred că nu trebuie 
să confundăm «tribuna» cu universi
tatea cultural-științifică. Latura de 
informare să răspundă în mai mare 
măsură preocupărilor «de lucru»".

Soluționări concrete. Opi* 
nii asemănătoare, despre răspunderea 
organizatorilor în orientarea discuții
lor, privind însă lucrurile dintr-un alt 
unghi, a exprimat și tovarășul Ion C. 
Rădoi, președintele O.D.U.S. nr. 40,

ex- 
ales 
dau 
To-
in-

(Continuare in pag. a Il-a)

Istoria prezentului-izvor
inspirator pentru literatură
Istoria națională este pe 

drept cuvint socotită o sur
să inepuizabilă pentru crea
ția artistică. Recent, secre
tarul general al partidului a 
atras din nou atenția asupra 
acestui adevăr atît de im
portant pentru înflorirea 
unei trainice literaturi na
ționale. Este de la sine înțe
les că evenimentele epocale, 
adică actele și momentele 
ce au o înrîurire decisivă în 
Viața popoarelor, uneori 
asupra întregii umanități, 
sînt consemnate și gravate 
în memoria popoarelor sau 
a umanității de 
ciplină cu un 
multă vreme 
Fiind vorba 
excepționale, cu 
impunător și cu 
forță de seducție, atît prin 
ele însele, cît mai cu sea
mă prin consecințele ade
seori răscolitoare, aceste 
fapte devin. în mod firesc, 
și materie inspiratoare pen
tru literatura și arta uma
nității, care, și ea a aspi
rat mereu să lase mărtu
rie posterității existența 
umană în ipostazele ei 
sențiale. Dar întîlnirea, 
acest plan, a istoriei cu 
teratura și arta nu este 
tuși de puțin o încălcare 
teritorii, un „double 
ploi", ci o co-laborare din 
cele mai profitabile pentru 
om și una din căile cele 
mai eficiente de fixare

istorie, dis- 
statut de 
constituit, 

de fapte 
un relief 
o mare

e- 
pe
11-
cî- 
de

em-

în memorie, spre 
și progresul 
Căci 
cipline 
clud, , 
sînt complementare. ___ ,
dealtfel, prea bine cunoscut 
faptul că despărțirea (mai 
mult de ordin didactic) din
tre ele este relativ recentă 
și multe lucruri nu sint 
nici pină astăzi limpezite,

binele 
umanității, 

este vorba de dis- 
care nu se 

ci, dimpotrivă,
ex

iși 
Este,

devenit elementar. Se ig
noră însă cealaltă latură 
â raporturilor dintre is
torie și literatură, și anu
me aceea că literatura 
a slujit Ia rindul ei is
toria, rovanșîndu-se, am 
spune, 
Vrem să spunem că 
tura a fost și este 
(folosind un termen 
cam pragmatic care

rovanșîndu-se,
în mod echitabil, 

litera- 
mereu 
poate 

ni se

Opinii de Pompiliu MARCEA

pe dată ce Tacit, Cicero, 
Cezar, Miron Costin sau 
Neculce sînt disputați, în 
egală măsură, și, pe drept, 
de istorici și de istoria lite
rară. Un istoric, Nicolae 
Iorga, a scris „Istoria Iui 
Ștefan cel Mare", un proza
tor, Mihail Sadoveanu, a 
scris „Viața lui Ștefan cel 
Mare". Citiți aceste două 
cărți și veți vedea cît de 
informat și de riguros este 
scriitorul și cită poezie 
pune în paginile sale isto
ricul, evident, fiecare res- 
pectîndu-și statutul profe
sional, adică urmărindu-și 
scopurile și folosind, cu 
precădere, mijloace proprii, 
dar exegetul este menit să 
dovedească faptul că isto
ria a slujit mereu litera
tura. Fapt, < dealtminteri.

pare potrivit) un „agent de 
cunoaștere" a istoriei și de 
propagare a ei. Nu știm cîți 
cititori, in toată lumea, vor 
fi avut numeroasele cărți 
de istorie despre campania 
lui Napoleon în Rusia, pu
tem fi siguri însă că numă
rul lor nu se poate com
para, nici pe departe, cu 
cititorii celebrului „Război 
și pace" al lui Tolstoi. Căci, 
în timp ce istoria este o 
disciplină puternic profe
sionalizată, literatura este 
un fenomen de masă. Evi
dent, se pune întrebarea 
dacă nu-i vorba, totuși, de 
o simplificare a istoriei, 
dacă nu chiar, cîteodată, o 
denaturare a ei. O aseme
nea teamă este însă nea
venită în cazul scriitorilor 
autentici și avînd respectul

adevărului. Evident, un 
scriitor nu-șî propune, ca 
istoricul, să rezolve litigii 
istorice ori să facă senza
ționale descoperiri de do
cumente, dar el poate să 
lege, prin intuiția talentu
lui, fapte, evenimente și 
împrejurări, dîndu-ne o 
imagine, nu exactă în li
tera ei, ci posibilă, verosi
milă, adică fără a trăda 
adevărul. Pe lingă toate 
acestea, fiindcă scriitorul își 
propune recompunerea at
mosferei ori a universului 
spiritual al indivizilor, el 
completează istoria prin 
umanizare, dindu-i, adică, 
un chip, așa cum pictorul 
îi creează un tablou, sculp
torul un monument, com
pozitorul o cantată, o sim
fonie, un oratoriu.

Scriitorii și, în general, 
creatorii de artă români au 
însoțit, totdeauna, cu con
deiul, penelul sau lira lor 
inspirate istoria, mai ales 
datorită istoriei însăși, atît 
de densă, de dramatică, 
de captivantă. Patriotismul 
creatorilor de spiritualitate 
românească este, spre cin
stea lor, definitoriu, chiar în 
unele momente ale evolu
ției artei în care se exa
cerba cultul individului so
litar și absent, cultivîndu-și 
„propria grădină". Dar noi
(Continuare în pag. a IV-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

• •analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Pentru întărirea ordinii și distiplinei

La Oficiul de îmbunătățiri fun
ciare, proiectări și construcții agro
zootehnice (O.Î.F.P.C.A.) Oradea 
s-au înregistrat anul trecut rezul
tate necorespunzătoare — se relata 
într-o scrisoare trimisă conducerii 
partidului nostru. în secția de pro
ducție industrială și, în general, in 
unitate se manifestă unele abateri 
d<* la normele disciplinei ; princi
palele utilaje de construcție și mil
ioanele de transport sînt folosite 
neralțional ; au existat cazuri cînd 
personalul T.E.S.A, a fost plătit din 
fondul de retribuire al muncitori
lor ; »-au făcut raportări fictive, 
plăți nejustificate etc.

Din indicația tovarășului Nicolae 
Ceauțâscu, scrisoarea a fost repar
tizată spre cercetare și soluționare 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Econo
mice și .Sociale care, în raportul 
elaborat, precizează, din capul lo
cului că, intr-adevăr, rezultatele 
activității productive din 1979 ale 
O.Î.F.P.C.A. — Oradea sînt neco- 
respunzătoara Planul de producție 
la construcții-montaj, la producția 
netă și la productivitatea muncii nu 
a fost îndeplinit, înregistrîndu-se 
pierderi de 2,8? milioane lei. Indi
cele de folosire la principalele uti
laje de construcție a fost, de ase
menea, sub plan, iar din fondul 
de timp maxim disponibil nu s-au 
utilizat 6,5 la sută, adică circa

108 mii ore-om. Din 23 obiective, 
majoritatea cu profil agrozooteh
nic, care aveau termene de pune
re în funcțiune în perioada 1977 — 
trimestrul I 1980, numai 6 au fost 
realizate potrivit prevederilor de 
plan, restul fiind reprogramate. De 
asemenea, în cursul anului 1979 și 
al trimestrului I al acestui an, la 
unele obiective s-au introdus lu
crări fizice nerealizate și au fost 
plătite nejustificat manopere — 
abateri pentru care s-au întoc
mit forme de imputare. în tri
mestrul IV din 1979 un număr de 
223 muncitori din construcții-mon- 
taj au fost plătiți din fondul de 
retribuire pentru activitatea indus
trială. Sucursala băncii agricole a 
hiat măsuri pentru înlăturarea 
acestei practici nelegale, sancțio- 
nind persoanele vinovate.

Față de neajunsurile constatate, 
secretariatul Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. a hotărît elibera
rea din funcție a directorului uni
tății și a contabilului șef, precum 
și sancționarea, potrivit prevederi
lor legale, a lnginerului-șef. Cornel 
Minele, și a șefului de șantier. 
Teodor Bogluț. Concluziile, de- 
curgînd din analiza scrisorii, au 
fost dezbătute în adunarea genera
lă deschisă a organizației de partid 
a unității, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru înlăturarea nea
junsurilor și îndeplinirea întocmai 
a sarcinilor de plan.

tante suprafețe de teren agricol și 
că albiile vechi au fost parțial re
date fondului agricol, urmind a fi 
redate integral pină la sfîrșitul 
acestei luni.

în încheierea raportului de cer-

Ajutor concret

cetare se precizează că remedierea 
lucrărilor calamitate va fi efectua
tă conform unui program de mă
suri anexat, verificarea urmind a 
se face periodic de către organele 
de specialitate,

in organizarea

activității întreprinderii
într-o scrisoare adresată condu

cerii partidului nostru se relata că 
la întreprinderea de exploatare in
dustrială a agregatelor și a mate
rialelor de construcții Drăgășani, 
secția nr. 3 metalurgie, planul de 
producție nu se realizează în
deosebi din cauza slabei aprovizio
nări materiale și repartizării neju- 
dicioase a sarcinilor de plan pe 
formații de lucru. Stația de probat 
radiatoare nu este dotată cu insta
lațiile necesare, podul rulant nu 
funcționează, operațiile de ridicat 
realizîndu-se manual, toate acestea 
ducînd la un randament scăzut al 
muncii.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a indicat ca scri
soarea să fie dată spre rezolvare 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale.

Din verificarea făcută la fața lo

cului a reieșit insă că numai unele 
afirmații sînt reale.

S-au stabilit, împreună cu con
ducerea centralei industriale de re
sort, măsuri cu termene și răspun
deri precise privind punerea în 
funcțiune a podului rulant, îmbună
tățirea instalației pneumatice pen
tru probat radiatoare, revizuirea 
instalației termice, repararea aero- 
termelor, izolarea conductelor de 
transport abur.

Problemele rezultate din scrisoa
re și măsurile luate au fost dezbătu
te în ședința lărgită cu activul a 
biroului organizației de bază, fiind 
prezenți și semnatarii scrisorii. Cel 
care au luat cuvîntul s-au decla
rat mulțumiți de măsurile luate, 
s-au angajat să elimine neajunsu
rile constatate și să obțină rezultate 
tot mai bune în producție.

(u exigență, în scopul economisirii

în țonșenș tu solicitările sătenilor
energie^ șj combustibililor

Noi mărturii ale principiilor 
democratismului orinduirii noustre, 

ale idealurilor de egalitate 
și echitate socială

Proiectele de lege supuse dezbaterii publice

Cîțiva cetățeni din satul Gura 
Crivățului, județul Prahova, au a- 
dresat secretarului general al parti
dului o scrisoare în care se pornea 
de la faptul că în anii 1972 și 1975 
acest sat, precum șl alte localități de 
pe firul apelor Cricovul Dulce și Cri
vățul au fost inundate, deteriorîn- 
du-se un șir de gospodării țără
nești și degradîndu-se zeci de hec
tare de teren agricol. în scrisoare 
se relata că pentru evitarea unor 
asemenea calamități. Oficiul de 
gospodărire a apelor — Prahova a 
început amenajarea albiilor celor 
două rîuri, însă după efectuarea 
unor lucrări pe o lungime de 2 km 
acestea au stagnat. Unele utilaje 
stau părăsite pe marginea rîului 
Cricov, importante cantități de ci
ment, sîrmă, plasă și alte materia
le au dispărut de pe șantiere.

Din Indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost dată 
spre rezolvare viceprim-ministrului 
de resort al guvernului și președin
telui Consiliului National al Ape
lor. în raportul de cercetare se 
precizează că pentru combaterea 
inundațiilor în localitățile Coada

Izvorului, Gura Crivățului, Băltită 
și Mănești, cît și a terenurilor a- 
gricole aferente, s-a început în 
anul 1977 executarea lucrării „Re
gularizarea și îndiguirea rîului Cri
covul Dulce". Lucrarea a constat 
din tăierea de meandre, executarea 
de diguri longitudinale și redarea 
unor suprafețe circuitului agricol 
și silvic. Digurile au fost executate 
din material local, nisipuri pră- 
foase-argiloase la distanțe de 
numai 15—20 metri față de mal ; 
or, -în urma viiturilor din iunie 
1979, aprilie și mai 1980,'unele por
țiuni din lucrarea executată au fost 
degradate de apele riului Cricovul 
Dulce, Evaluarea daunelor produse 
se ridică la circa 1 milion lei. în 
prezent se execută refacerea lucră
rii calamitate. Răspunsul arată că 
au fost găsite pe teren trei buldoze
re, din care două nu lucrau datori
tă lipsei pieselor de schimb și că 
miliția economică verifică modul 
în care au fost folosite materialele 
și carburanții.

Totodată, în răspuns se sublinia
ză că lucrarea executată a apărat 
de inundații, în acest an, impor

într-un număr de scrisori adre
sate conducerii partidului nostru, 
din mai multe localități, se relata 
că în apartamentele încălzite cu 
combustibil lichid căldura este 
insuficientă, iar costul acesteia este 
mai ridicat în raport cu cel din 
apartamentele racordate la centra
lele termice care folosesc altfel de 
combustibil. Autorii sesizau că 
aceasta se datorește și lipsei de 
spirit gospodăresc din partea între
prinderilor care coordonează activi
tatea centralelor termice, pierzîn- 
du-se combustibil, energie și căl
dură din cauza proastei întrețineri 
a utilajelor și conductelor.

La indicația secretarului genera! 
al partidului nostru, scrisorile au 
fost date, spre soluționare, condu
cerii Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare. In raportul de 
cercetare se precizează că. în con
formitate cu prevederile Decretu
lui nr. 103/2 aprilie 1980 și cu indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene au luat o serie 
de măsuri privind gospodărirea ju
dicioasă și reducerea consumului de 
energie, printre care: îmbunătățirea 
randamentelor la cazanele și arză
toarele de la încălzirea centrală.

precum și înlocuirea celor cu o efi
ciență scăzută ; revizuirea instala
țiilor din centrale, rețele, puncte 
termice și automatizarea acestora 
din urmă ; echilibrarea prin dia
fragme a rețelelor termice la con
sumatori, pentru uniformizarea tem- 
peraturiior în încăperi ; raționali
zarea personalului existent la cen
trale termice, precum și instruirea 
și școlarizarea corespunzătoare a 
întregului personal de exploatare a 
centralelor, punctelor, rețelelor și 
instalațiilor de utilizare a agentului 
termic ; antrenarea asociațiilor de 
locatari și a cetățenilor în vederea 
eliminării pierderilor de căldură 
cauzate de neetanșeitățile de la uși, 
ferestre, subsoluri și poduri, pre
cum și pentru economisirea com
bustibilului în perioadele calde ale 
anului, constituindu-se astfel re
zerve de combustibil pentru a fi 
utilizat în lunile de iarnă ș.a.

Fără îndoială, aplicarea peste tot 
a acestor măsuri va duce la eco
nomisirea energiei și combustibilu
lui, va asigura căldura necesară în 
apartamente și, alături de celelalte 
prevederi ale decretului amintit, va 
contribui la ieftinirea costului 
căldurii.

Neculal ROȘCA

NOTĂ CETĂȚENEASCĂ

Perisabilitatea cinstei ?
Ieri, 8 octombrie, la 

magazinul l.L.F. din 
Calea Dorobanților nr. 
239, din camionul de 
mare tona) cu nr. 
21-B-6887 se descărcau 
lăzi cu mere mari și 
frumoase. In camion, 
alături de șoferul Ion 
Trancan, care răspun
dea de transportu1 
fructelor, două fete 
îmbrăcate în halite 
albe, cu ecuson, ale
geau cele mai frumoa
se mere pe care le 
așezau cu grijă în sa
coșe. S-au terminat 
descărcarea șl cintări- 
rea mărfii, iar cele 
două fete, practicante 
la magazinul „Venus“ 
din Piața Dorobanți
lor, au dat să plece cu 
merele fără ca cineva 
să le ceară un leu.

„Le trimit fiicei 
mele, practicantă la 
magazinul „Venus“ — 
afirmă șoferul autoca
mionului. Sînt din pe-

risabilitățile care mi se 
cuvin“.

Perisabilității De ce? 
Din factura nr. 25 984 
a l.L.F. Militari din 
Capitală aflăm că au 
fost transportate 6 500 
kg mere de la Cîn- 
dești, județul Buzău. 
Cintărite, cele două 
sacoșe cu mere depă
șeau 10 kg. Deci o va
loare de circa 50 lei. 
Cine dă voie șoferului 
de pe acest camion să 
aibă perisabilități pe 
care să și le însu
șească ? în al doilea 
rind, și un aspect le
gat de educarea in 
spiritul cinstei și co
rectitudinii lucrătoru
lui din comerț. Ce în
vață practicantele de 
la magazinul „Venus"? 
Că tși pot însuși pro
duse care nu le 
aparțin sau că și cin
stea este... perisabilă ? 
(I. Herțeg).

(Urmare din pag. I)
de viață, de muncă, trebuie mai bine 
explicat că «Tribunele democrației» 
nu pot fi înțelese ca un fel de bi
rouri de reclamați!. Ele sînt întîlniri 
în care să gîndim și să găsim soluții 
de interes mai larg, realizînd practic 
un schimb de experiență pe planul 
activității cetățenești, obștești. Pro
pun în acest sens ca, odată cu înfă
țișarea schițelor de sistematizare a 
diferitelor zone, să fie prezentate și 
informări foarte precise cu privire la 
folosirea fondurilor din contribuția 
cetățenilor în toate circumscripțiile 
și cartierele".

Din răspunsurile de mai sus s-a 
desprins, implicit, ideea eficienței. 
Am adresat, deci, interlocutorilor noș
tri o a doua întrebare :

— Ce exemple puteți aduce pentru a 
demonstra eficiența „tribunelor" și 
ce credeți că ar trebui întreprins în 
continuare in această direcție 1

Promptitudine. RăsPunsul to
varășului Csomăs Samuel, muncitor 
tapițer în secția de mobilă 2 a Fa
bricii de prelucrare a lemnului Co- 
vasna, a fost acesta: „La «tribunele» 
ținute anul acesta în orașul nostru — 
oraș care se dezvoltă și se moderni
zează văzînd cu ochii — participanții 
au propus, între altele, repararea 
unor străzi ca Gabor Aron, Calvin, 
Gh. Doja, care erau desfundate și, 
pe timp ploios, se înnămoleau. 
La era actuală, străzile au fost a- 
proape în întregime reparate, plan- 
tîndu-se, cu sprijinul cetățenilor.

INVITAȚII ALE TOAMNEI TURISTICE

inaia —
„Perla B

Așezată în trepte, de 
pe pantele munților pînă 
la albia Prahovei (între 
880 metri și 760 metri), 
stațiunea Sinaia dispune 
de un climat subalpin, cu 
un aer bogat în ozon. Si
naia se recomandă atit 
pentru odihnă, cît și pen
tru tratarea nevrozelor 
astenice, surmenajului fi
zic, intelectual și anemi
ilor.

Vile cochete și confor
tabile, restaurante, pen
siuni, piscine acoperite, 
săli de jocuri mecanice, 
săli de spectacole și au
diții muzicale, mijloace 
moderne de transport pe 
cablu și numeroasele tra
see turistice au făcut ca 
Sinaia să constituie pen
tru turiștii de toate vîrs- 
tele și în toate anotimpu
rile anului un punct de 
mare atracție.

ucegilor"
Stațiunea oferă oaspe

ților săr liniște, mișcare, 
odihnă, reconfortare. In
tr-un cuvînt, sănătate 1

Numeroase trasee tu
ristice duc pe amatorii 
de drumeții la hotel Al
pin, cabana Piscul Cîl- 
nelui. Cascada Urlătoa- 
rea, cabana Vîrful cu 
Dor, pentru ca mâi apoi, 
ajunși pe Platoul Bucegi, 
să se deschidă nenumăra
te alte poteci marcate 
spre locuri de o frumu
sețe aparte.

Pentru orice informații 
privind diferitele forme 
de vacanță la Sinaia, pre
cum și pentru procurarea 
de bilete, doritorii se pot 
adresa agențiilor și filia
lelor oficiilor județene 
de turism din întreaga 
țară, precum și I.T.H.R. 
București.

plopi și arbuști ornamentali, iar tîr- 
gul de vite din toamna aceasta se 
ține pe un teren nou amenajat. Deci, 
de îndată ce hotărîm ceva la o «tri
bună», să și trecem cu toții la fapte".

Aceeași idee, a promptitudinii și 
punctualității, a fost reluată și de tova
rășul Ion Moldovan, ceferist, din Bra
șov : „în luna aprilie a avut loc și 
la noi o «Tribună a democrației», la 
care am propus, între altele, racor-

țenii, de antrenare a acestora la ac
țiuni de larg interes. La primele „tri
bune", președinta Consiliului F.D.U.S. 
pe sector obișnuia să informeze, îna
intea începerii discuțiilor, cum au 
fost soluționate problemele cărora nu 
11 se putuse răspunde la „tribuna" 
anterioară. în ultimul timp, aceste 
informări-răspuns le prezintă chiar 
cadre de conducere din instituțiile 
implicate și lucrurile sînt duse pînă

^^^DEMOCRfllIEI
darea Școlii generale nr. 17 la re
țeaua de termoficare. Ni s-au dat a- 
sigurări că problema va fi rezolva
tă... în acest an. Mi se pare că este 
necesar ca tovarășii din conducerea 
forurilor locale sau a unor institu
ții implicate în soluționarea unei 
probleme sau alteia, prezenți Ia â- 
dunări, să concretizeze mai clar, din 
capul locului, termenele și posibilită
țile de care dispun ei".

Nimic fără răspuns, ,0,,e, 
Sușnea, membru al Organizației de
mocrației și unității socialiste nr. 7, sec
torul 1 din Capitală, ne-a spus: „Nici 
o întrebare, nici o problemă fără răs
puns — iată, după părerea mea, care 
trebuie să fie „cuvîntul de ordine" 
al „Tribunelor democrației", ca in
strumente concrete de lucru cu cetă-

la capăt, ceea ce este esențial". Flori- 
ca Stoicescu, gospodină din Ploiești, 
s-a pronunțat mai răspicat: „Cu răs
punsuri generale, de tipul „vom face", 
„vom vedea", „vom studia", nu se re
zolvă mare lucru, cum nu s-au rezolvat 
în orașul nostru neajunsuri legate de 
ridicarea resturilor menajere de la 
unele blocuri, repararea unor străzi 
sau efectuarea unor acțiuni de igie
nizare".

Operativitate. Dum,tru PeH* 
secretarul organizației de bază P.C.R. 
cartier 1, sectorul 6 — București, a 
opinat: „Trebuie să recunoaștem că 
multe probleme se rezolvă pe loc. 
Așa a fost, de pildă, modificarea, cu 
acordul participanților interesați și 
prezenți la adunare, a orarului pri
vind asigurarea cu apă caldă a blocu

rilor din unele cartiere. Altele se re
zolvă imediat după adunare, prin ve
rificarea pe teren a unor sesizări, pe 
această cale soluționîndu-se, de pil
dă. un șir de neajunsuri din sectorul 
comerțului. După cum se ridică în 
discuții și probleme care se rezolvă 
în timp, pentru că nu totul se poate 
face bătîndu-se din palme. Și fiindcă 
sînt asemenea probleme, iar măsura 
reală a dialogului instituție—cetățean 
o dă eficiența, trebuie să existe re
ceptivitate nu numai în a asculta 
opiniile și sesizările cetățenilor, ci 
și în a dispune rezolvarea lor".

Școală a spiritului civic. 
La un mod judicios de lucru, ope
rativ și competent, s-a referit ingi
nerul agronom Constantin Binder 
din comuna Tanacu, județul Vaslui : 
„Unele discuții din cadrul „tribune
lor" s-au prelungit pe teren, la fața 
locului. în felul acesta s-au găsit, de 
exemplu, soluții de captare a unor 
izvoare de coastă și de asigurare a 
apei potabile pentru satele așezate 
pe dealuri, ca și pentru amenajarea 
unei salbe de mici lacuri de acumu
lare, în vederea irigării grădinilor de 
legume și dezvoltării sectorului pis
cicol".

Considerăm că aceste opinii spon
tane — cărora paginile ziarului le 
rămîn în continuare deschise — 
constituie utile subiecte de reflecție 
pentru consiliile Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, în preocu
parea statornică a acestora de a con
feri „Tribunei democrației" tot mai 
multă vitalitate și eficiență.

Un rol educativ 
sporit adunărilor 

cetățenești
După părerea mea. proiectul de 

modificare a Legii nr. 57 din 1968 
de organizare și funcționare a con
siliilor populare pune de acord 
mutațiile survenite în viata econo
mică și socială cu cadrul organi
zatoric de desfășurare a întregii 
activități pe care sînt chemate să o 
desfășoare organele locale ale pu
terii de stat. Sensul acestora este 
adîncirea și lărgirea democrației 
noastre socialiste, creșterea răs
punderii fiecărui cetățean pentru 
bunul mers al treburilor obștești in 
localitatea în care muncește și tră
iește, participarea directă a. mase
lor la luarea și traducerea în via
tă a deciziilor de interes general. 
Sînt de remarcat. în această di
recție, noua periodicizare a adună
rilor cetățenești — așa cum a fost 
prevăzută în proiectul de lege — 
ca și lărgirea competenței acestui 
larg și cuprinzător forum cetățe
nesc de dezbatere și decizie.

Consider însă de aceeași impor
tanță completarea articolului 4 re
feritor la adunările cetățenești — 
cu un aliniat prin care să se pre
vadă instituționalizarea acestora șl 
ca instanțe sociale și morale, în 
care să se analizeze abaterile de la 
regulile noastre de muncă și de 
viață, orice manifestări ale obscu
rantismului sau lipsei de răspun
dere cu care unii cetățeni mai tra
tează îndatoririle obștești. Cred că 
ar fi bine, in cadrul acelorași adu
nări, să fie instituită o „tribună a 
onoarei și demnității cetățenești" 
pentru cei ce se disting prin hăr
nicie și atitudine civică exemplară.

Asemenea discuții publice, în
tr-un asemenea cadru de dezbateri, 
ar asigura, fără îndoială, un climat 
social sănătos, de maximă respon
sabilitate, ar asigura adunărilor 
cetățenești un rol important in e- 
ducarea și mobilizarea maselor la 
îndeplinirea înaltelor sarcini și 
răspunderi ce le sînt încredințate.

Ioan CH1VAR1
președintele biroului executiv 
al Consiliului popular 
al cpmunei Nojorid ; 
din județul Bihor

Dreptul la reputație 
nepătată

Consider că persoanele la care se 
referă viitoarea Lege privind obli
gația cadrelor de conducere din ac
tivitatea economico-socială și a 
altor activiști de partid și de stat 
de a declara bunurile de valoare, 
proprietate personală — persoane 
printre care sint prevăzute și „ca
drele de conducere din unitățile de 
justiție" (art. 2 lit. j), din care și 
eu fac parte, nu numai că nu au ce 
pierde, neavînd nimic de ascuns, 
dar au motive de satisfacție pentru 
faptul că vor declara bunurile de 
valoare deosebită pe care le dețin 
în proprietate personală. Astfel, 
aceste cadre sînt puse la adăpost 
de orice suspiciune, ponegrire, de 
orice clevetire in legătură cu bunu
rile pe care le posedă sau le dobin- 
desc prin munca lor și a membrilor 
de familie.

Ideea proteguirii reputației noas
tre o consider salutară, căci mai 
există cazuri de sesizări la di
ferite organe și niveluri privind 
achiziționarea unor bunuri de către 
un lucrător din justiție. în această 
ordine de idei și pentru același 
scop — de întărire a prestigiului și 
autorității noastre — consider că ar 
fi necesar ca prevederile legii să fie 
sxtinse asupra tuturor judecători
lor, indiferent de grad, ei fiind de 
multă vreme, și pe bună dreptate, 
considerați activiști de partid și 
de stat.

Mai am de făcut și alte propuneri 
și completări :

Insuficient de clară mi se pare a 
fi formularea cuprinsă în art. li 
„și alte asemenea bunuri de valoa
re deosebită". Cît timp nu se indi
că, măcar enunciativ, dacă nu limi
tativ, despre ce bunuri poate fi 
vorba, sau cuantumul valorii pe 
care trebuie să-l aibă un bun pen
tru a fi considerat de o valoare 
deosebită, interpretarea poate de
veni prea elastică.

De asemenea, sint de părere ca 
drepturile bănești cuvenite pentru 
invenții să fie mai mari decit cele 
recunoscute pentru inovații. Am in 
vedere diferența de muncă intelec
tuală depusă, dintre beneficiile 
realizate prin aplicarea in practică 
a unei invenții față de o inovație.

îmi exprim convingerea că și 
multe alte propuneri interesante 
vor fi făcute proiectului respectiv, 
așa îneît, devenit lege, să cores
pundă pe deplin unei juste și sa
lutare idei, aceea cuprinsă și în
scrisă în preambulul proiectului.

Ion M1L1TARU 
președintele Tribunalului 
județean Ilfov

Contracararea 
unor tentații

Mi-aș permite să fac două pro
puneri la proiectul de Lege privind 
declararea bunurilor de valoare:

La articolul 1, printre alte valori 
ce trebuie declarate, să se nomina
lizeze și colecțiile de timbre, cit și 
timbrele de mare valoare, aflate in 
proprietate personală. Pentru unii, 
filatelia, tot din aceeași dorință de 
căpătuială, a devenit mai mult sau 
mai puțin o afacere rentabilă.

La articolul 2, în rindul celor ce 
au obligația de a declara bunurile 
să fie trecuți și șefii de mari depo
zite de mărfuri, gestionarii de ma

gazine — într-un fel toți cel ce 
gestionează bunuri materiale sau 
valori bănești. Realitatea a dove
dit că, în această sferă de activi
tate, controlul asupra bunurilor 
proprietate personală este necesar, 
ca mod de prevenire a unor acte 
de sustragere, de însușire din avu
tul obștesc.

Gheorqhe TANASOIU 
director al Direcției județene 
pentru problemele de muncâ 
și ocrotiri sociale-Prahova

înlesniri pentru 
înființarea de noi 
unități productive 

și prestatoare 
de servicii

Comuna noastră, situată în zona 
muntoasă a Apusenilor, dispune în 
prezent de 9 unități prestatoare de 
servicii către populație, care reali
zează anual o producție în valoare 
de 700 000 lei. Prin aplicarea pre
vederilor Legii cu privire la dez
voltarea industriei mici va crește 
substanțial numărul acestor unități, 
precum și producția de bunuri de 
consum. Astfel, vom pune în va
loare resursele locale prin înfiin
țarea unei vărării în satul Buces- 
Vulcan șl a unei balastiere la Mi- 
hăileni — pentru producerea ba
lastului necesar lucrărilor de con

strucții. De asemenea, vom înființa 
o carieră de piatră în satul Stanija. 
în plus, ne-am propus să dăm în 
folosință o brutărie, un atelier de 
fierărie-rotărie, o secție de răco
ritoare și alte unități, astfel ca în 
viitorul cincinal valoarea prestații
lor către populație să depășească 
3 milioane lei, iar numărul persoa
nelor ocupate în aceste activități să 
sporească cu încă 50 de lucrători.

Ținînd cont de faptul că la în
ceput, după înființare, noile unități 
au nevoie de o perioadă de timp 
pentru formarea „vadului comer
cial", ca și de faptul că organiza
rea acestor unități presupune anu
mite fonduri pentru realizarea noi
lor construcții și pentru dotarea 
atelierelor cu utilajele necesare, 
propun ca prin Legea micii in
dustrii să se extindă facilitățile fi
nanciare prevăzute în Legea nr. 
7/1971 pentru toate noile unități de 
producție și de servire publică : 
anume reducerea sau scutirea de 
plata impozitului pe beneficii pen
tru o perioadă de timp.

Această prevedere, pe lingă fap
tul că ar încuraja preocupările pe 
linia extinderii rețelei de unități, 
ar veni și în sprijinul cooperative
lor mai mici, îndeosebi al celor de 
la sate, care nu întotdeauna dispun 
de fondurile financiare necesare 
organizării noilor unități.

Candin MATEȘ 
președintele cooperativei de consum 
din comuna Buces, 
județul Hunedoara

in consens cu preocupările pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit
Supunerea spre dezbatere publică a proiectelor de lege privind 

administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre 
chiriași și proprietari, precum șt cu privire la dezvoltarea construcției 
și vînzării de locuințe a determinat sosirea la redacție a numeroase 
scrisori.

In cuprinsul acestora se exprimă aprecierea față de eforturile 
perseverente depuse de partidul și statul nostru pentru soluționarea 
problemei spațiului locativ, se relevă amploarea fondurilor alocate 
an de an acestui domeniu, avintul fără precedent al construcției de 
locuințe cate a făcut ca orașele și cartierele să capete o înfățișare 
nouă în întreaga țară, se subliniază importanța ajutorului concret și 
înlesnirilor acordate de stat, de întreaga societate cetățenilor pentru 
construcția de locuințe proprietate personală.

în scrisori sint exprimate, de asemenea, diferite opinii și puncte 
de vedere în legătură cu proiectele de lege supuse dezbaterii, inclusiv 
observații critice, se fac diferite propuneri concrete și sugestii în ve
derea perfecționării acestora.

Astfel, în scrisoarea semnată de 
ION ENCEANU, maistru la între
prinderea de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău, se spune : „Consider 
deosebit de importantă prevederea 
ca personalului muncitor din uni
tățile socialiste să i se închirieze 
locuințe pe baza propunerilor co
lectivelor de muncă in care ișl 
desfășoară activitatea, aprobate de 
consiliile oamenilor muncii și de 
organele sindicale. Obligația comi
tetelor sindicale de a raporta- în 
adunările generale ale membrilor 
de sindicat asupra modului de solu
ționare a cererilor de locuințe va 
avea ca rezultat înlăturarea oricăror 
manifestări de favoritism și, tot
odată, a oricăror suspiciuni în le
gătură cu soluționarea acestor 
cereri".

în scrisoarea medicului primar 
internist VASILE SAVULESCU, din 
București, apreciindu-se ca fiind 
în conformitate cu principiile eticii 
și echității socialiste o seamă de 
modificări la Legea privind admi
nistrarea fondului locativ și regle
mentarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, se fac totodată 
sugestii pentru îmbunătățirea unor 
prevederi din proiectul de lege. 
Astfel, se propune ca în viitor con
siliile populare să planifice con
struirea unui număr mai mare de 
apartamente cu două camere pen
tru a se putea face față cererilor 
unor persoane care, din diverse mo
tive, nu au o familie numeroasă, 
în același timp, autorul scrisorii 
propune să se renunțe la unele pre
vederi înscrise în proiectul de lege. 
Astfel, arată scrisoarea, „a introdu
ce în locuință o persoană străină — 
deoarece nu totdeauna există posi
bilitatea de a include în familie o 
rudă — cu conviețuire în comun, 
înseamnă a favoriza apariția unor 
surse de neînțelegeri, nepotriviri, 
incomoditate, imposibilitatea unei 
vieți intime și discuții generatoare 
de nervi și iritați!. înseamnă a 
crea o situație în contradicție cu 
nivelul actual de dezvoltare social- 
economică a societății noastre so
cialiste și, mai ales, în contradicție 
cu țelul fundamental al politicii 
partidului nostru, de ridicare con
tinuă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc".

în scrisoarea sa, ION PETRESCU, 
muncitor ceferist din București, 
scrie : „Cu 7 ani in urmă am fost 
îndemnați să ne construim locuințe 
proprietate personală. Multi ne-am 
făcut locuințe in blocuri. Cu sacri
ficii, cu economie, dorind ca apar
tamentul nostru să fie mai bun și 
mai frumos decit ceea ce am avut 
pină atunci. Sîntem oameni de 
rind care am trudit cu greu pentru 
banii pe care ni i-a cerut obți
nerea celui mai prețios drept al 
omului : a avea un cămin care să 
fie al lui, care să-i dea bucuria de 
a se simți ca acasă cînd vine de 
la slujbă. Acum, după unele preve
deri din proiectul de lege, ar urma 
să ne impărțim casa, baia, bu
cătăria cu alți locatari. Nici noi nu 
am mai fi acasă în această situa
ție, dar nici ei. Numai necazuri șl 
certuri. Ne putem lipsi de unele 
lucruri, de plimbări in străinătate 
sau de automobile, dar nu ne pu
tem lipsi de casa noastră. Iată de 
ce consider că trebuie îmbunătăți
te proiectele de lege în deplin 
acord cu principiile noastre comu

niste. Poate, prin unele prevederi 
ale proiectului s-ar „rezolva" mai 
repede problema locuințelor dar 
este cert că relațiile dintre oameni, 
barometru al calității unei socie
tăți, s-ar înrăutăți".

în scrisoarea sa ION IONESCU 
din București, referindu-se la art. 
1, punctul 7, literele a, b, din pro
iectul de lege privind modificarea 
Legii nr. 5/1973, propune urmă
toarele : „Să se elimine cuvintele 
„Se poate avea în vedere", în- 
locuindu-se cu „Se are în vedere" 
sau „Au dreptul", aceasta pen
tru a nu da loo la interpre
tări subiective de către unele 
organe locale asupra acelei camere 
în plus care se lasă familiei în afară 
de cîtc o cameră pentru fiecare 
membru de familie. Dacă s-ar lua 
acea cameră in plus (după vechea 
lege) nu ar fi o măsură stimulato- 
rie pentru cei care vor să-și cum
pere apartamente, fiind mai conve
nabil să aștepți să-ți dea statul 
apartament cu chirie. De asemenea, 
măsura de a obliga pe proprietar 
să închirieze camera sau camerele 
în plus nu este normală. Majorita
tea cetățenilor și-au făcut aparta
mente proprietate personală cu sa
crificii materiale și renunțări la 
lucruri de primă necesitate, pen
tru a locui mai civilizat și nu pen
tru a închiria în scopul unor ve
nituri suplimentare sau pentru 
speculă. De ce să fie cetățeanul obli
gat să închirieze o cameră unei 
persoane necunoscute, cu alte obice
iuri sau caracter și care ar da loo 
la discuții sau litigii ? Este cazul 
să ne întoarcem la situații ca cele 
de acum 15-20 de ani ? Nu acesta 
este scopul dezvoltării construcți
ilor de locuințe. Desigur, acei cetă
țeni care dețin camere în plus și le 
închiriază in scop de speculă să 
fie sancționați potrivit legilor în 
vigoare".

în scrisoarea sa, CONSTANTIN 
F1NICHIU din Brașov scrie în le
gătură cu noțiunea de „casă de 
odihnă" : „Nu a fost suficient de 
bine definită această noțiune și 
dimensiunea acestei forme de pro
prietate de care se pare că au abu
zat unii construind vile cu scopuri 
speculative, incompatibile cu prin
cipiile etice care guvernează so
cietatea noastră. în același timp — 
arată semnatarul — in noțiunea de 
casă de odihnă au fost cuprinse și 
casele țărănești, dobindite pe cale 
de succesiune, de către cei care 
prin natura ocupațiilor s-au stabilit 
in alte localități, case pe care nu 
le-au înstrăinat și nu le-au închi
riat deoarece constituie cea mai pu
ternică legătură cu satele din care 
au plecat. Consider că dispoziția 
privind casele de odihnă trebuie 
completată și reformulată pentru 
a fi păstrată numai cu privire la 
casele de odihnă propriu-zise, con
struite in scop speculativ, după 
apariția Legii 1/1973, exceptind de 
la principiul înscris în proiect ca
sele țărănești la care m-am referit. 
Oricum, cei vizați de această pre
vedere solicită mai multă stabili
tate in reglementarea relațiilor 
sociale, fiind evident că dacă ar li 
prevăzut că prin cumpărarea pro
priilor lor apartamente vor fi obli
gați (după cițiva ani) să renunțe 
la casele părintești ar fi preferat 
să rămînă chiriașii acelor aparta
mente".
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Perseverență și responsabilitate muncitorească 
pentru realizarea sarcinilor economice

ÎN INDUSTRIE ZLATMA :

ClND SE MOBILIZEAZĂ EFECTIV PROPRIA 
INGENIOZITATE SI COMPETENTĂ SE POATE 

RENUNȚA LA IMPORT
PRIN MODERNIZAREA PROCESULUI DE FABRICAȚIE, ÎNTREPRINDEREA DE ARTICOLE 
DIN STICLĂ - BUCUREȘTI A ELIMINAT IMPORTUL UNOR UTILAJE Șl PRODUSE FINITE
Oamenii muncii din secția de tras 

tuburi și fabricat fiole a întreprin
derii de articole din sticlă-București 
își amintesc și acum de adunarea 
generală ce a avut loc in urmă cu 
circa patru luni. Și aceasta pentru 
că dezbaterile și hotărîrile luate in 
acea adunare au determinat schim
bări importante, de esență, atît in 
desfășurarea procesului de producție, 
cit și in modul de a gindi, de a ac
ționa al multor muncitori și specia
liști. Despre ce este vorba ?

Atunci, in adunarea pe secție, ș-a 
pus problema sporirii producției de 
fiole. Din cifrele și datele prezentate 
rezulta cu clarita
te că, în acest an. 
capacitatea celor 
două unități din 
țară 'care fabrică 
fiole — difi Bucu
rești și Turda —. 
nu satisface ce
rințele industriei 
de medicamente. 
Iar în cincinalul 
viitor, decalajul 
dintre capacitățile 
celor două unități 
și necesarul de 
fiole va crește și mai mult." Se pu
neau deci două probleme : 1) asigu
rarea necesarului de fiole din acest 
an al industriei de medicamente și 2) 
dezvoltarea in perspectivă a liniilor 
tehnologice de fabricat fiole..

„Desigur, ne vom mobiliza și vom 
spori la maximum producția de fio
le" — au gîndit, mărturisit sau nu, 
toți cei prezenți la adunare. Era 
limpede însă că în felul acesta pro
blema nu va fi rezolvată. Cu utila
jele de atunci, producția putea creș- 
te. dar nu nrea mult. Or, industria 
de medicamente avea nevoie de mi
lioane de fiole. Și atunci ? Lunile 
erau numărate pe degete. Pină la 
sfirșitul anului nu mai erau decit 
două trimestre. Ce să faci în șase 
luni de zile pentru a spori capacita
tea de producție a secției ?

Au fost destui cei care s-au gîn
dit atunci la soluția ce părea salva
toare, cel puțin pentru moment : im
portul. Anul acesta importăm fiole 
pentru a acoperi necesarul indus
triei de medicamente, iar în cincina
lul viitor importăm utilaje pentru 
încă o linie de fabricație și proble
ma va fi rezolvată. Dealtfel, această 
soluție se și conturase la cele două 
centrale industriale de specialitate : 
a sticlei și de medicamente. Simplu, 
comod, dar... scump. în adunarea ge
nerală, oamenii nu puteau face insă 
o astfel de propunere. Atunci, ei de

ce s-au adunat acolo ? Să propună 
soluția importului? Toți cei prezenți 
știau că trebuie să-și analizeze a- 
profundat activitatea, să identifice 
împreună posibilitățile și resursele 
interne de sporire a producției. Ce
rințele industriei de medicamente 
erau presante, nu mai era timp de 
așteptat. Și atunci, în adunare, di
rectorul întreprinderii, tovarășul 
Grigore Togan, s-a adresat oameni
lor să-și pună la încercare capaci
tatea și competența profesională. A- 
dică, să găsească soluții pentru per
fecționarea tehnologiei, a utilajelor 
și sporirea producției de fiole cu a-.

• După patru luni, hotărîrile adunării generale au devenit 
fapte

• In acest an se vor fabrica suplimentar 40 milioane de fiole
• Produse de calitate superioară cu consumuri energetice 

mai mici
• In viitorul cincinal, o întreagă linie tehnologică (ce urma 

să fie importată) se va realiza prin autodotare

celeași capacități de fabricație. O- 
biectivul propus : 40 milioane fiole 
realizate suplimentar pină la sfirșitul 
anului.

— Să știți că ne-am și confruntat 
pentru ideile noastre, ne spunea chiar 
la începutul acestei săptămîni mais
trul Adrian Braba. Au fost făcute 
atitea propuneri incit fiecare a tre
buit să-și susțină punctul de vedere, 
ideile, prin calcule bine fundamen
tate. Dar nu e rău cind ai de unde 
alege.

Intr-adevăr,, nu e râu deloc, • iar 
rezultatele se văd de acum în pro
ducție. Prima problemă care s-a pus 
a fost intensificarea procesului de 
fabricație concomitent cu reducerea 
pierderilor tehnologice. Punctul ne
vralgic il reprezenta instalația de 
tragere și tăiere a țevii de sticlă. 
Aici, pe lingă faptul că instalația nu 

. avea o capacitate suficient de mare, 
se produceau și cele mai multe pier
deri tehnologice. Pierderile se înca
drau in normele prevăzute, dar tot 
pierderi rămîneau. Trebuia deci con
cepută o instalație cu un randament 
mai mare, la care să se modifice și 
sistemul de . tăiere a țevii de sticlă. 
Și cu forțele nronrii ale întreprinde
rii a' fost proiectată, executată și 

. montată o nouă instalație de tăiere 
a tuburilor de sticlă prin soc termic 
(vechea instalație are un sistem me-, 
canlc de tăiere, ceea ce si determi
na procentul mare de pierderi teh
nologice1) .

In această perioadă, pe aceeași li
nie tehnologică, cuptorul de topire 
și tragere a tubului de sticlă a in
trat in reparație capitală. Profitin- 
du-se de această situație, s-au făcut 
o serie de modificări constructive și 
la cuptorul de topire a sticlei. Aici 
i-'am întîlnit pe șamotorii Titus Ță- 
rină și Ion Bran, care, împreună cu 
echipa de instalatori a maistrului 
Ștefan Iofciu, executau ultimele lu
crări de finisaj. Cuptorul și noua in
stalație de tăiere a tubului de sticlă 
vor fi puse în funcțiune azi, 9 oc
tombrie.

Un alt loc de muncă îngust, defi
citar, il reprezen
ta sortarea și am
balarea fiolelor. 
Aceste operații se 
efectuau manual, 
cu o productivi
tate scăzută. Așa 
că a fost concepu
tă și realizată tot 
cu forțele proprii 
ale întreprinderii 
o instalație de 
sortare mecaniza
tă a fiolelor. Tot
odată, a fost con

struit și un alt tip de cuptor de 
reooacere, cu un consum energetic 
mai mic cu 40 la sută decit la vechiul 
tip de cuptor. Prima linie de re- 
coacere și sortare mecanizată a fio
lelor a și fost pusă în funcțiune, ur- 
mînd ca în anul viitor să fie mo
dernizate și celelalte 23 de linii de 
fabricație. Deci, pe lîngă reducerea 
consumului de energie și creșterea 
producției, aceste modernizări vor 
influența și nivelul calitativ al fio
lelor.

In sfirșit, prin perfecționarea pro
cesului de fabricație și realizarea 
noilor tipuri de utilaje s-a rezolvat 
și problema măririi capacității de 
producție în viitorul cincinal. Astfel, 
colectivul , întreprinderii s-a angajat 
să construiască prin autodotare o li
nie tehnologică cu o capacitate de 
155 milioane fiole pe an. Adică, e- 
xact capacitatea liniei tehnologice ce 
urma să fie adusă din import. Efi
ciența, valabilitatea măsurilor luate 
de colectivul întreprinderii, de la 
proiectare și pină la execuția noilor 
utilaje, este probată in modul cel 
mai convingător de faptul că pină la 
ora actuală s-au și fabricat supli
mentar 21 milioane de fiole. Altfel 
spus, dezbaterile din adunarea ge
nerală ținută in urmă cu nici patru 
luni de zile s-au dovedit fructuoase. 
Oamenii au crezut în propriile forțe 
și au izbutit.

Ion TEODOR

Fiecare instalație - 
folosită 

cu randament 
maxim

Cili miști! și metalurgiștii de 
la întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase din Zlatna. ju
dețul Alba, s-au angajat ca in 
răstimpul rămas pină la finele 
anului să asigure însemnate spo
ruri de producție pe seama creș
terii randamentului mașinilor și 
instalațiilor tehnologice. De la 
începutul anului au fost obți
nute pe această cale însemnate 
depășiri la producția fizică : 52 
tone cupru, 200 tone acid sulfu
ric. 265 tone sulfat de fier, 200 
tone sulfat de magneziu. La pro- 
ducția-maxfă planul a fost depă
șit cu 28 milioane lei. (Ștefan 
Dinică).

GALAȚk

A intrat in funcțiune 
o nouă stație 

electrică
Pe platforma Combinatului 

siderurgic Galati a fost pusă 
in funcțiune o stație electrica de 
400 kV. Noul obiectiv permite 
creșterea substanțială a siguran
ței în alimentarea cu energie 
electrică a Combinatului side
rurgic, contribuind totodată la 
reducerea consumului propriu 
tehnologic de energie electrică 
în sistemul de transport. (Dan 
Flăeșu).

MUREȘ :

Tehnologie 
modernă - 

productivitate 
superioară

Colectivul întreprinderii chi
mice .IProdcomplex" din Tg. 
Mureș acordă o deosebită atenție 
cieșterii productivității muncii 
pe seama promovării susținute 
a tehnologiilor moderne și mo
dernizării produselor. Numai de 
la începutul anului și pina acum 
au fost puse ta fabricație 64 
produse noi. O contribuție im
portantă la creșterea acestui 
indicator l-a avut reproiectarea 
și modernizarea presei hidrau
lice pentru mecanizarea cauciu
cului, fabricarea, în premieră, 
a mașinii de sudat saci groși de 
polietilenă și îmbunătățirea teh
nologiei de recoacere a produse
lor din sticlă. După 9 luni din 
acest an, sarcina de creștere a 
productivității muncii — calcu
lată pe baza producției nete — 
a fost realizată iii proporție de 
103 la sută. Este un succes 
care trebuie pus in directă legă
tură cu bunele rezultate obți
nute la tol,i ceilalți indicatori 
dc plan. (Gh. Giurgiu).

„CUM NE-AM ÎNDEPLINIT SI DEPĂȘIT SARCINILE DE EXPORT ?
Simplu, deși nu ușor: realised produse competitive, de

Sarcinile la export riguros înde
plinite, substanțial depășite 1 Este 
deviza de muncă în aceste zile pen
tru colectivul Combinatului de pro
duse sodice Govora. Se cunoaște că, 
îndeobște, în industria chimică, unde 
se asigură un înalt grad de valorifi
care a materiilor prime, se obțin 
produse care au o deosebită căutare 
pe piața externă. Două sînt căile 
esențiale care asigură sporirea ex
portului în această ramură : mai in- 
tii, firește, livrarea unui volum de 
produse cit mai ridicat ; apoi, crește
rea continuă a nivelului calitativ, 
competitiv. Judecind după re
zultatele obținute in perioada care 
a trecut din acest an. la combinatul 
de la Govora s-a acționat ferm în 
ambele direcții pentru depășirea pla
nului la export.

— Eforturile noastre consacrate 
înfăptuirii neabătute a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privi
toare la creșterea producției destina
te exportului s-au materializat in
tr-o seamă de bune rezidtate — ne-a 
spus economistul Nicolae Didoiu. di
rector comercial al combinatului. 
Concret. în nouă luni ale anului 
am livrat la export peste preve
derile contractului-cadru încheiat 
cu întreprinderea „Chimimportex- 
port“ 35 631 tone sodă calcinată și 
7 080 tone sodă caustică. Tot atî- 
tea produse cite pot fi încărca
te tntr-un tren cu 1 770 de va
goane. lung de 21 km. Dar mai im
portant este faptul că atît cantitatea 
de produse expediată in cadrul con
tractelor. cit și cea livrată supli
mentar au fost valorificate la export 
in condiții deosebit de avantajoase. 
Bunăoară, la soda caustică cursul de 
revenire a fost, pe ansamblu, de 8,35 
lei/’dolar, iar pe relația devize libere 
— 6.68 lei/dolar. Valoric, am depășit 
planul la export cu aproape 35 mi
lioane Ici valută.

— Ce avantaje a adus aceasta 
combinatului ?

— Pe planul autogestiunii, ca ur
mare a sporirii livrărilor unor pro
duse de calitate superioară s-a asi
gurat un plus de producție netă de 
15.3 milioane lei și, implicit, o creș
tere a beneficiilor unității.

tn discuțiile purtate in secțiile 
combinatului cu maiștri și munci
tori. cu ingineri și factori de condu
cere. am căutat să desprindem care

sînt resorturile interne ce au propul
sat bunele rezultate din domeniul 
exportulpi. O primă constatare : ma
joritatea interlocutorilor au tinut să 
remarce rolul deosebit pe care il în
deplinește comisia de. export din 
combinai. Aceasta iși desfășoară ac
tivitatea după un program de acțiu
ne temeinic stabilit care, periodic, 
este completat cu măsurile rezultate 
din ■ analizele efectuate decadal in 
sectoarele de producție de biroul e- 
xecutiv al consiliului oamenilor 
muncii.

— Noi, membrii comisiei, ne des
fășurăm practic activitatea curentă

diții economice avantajoase în peste 
40 de tari din cinci continente.

Desigur, evidențiind rolul activ al 
comisiei de export în ridicarea perfor
manțelor producției, trebuie să sub
liniem că, de fapt, fabricarea în cele 
mai bune condiții a producției ce ur
mează a fi livrată unor parteneri 
externi se află în centrul preocupă
rilor întregului colectiv. Prin grija 
comitetului de partid, oamenii din 
secții, de la toate locurile de mun
că sînt informați permanent de toa
te problemele exportului, se asigură 
cunoașterea detaliată a fenomenelor 
și conjuncturii economice mondiale.

LA COMBINATUL DE PRODUSE 

SODICE GOVORA

în secțiile de producție și deci cu
noaștem in fiecare moment comen
zile care sînt lansate, necesarul de 
materii prime, parametrii tehnici ce 
trebuie asigurați in funcționarea in
stalațiilor, sesizăm operativ eventua
lele dereglări tehnice pe flux, așa 
incit putem interveni imediat pen
tru înlăturarea oricărui neajuns din 
acest complex de factori care con
cură la realizarea producției în con
diții de calitate — ne-a relatat ing. 
Mircea Caragea, responsabilul comi
siei. Astfel, menținînd constant un 
randament înalt al instalațiilor și rea- 
lizînd produsele ritmic și la un ni
vel calitativ superior, a devenit po
sibilă obținerea urrui record cu care 
ne mindrim. în instalațiile combina
tului fabricăm sodă caustică după 
procedeul Solvay, despre care se știe 
că poate asigura o concentrație de 
substanță activă de cel mult 98 la 
sută. Din rfte cunoaștem, acest pro
cent încă nu a fost atins de nici un 
alt producător de sodă caustică din 
lume. Noi însă am reușit performan
ta de a depăși proporția de 98 la 
sută substanță activă ; și aceasta nu 
la șarje izolate, ci în mod obișnuit, 
in producția curentă. Tocmai de a- 
ceea, produsele noastre au o foarte 
mare căutare pe piața externă. Am 
ajuns ca peste 70 la sută din pro
ducția noastră să fie livrată in con

Astfel, muncitorii, maiștrii, specia
liștii sint stimulați să acționeze cre
ator, gospodărește pentru realizarea 
produselor pentru export in condiții 
de Înaltă eficientă. Maistrul Eugen 
Marga, operatorii chimiști Gheorghe 
Cîțoiu, Nicolae Nicolaescu, Ion 
Niculescu, lăcătușul mecanic Gheor
ghe Mitrițoiu și alții cu care am dis
cutat pe îndelete ne-au dat o serie 
de detalii privind exigențele fiecă
rui partener de peste hotare, condi
țiile de calitate solicitate, precum și 
produsele preferate pe piața externă. 
Partizile introduse în fabricație sînt 
urmărite cu exigență și răspundere 
muncitorească tocmai pentru a se 
îndeplini cu rigurozitate pretențiile 
și cerințele partenerilor străini. Un 
exemplu edificator la un moment 
dat au crescut cererile de sodă am
balată prin însăcuire. întrucît capa
citatea de ambalare prin această 
metodă era mai mică decit volutnul 
desfacerilor, maiștrii Gheorghe Ma
tei și Octavian Gaiță și-au asumat 
răspunderea de a modifica instalația 
existentă in cadrul uzinei de sodă 
nr. 3 .— sarcină dusă la bun sfirșit 
în mai puțin de trei săptămini. In- 
tr-altă situație, unii parteneri au 
preferat sistemul de ambalare prin 
pachetizare in slinguri. Tot trei săp- 
tămîni le-au trebuit echipelor con
duse de maiștrii Nicolae Iorgulescu

o înalta calitate"
și Mircea Răducănoiu pentru a con
cepe și executa prin autodotare o 
instalație de pachetizare. Sînt dovezi 
ale capacității oamenilor de a rezol
va' prompt problemele impuse de 
cererile pieței externe.

— Instalația de care răspund — ne 
spune maistrul Eugen Marga — a 
fost prevăzută prin proiect să rea
lizeze numai jumătate din producția 
de sodă' calcinată de calitate extra. 
Insă in luna septembrie a.c. am re
alizat această clasă de calitate în 
proporție dc 72 la sută, plus o de
pășire cantitativă de 350 tone. Fie
care om. de la fiecare loc de muncă, 
știb că de el, de munca șl calitatea 
muncii lui depinde înfăptuirea obli
gațiilor contractuale la export ale 
combinatului nostru. Cunoaștem că 
numai in măsura în care vom reali
za un export măi mare, mai eficient 
țara noastră poate să-și asigure re
sursele financiare pentru importul 
produselor necesare dezvoltării eco
nomiei naționale.

Rezultatele de pină acum sînt pen
tru intreg colectivul un îndemn spre 
depășirea și mai substanțială a pla
nului la export pe ultimul trimestru 
al anului. Am notat că, în aceste 
zile, ca urmare a hotâririlor adopta
te de consiliul oamenilor muncii, au 
fost constituite colective speciale 
formate din muncitori și cadre teh
nice care urmăresc pas cu pas rea
lizarea producției pentru export pe 
tot fluxul de fabricație : de aseme
nea. au fost organizate echipe spe
ciale de întreținere și reparare a 
utilajelor-cheie care lucrează în flux 
continuu. O atenție deosebită se a- 
cordă asigurării și pregătirii amba
lajelor produselor destinate exportu
lui, in funcție de cerințele partene
rilor străini. Bunăoară, peste 40 la 
sută din produsele de export vor fi 
ambalate și transportate după solu
ții moderne de pachetizare și înslin- 
guire. Efectul scontat al acestor mă
suri ? La sfirșitul acestui an, harni
cul colectiv al Combinatului de pro
duse sodice din Govora va raporta 
livrarea peste prevederi la export a 
peste 40 000 tone .sodă calcinată și 
peste 12 000 tone sodă caustică, asi- 
gurind depășirea sarcinilor de plan 
cu 41 milioane lei valută, din care 
95 la sută pe relația devize libere.

Corneli»» CARLAN 
Ion STANCIU

ÎN AGRICULTURĂ
Creșterea producției zootehnice — obiectiv

de prima importanta al lucratorilor din agricultura

Problema furajelor 
nu este o „cenușăreasă"!
Pe cimp există cantități mari, dar insilozarea merge prea lent pentru că se împiedică
la tot pasul de o părere neîntemeiată: „avem alte treburi mai importante**
Pentru creșterea producției zootehnice Ia nivelul exi

gențelor actuale, în agricultură trebuie aplicat acum 
un complex de măsuri care să asigure înfăptuirea în
tocmai a sarcinilor stabilite la Consfătuirea de lucru 
cu cadrele din zootehnie. In ordinea urgențelor se cer 
soluționate, cu maximă operativitate și răspundere, pro
blemele legate de asigurarea furajelor, respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor de producție și cu deosebire 
organizarea maternităților și fermelor de reproducție. 
Un loc cu totul aparte trebuie să ocupe pregătirile

pentru iernarea animalelor, astfel incit și in sezonul 
rece activitatea să se desfășoare in cele mai bune con
diții.

Timp de zece, zile, din zori și pină seara, ne-am aflat 
în sectoarele zootehnice ale unităților care fac parte 
din consiliile agroindustriale Perișor și Bechet, jude
țul Dolj. Am urmărit modul in care se desfășoară ac
tivitatea curentă din ferme. Astăzi — despre ASIGU
RAREA BAZEI FURAJERE.

Consiliul agroindustrial 
Perișor. ”^ac^ reușim, pe ansamblul 
consiliului, să însilozăm 8 000 tone 
coceni verzi, putem spera să ieșim 
bine cu animalele din iarnă" — ne 
preciza, cu o urmă de îndoială în 
voce, medicul veterinar șef al con
siliului, tovarășul Ilie Octavian. „Ce 
vă impiedieă să însilozați cantitatea 
prevăzută ?“ „Teoretic, absolut nimic. 
Practic, este însă foarte greu. De la 
începutul campaniei de recoltare a 
furajelor nu am reușit să însilozăm 
mai mult de 200 tone pe zi, fată de 
450—500 tone cit ar fi posibil".

De ce în practică este atît de greu 
aveam să ne convingem de a doua 
zi. împreună cu inginerul Ionut Do- 
bre, directorul S.M.A. Perișor, am 
mers pe urmele celor 17 mașini de 
recoltat furaje solicitate de conduce
rile cooperativelor agricole. La C.A.P. 
Perișor, cu mijloacele mecanice re
partizate se putea recolta și însiloza 
cel puțin 100 tone de coceni, cu con
diția să se lucreze după un program 
de zi-lumină.

...La oră 8,30 am ajuns la si
loz. Așteptăm pînă la ora 9 cind își 
fac apariția doar 7 din cei 20 de 
cooperatori repartizați să împrăștie 
tocătura de coceni. La cîteva minute 
apare și prima remorcă încărcată din 
cimp, apoi încă alte două, după care 
urmează o pauză prelungită. Pînă 
seara aveau să se însilozeze doar 
18,3 tone. Și asta cu patru combine 
de mare capacitate !

O veste pe care directorul Dobre 
o primește de la C.A.P. Giubega ne 
obligă să ne îndreptăm în această 
zonă, unde, la ora 10,30, combinele se 
mai plimbau de la o tarla la alta în 
căutare de lucru. Ajungem din urmă 
o coloană de trei combine și 10 re
morci.

— Ce-i cu voi, măi Ștefane •— îl 
întreabă directorul pe cel care se 
afla la cîrma combinei din fată.

— Rău, tovarășe director. De dimi
neață ne plimbăm prin hotarul ăsta 
de parcă am fi trimiși pentru raliu, 
nu să recoltăm. Inginerul de la 
ferma nr. 3 ne-a întors dimineață in 
secție, spunînd că nu are să ne dea 
de lucru. A venit primarul, care a 
tunat și fulgerat la noi, trimițîndu-ne 
într-o tarla de la marginea satului. 
Acolo a dat de noi președintele 
cooperativei, care ne-a trimis înapoi 
la ferma 3.

Pină la urmă îl găsim pe Marin 
Deca, președintele cooperativei.

— Măi, nea Marine, alaltăieri vă 
plîngeati in cor că nu puteti însiloza 
din lipsa mașinilor, iar acum le 
plimbați aiurea. Te rog să-mi spui și 
mie cum plătesc eu astăzi oamenii 
ăștia care nu au făcut aproape ni
mic ? Cum justific motorina și uleiul 
risipite fără folos ?

— Lăsați, tovarășe director, ne 
înțelegem noi. Pină Ia urmă ieșim 
cu totii mulțumiți.

Cum îi va mulțumi președintele pe 
mecanizatori nu am reușit să aflăm. 
Ceea ce știm însă exact este că în 
ziua respectivă ei au fost obligați să 
oprească lucrul la ora 15,30, reușind 
să însilozeze doar 40 de tone.

Cu mult sub media stabilită s-a 
lucrat la insilozarea furajelor în 
toate cooperativele agricole din raza 
consiliului, excepție făcînd coopera
tiva agricolă din Galiciuica, unde s-a 
înregistrat un ritm mai bun. Așa se 
și explică cum, în a doua jumătate 
a lunii septembrie, cantitatea medie 
recoltată pe zi nu a depășit 300 tone, 
ceea ce este încă departe dc a putea 
fi socotită mulțumitoare. Adevărul 
este că se muncește dună un pro
gram foarte scurt, de .6—7' ore de 
lucru efectiv în cimp. Și asta pentru

Toate furajele, strînse cu grijă!

Aspect obișnuit de muncă, surprins la C.AjP. Galiciuica

că, practic, nimeni nu răspunde de 
activitatea formațiilor de recoltat 
furaje.

Consiliul
Bechet. Iarna
tțu cooperative 
troveni, Bechet, 
miau — din acest 
pinat greutăți serioase în ce privește 
asigurarea hranei animalelor. Fu
rajele agonisite cu un an înainta 
nu au ajuns pină la noua recoltă. 
Iată deci suficiente motive pen
tru ca în această toamnă să se ac
ționeze cu răspundere pentru a fi

agroindustrial 
trecută, cele pa- 
agricole — Os- 
Lișteava. și Da- 
consiliu au întîin-

Zece zile - reporterii 
„Scînteii“, împreună 

cu crescătorii 
de animale, în două 

mari consilii 
agroindustriale 
din județul Dolj

adunate șl depozitate cu spirit gos
podăresc toate resursele pe care 
cimpul le oferă acum din abundentă. 
Se string furajele 7

— De furaje ne arde acum ? Sîn- 
tetn ocupați pină peste cap cu re
coltarea, semănatul și cite altele, x- 
afirmă Dumitru Safta, președintele 
C.A.P. Damian, oarecum surprins că 
nu sesizăm cite probleme mai impor
tante au de rezolvat.

— Și totuși, cine răspunde acum 
de recoltarea furajelor ?

— Știu ei mecanizatorii ce au 
făcut, că avem formație

Și cu toții au plecat 
recoltarea porumbului 
Erau acolo președintele ujupciouvei, 
inginerul-șef, contabilul-șef, primarul 
comunei Sadova, inginerul-șef al 
consiliului unic agroindustrial, dele
gatul comitetului județean de partid 
și încă alti cîțiva „șefi", ca să 

>,ajungă cite unul de fiecare combină.
—- Asta este necazul nostru — imi 

spunea Gheorghe Inășel, medicul 
veterinar șef al consiliului unic agro
industrial. Cum vine o campanie, și 
astea se țin lanț, în majoritatea coo
perativelor agricole toți zic că se 
ocupă de cultura mare. Zootehnia 
rămine pe planul doi.

Să vedem însă cum lucrează for
mația specială de recoltare a furaje
lor care, după spusele

de
specială., 
la cimp, 
și a 
cooperativei,

la 
soiei.

președintelui

Cu combinele la plimbare ?

In amiaza mare, la C.A.P. Giubega, combinele căutau de lucru

cooperativei; ‘șiltf . c? are de 1 
Trei remorci rămase / Încărcate 
ziua precedentă cu coceni tocati_
fost descărcate la siloz pe la ora 10. 
La ora 12 fără cîteva minute sosesc 
primele două remorci din cimp. Tot 
cu coceni pentru siloz. Ca după- 
amiază să mai vină două remorci 
pline, după care a încetat orice acti
vitate. In ritmul acesta, nu este de 
mirare de ce o celulă de siloz, cu o 
capacitate de 400 tone, nu a putut fi 
umplută nici în zece zile.

Ion Păunescu, inginerul-șef al 
cooperativei, afirmă că anul acesta 
s-ar putea realiza necesarul de 
furaje însilozate și grosiere. Cimpul 
e plin, dar cu ce să fie aduna
te ? Din patru combine de siloz 
lucrează doar două, nu sînt sufici
ente mijloace de transport.

Dincolo de lipsa de preocupare 
pentru asigurarea bazei furajere, și 
în celelalte unități agricole din acest 
consiliu se resimte acut lipsa mij
loacelor de transport. „C.u mijloacele 
mecanice de recoltare existente am 
putea strînge la timp toate resturile 
vegetale — ne spunea Nicolae Stan, 
directorul S.M.A. Bechet. Din păcate 
lucrăm cu mai puțin de jumătate din 
capacitatea de recoltare, deoarece, din 
cele 113 remorci repartizate special 
celor patru formații de recoltare, au 
rămas numai circa 30 pentru trans
portul furajelor. Restul a trebuit să 
le dirijăm la transportul produselor 
de bază". Este o altă ipostază ce 
denotă optica prin care este privită 
zootehnia. Cu alte cuvinte, furajele 
nu sînt un produs de bază și, im
plicit, li se acordă o atenție... secun
dară. Nu surprinde deci că, deși ne 
aflăm la începutul lunii octombrie, 
față dc necesități și mai ales de po
sibilități, cantitățile de furaje adu
nate pentru iarnă pe ansamblul con
siliului sint cu totul insuficiente.

Situația este insă 
deoarece în unele 
rile sint departe 
„operativă" se stă 
de ce s-a adunat 
nare. Simțind unele 
timiste, direcția agricolă județeană a 
cerut unor ..persoane neutre" — spe
cialiștii centrelor teritoriale de re
producție și selecție a animalelor — 
să verifice situația reală a cantită
ților de furaje recoltate și depozita
te. Ce a rezultat ? La C.A.P. Damian, 
față de raportări, în baza furajeră se 
găsesc mai puțin cu 10 tone de fin, 
450 tone de siloz și 1 400 tone grosie
re. Cu excepția C.A.P. Ostroveni, 
situația este identică și la celelalte 
cooperative. agricole din consiliu.

Am relatat cele constatate tovară
șului Eugen Ștănescii, director cu 
producția zootehnică la direcția agri
colă județeană.

..Este o situație reală — ne-a 
spus interlocutorul. Pe de o parte, 
stațiunile de mecanizare nu dispun 
de suficiente mijloace de recoltare, 
iar pe de altă parte, multe nu pot 
fi folosite deoarece nu există piese 
dc schimb pentru repararea lor. în 
plus, în perioadele cind se suprapun 
muncile agricole, se iau multe din 
tractoarele și remorcile repartizate 
bazei furajere. Așa se face că strin- 
gerea furajelor este lăsată la urmă, 
cind, de cele mai multe ori. este 
prea tirziu. Dovadă, in această pe
rioadă de vîrf pentru strîngerea fu
rajelor lucrăm cu mai puțin de 
jumătate din capacitatea mijloacelor 
de recoltare".

Dacă asemenea neajunsuri sint cu
noscute de organele județene, de ce 
nu se intervine energic pentru înlă
turarea lor ? Cu văicăreli nu se 
umplu nici finarele și nici silozurile. 
La treabă, pină mai e timp !

făcut, 
din 
au

și mai gravă, 
cazuri raportă- 
de realitate. în 
încă bine față 
efectiv in ti- 

plusuri prea op-

Despre celelalte constatări — 
in numerele viitoare ale ziarului.

Iosif POP
Aurei PAPADIUC
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CI NT E CE LE PĂCII PLASTIC

„Zburătorul de larg" sau 
de aur" și „Sub cerul de

Insemnări 
de Doru POPOV1CI

leri șt de azi — 
totdeauna. Dar

Marele compozitor al Renașterii 
italiene, Claudio Monteverdi, în ca
podopera sa închinată lui Orfeu, 
spunea Că „...venea Orfeu în cim- 
piile Traciei să aducă binele...", iar 
George Enescu considera că mitul 
lui Orfeu este un simbol al muzicii 
și totodată al înlăturării urii și al 
promovării armoniei, al consolidării 
păcii și prieteniei dintre oameni. 
Parafrazîndu-1 pe George Călinescu, 
am spune : cum altfel ne-am în
chipui pe Orfeu narcotizind pădu- 
țile sau pe Amphion clădind Teba 
in sunetul lirei decit ca o întruchi
pare a binelui, a adevărului și a 
frumosului pe pămînt ?

Istoria noastră cunoaște destule 
războaie de apărare, confruntări în 
care am fost nevoiți să ne apărăm 
„sărăcia și nevoile și neamul". 
Niciodată nu am 
purtat războaie 
de cotropire. Iată 
rațiunea pentru 
care dimensiunea 
păcii a devenit 
o dimensiune dis
tinctivă în muzi
ca românească de 
am adăuga —, de
niciodată în Istoria muzicii româ
nești această tulburătoare tematică 
nu a cunoscut tălmăciri mai măies
trite precijm în ultimele decenii, 
anii României socialiste. Acest as
pect, real, se explică prin faptul că 
între politica țării — o politică în
chinată păcii, ideilor fecunde și 
unui nou umanism — și creația 
componistică a zilelor noastre se 
conturează o trainică fuziune.

în contextul generației enesclene, 
se cuvine a-1 cita pe Ioan D. Chi- 
rescu, autorul atîtor cîntece. imnuri 
și poeme de accentuat spirit anti
războinic. Exemplul său, senin ca și 
sufletul poporului nostru, a fost pre
luat de Sabin V. Drăgoi, Gheorghe 
Dumitrescu, Matei Socor, Hilda Je- 
rea, D. D. Botez și multi alții — în 
producții corale, pline de fior poe
tic, în deplină armonie cu cele mai 
reprezentative realizări ale scriitori
lor noștri de azi. în cadrul genera
țiilor postenesciene se cuvine a-i 
cita pe Gheorghe Dumitrescu. Lau- 
rențiu Profeta, Hilda Jerea, Teodor 
Bratu, Gheorghe Bazavan, conti- 
nuînd cu Radu Paladi, Cornel Ță- 
ranu, Mircea Neagu, Vasile Timiș 
și cîți alții.

Se poate vorbi de o asemenea te
matică și in ambianța muzicii vocal- 
simfonice, iar în această privință 
dispunem de un valoros fond de 
cantate și de oratorii încă insufi
cient valorificate în concerte publi
ce, în programele instituțiilor noas
tre muzicale.

Creațiile lui Gheorghe Dumi-

trescu 
„Zorile 
vară" de Alfred Mendelssohn pot 
fi citate în mod deosebit. Dar mai 
cu seamă unele creații ale genera
ției medii, cum ar fi cantatele lui 
Ștefan Niculescu, ale lui Aurel 
Stroe („Chipul păcii", pe versuri 
de Paul Eluard, sau „Cantata fes
tivă"), ale lui Anatol Vieru și Ti- 
beriu Olah — merită a fi menționate 
„Cantata anilor lumină" și, respec
tiv, „Prind visele aripi" — *Pp o 
plajă japoneză" de Mircea Istrate 
sau alte lucrări similare de Llviu 
Glodeanu, Dumitru Capoianu. Zol- 
tan Aladar, Mihai Moldovan, George 
Draga, Grigore Nica, Șerban Nichi- 
for, Liana Alexandra. în domeniul 
operei, la loc de cinste se înscrie 
„Pacea" după Aristofan — de ace

lași Aurel Stroe, 
iar in ramura co
regrafiei trebuie 
evidențiate poe
mele lui Tiberiu 
Olah sau Mircea 
Chiriac. De 
rînd 

lucrare deosebit de 
„Canti per Europa" 
Grigoriu.

Ce rezultă din toate
pacea și prietenia constituie teme 
de creație, mesaje umaniste care 
preocupă intens compozitorii noștri, 
care le dedică lucrări în stiluri va
riate, dar unitare prin acel ethos 
comun pe care îl conțin, o rezultan
tă firească a îmbinării armonioase 
intre un evident colorit național 
— obținut prin transfigurarea folclo
rului și a unui ardent spirit con
temporan — oglindă fidelă a vieții 
noi care palpită pe aceste străvechi 
și binecuvîntate meleaguri româ
nești.

O „bucurie curată" — ca să utili
zăm o metaforă mult îndrăgită de 
genialul Constantin Brâncuși — ne 
umple inimile cind aruncăm o pri
vire de ansamblu asupra acestei di
mensiuni a păcii șl a prieteniei in
tre popoare, expfimate prin limba
jul inefabil al muzicii. Să constatăm 
cu legitimă satisfacție că, prin tra
diție, compozitorii noștri — incepind 
cu generațiile enesclene și termi- 
nind cu cei mai tineri afirmați de 
curînd — au socotit că nu se poate 
concepe o muzică majoră fără a 
aborda o tematică majoră. Inspi- 
rîndu-se din idealurile și aspirațiile 
poporului, din munca lui pașnică 
șl constructivă prin care-și aduce o 
contribuție de seamă la consolidarea 
prestigiului socialismului în lume, 
creatorii noștri își fac datoria de 
artiști umaniști, viu preocupați de 
pacea lumii care este și a propriului 
nostru popor.

OU
S'a impus o 

valoroasă : 
de Theodor
acestea ? Că

O LUPTĂ CU INERȚIA
logică, cu rol atit de im
portant în articularea unui 
univers artistic. Spațiul 
gravurii sau desenelor de
vine astfel un spațiu spi
ritual deschis unor 
ditații filozofice, un 
tiu de desfășurare a 
ligenței și fanteziei 
toare, care au la

me- 
spa- 
inte- 
crea- 
bază

o cu totul altă 
Desenul nu mai 
tă o modalitate 
dia proporții 
sau disarmonice, 
primul rînd, de a expri
ma, cu ajutorul lor, in
tenții moralizatoare, do
rința de a lupta cu iner
ția.

finalitate, 
reprezin- 
de a stu- 
armonice 

ci, in

„Mica enciclopedie

înțe- 
Chir- 

ce-i 
Intr-

Deși marchează împli
nirea unei vîrste rotunde, 
expoziția lui Marcel Chir- 
noagă din sălile Dalles nu 
este stricto sensu o re
trospectivă. Aparținind ul
timului deceniu de crea- < 
ție, lucrările pe care le 
prezintă acum — gravuri, 
desene, sculpturi — alcă
tuiesc o expoziție repre
zentativă pentru persona
litatea autorului ei.

„Am făcut lucrările 
mele cu gindul să-mi cla
rific mie și celor ce le 
vor privi sensul unor fe
nomene umane la care 
asist, la care .particip fie 
doar prin existența mea. 
Vreau comunicare prin 
limbajul artei și, in ciuda 
caracterului oarecum spe
cial al acestui limbaj, con
sider că pot pretinde să 
fiu auzit, ascultat, 
Ies" —’ scrie Marcel 
noagă în catalogul 
însoțește expoziția,
adevăr, dincolo de fulgu
ranta desfășurare a li
niilor, dincolo de ner
voasa dezlănțuire a hașu
rilor trasata cu o măies
trie care-i amintește pe 
desenatorii Renașterii, 
descifrezi dorința artistu
lui de a acorda rolul de 
căpetenie gîndirii. Desci
frezi preocuparea pentru 
unitatea, coerența și lim
pezimea unui discurs ar
tistic în care intelectului 
îi revine un rol structu- 
rant și integrator, in care 
se face distinct auzită 
„ratio poetica" — capaci
tate a artistului de a face 
ca ideea să devină stare 
poetică, pentru a fi apoi 
transpusă în imagine ar
tistică. Așadar, în pofida 
unei prime impresii pe 
care desenele lui Marcel 
Chirnoagă ar putea-o lăsa 
privitorului, importantă 
nu este dominanta pasio
nală sau sentimentală, ro
lul acordat aleatoriului 
sensibilității, ci gindirea

EXPOZIȚIA MARCEL CHIRNOAGA

tradiții de bună calitate 
ale realismului vizual.

Un realism de sorginte 
renascentistă care mărtu
risește admirația gravo
rului pentru măiestria la 
care au ajuns un Leo
nardo sau Diirer (nu în- 
tîmplătpr, un întreg ciclu de 
lucrări mai vechi se intitu
la „Omagiu lui Diirer"). 
Dar dacă morfologia este 
de multe ori aceeași, dacă 
lntîlnim modalități asemă
nătoare de tratare a for
melor trupului omenesc, 
dacă fragmentar recu
noaștem forța unor studii 
de mișcare și expresie, 
sintaxa folosită de Chir- 
noagă este diferită. Com
pozițiile create de el au

Vehementa expresivă, 
emfaza chiar, forța liniei 
devin elemente active în 
articularea unor imagini 
In care, ca un laitmotiv, 
revine simbolul aripilor 
larg desfășurate spre zbor, 
imagini în care sînt sin
tetizata aspirațiile omului, 
de multe ori tragica lui 
încercare de a se rupe 
de lutul lucrurilor teres
tre.

„Cred că omul contem
poran, autorul unor crea
ții minunate, dar și al 
bombelor nucleare, auto
rul unor fapte mărețe, 
gînduri grandioase, dar 
și al celor mai groaznice 
crime ale tuturor timpuri
lor, este același om, a că-

cui natură cuprinde vir
tual toate celelalte naturi 
create și are puterea lă 
cuprindă toate adevăru
rile esențiale" — scrie 
din nou Marcel Chirnoa- 
gă. într-un univers artis
tic străbătut de măști și 
apariții monstruoase, de 
orgolioasa imagine a cai
lor în mișcare, de ființe 
malefice, de terifiante al
cătuiri animale, într-o 
lume clătinată de seisme, 
în care violența exprimă
rii interzice orice Încer
care de organizare idilică 
sau convențională — linia, 
abreviațiile și prelungiri
le, distorsiunile și exacti
tățile iscă un alfabet per
sonal menit să transmită 
o viziune gravă, < să în
demne la reflecție. Dina
mica interioară a unor 
asemenea compoziții îm
bracă fervoarea sentimen
telor într-o dinamică a 
expresiei. Imaginea fan
tastică, înfricoșătoare și 
monstruoasă a uritului fi
zic și moral, nu lipsită de 
un aer de fabulos folclo
ric, devine modalitate de 
a pune în lumină aspec
tele bizare, crude, carica
turale, modalitate etică și 
estetică în același timp 
de a lupta împotriva lor; 
fie că aparțin unor cicluri 
intitulate „Măști", „Evo
cări în imagini", „Spațiu 
marin", „Altă față a vic
toriei", „Gîndurile bune" 
sau „Zburător", fie că 
sint ilustrații la „Cin- 
tarea lui Roland" (editu
ra „Univers", 1974) sau 
„Cîntarea Cidului" (edi
tura „Univers", 1979).

Un ingenios sistem de 
panotare și prezentare 
pune în valoare limbajul 
artistic, energia tonului, 
caracterul sentențios al 
artei lui Marcel Chir- 
noagă.

Marina PREUTU

IALOMIȚA O Muzeul satului 
și de artă populară București, 
in colaborare cu Muzeul jude
țean Ialomița, a organizat la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slobozia expozi
ția „Rădăcini ale culturii româ
nești". Prin documente, facsimi
le și obiecte etnografice de o 
deosebită valoare se face o tre
cere în revistă a coordonatelor 
majore pe care s-a dezvoltat 
viața materială și spirituală a 
poporului român. Expoziția se 
Înscrie în cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 2050 
de ani de la constituirea statu
lui dac centralizat și indepen
dent. • în cadrul decadei cărții 
românești, în municipiile Slobo
zia și Călărași, în orașele Fetești 
și Țăndărei, in comunele Dragoș 
Vodă, Miloșești, Perieți. Scînteia 
și stațiunea balneară Amara au 
avut loc șezători literare și sim
pozioane dedicate sărbătoririi a 
100 de ani de la nașterea scrii
torului Mihail Sadoveanu. (Mihai 
Vișoiu).

SUCEAVA © Cea de-a XII-a 
ediție a concursului național de 
poezie patriotică „Nicolae Labiș", 
la care 77 tineri poeți din 28 ju
dețe ale țării au prezentat 385 
lucrări, și-a desemnat laureații. 
Juriul concursului a decernat 
marele premiu „Nicolae Labiș" 
poetului Adrian Alui Gheorghe, 
operator chimist la Grumăzeștl 
— Neamț, alți 20 de tineri crea
tori fiind răsplătiți cu premii și 
mențiuni. (Gheorghe Parascan).

BACAU • La casele de cul
tură și cluburile muncitorești 
din orașele Bacău. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Moinești. Comâ- 
nești și Buhuși se desfășoară o 
suită de manifestări cultural- 
educative înmănunchiate sub 
genericul „Săptămîna științei și 
tehnicii pentru tineret", organi
zată de comitetul județean al 
U.T.C. Aflată la cea de-a cincea 
ediție, Săptămîna științei și teh
nicii a debutat cu simpozionul 
„Tineretul, participant activ la 
revoluția științifică și tehnică 
contemporană", la care și-au 
adus contribuția oameni de ști
ință din diferite centre univer
sitare din țară, precum și cu 
vernisarea unei expoziții care 
cuprinde cele mai semnificative 
invenții, inovații și raționalizări. 
(Gh. Baltă).

MUREȘ • Studenții secției 
române a Institutului de teatru 
„SzentgySrgyi Istvan" din Tg. 
Mureș au prezentat în deschi
derea noii stagiuni studențești 
două spectacole cu comedia 
„D-ale carnavalului" de I. L. Ca- 
ragiale și piesa „Cînd va cînta 
cocoșul" de dramaturgul ceh 
contemporan Ivan Bukovcan. 
Scenografia spectacolului apar
ține lui Papp Judit, iar regia 
este semnată de actorul șl pro
fesorul Constantin Codrescu, in 
colaborare cu lect. univ. Adrian 
Mazarache și actorul Alexandru 
Făgărășan, de la Teatrul Națio
nal din localitate. (Gh. Giurgiu).

BUZAU • „România și ma
rile probleme ale umanității" a 
fost tema dezbaterilor organi
zate de biblioteca județeană la 
întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău și 
in comuna Pîrscov ® Numeroși 
locuitori din comuna Bozioru au 
participat la o dezbatere pri
vind sarcinile economico-so- 
ciale ce-i revin comunei în vi
itorul cincinal în spiritul cuvin- 
tării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al doilea 
Congres al consiliilor populare. 
Manifestarea a continuat cu un 
program artistic susținut de 
artiștii amatori ai comunei. 
(Dumitru Dănăilă).

de metalurgie"
Ritmul de dezvoltare 

a metalurgiei a ridicat 
și, cu atit mai mult, va 
ridica in viitor, pro
bleme majore pe linia 
modernizării continue 
a învățămîntului teh
nic profesional, mediu 
și superior de specia
litate, a reciclării 
permanente a cadrelor 
de specialiști, a ridică
rii gradului de profe
sionalizare a oamenilor 
muncii din această 
deosebit de importan
tă ramură a economi
ei naționale. Dacă co
roborăm la aceasta 
faptul că deceniul în 
care vom păși prin 
noul cincinal este con
siderat ca deceniul ști
inței și tehnicii mo
derne, era absolut ne
cesară editarea unei 
enciclopedii care să 
sintetizeze cantitatea 
tot mai mare de in
formație legată de me
talurgia extractivă șl 
prelucrătoare, punînd 
la dispoziția maselor 
largi de cititori un in
strument de lucru ac
cesibil. Or, „MICA 
ENCICLOPEDIE DE 
METALURGIE", publi
cată de curînd la E- 
ditura științifică șl 
enciclopedică, prin va
loarea de ansamblu pe 
care o prezintă, răs
punde acestei cerințe, 
constituindu-se într-o 
adevărată „bancă de 
date". Elaborată de un 
colectiv de specialiști 
alcătuit din dr.
Ovidiu Hotărăscu, 
Paul lordănescu, 
Paulina Royolimo, 
coordonare!
marea prol. ----
doc. ing. Iosif Tripșa, 
„Mica enciclopedie de 
metalurgie" este prima

ing. 
ing. 
ing.

ozolimo, sub 
■a și îndru- 
if. univ. dr.

lucrare de acest gen 
apărută în țara noas
tră și se adresează u- 
nei sfere largi de ci
titori : muncitori, teh
nicieni, ingineri, cer
cetători, proiectanți, 
studenți și elevi. De 
aici și sarcina difici
lă a colectivului 
autori, in special 
stabilirea termenilor 
și la gradarea volu
mului informațional 
pentru fiecare termen 
în parte, la stabilirea 
structurii acestora și la 
aprecierea ponderii in
formațiilor științifice, 
tehnice și didactice în 
cadrul termenilor sau 
grupelor de termeni. 
Această dificultate a 
fost trecută prin adec
varea modului de ex
punere a diferitelor 
noțiuni, care sînt 
primate concis și 
tr-un limbaj ușor 
cesibil, îndeosebi 
specialiștilor, care 
pentru prima oară 
contact cu termenii 
tratați sau vor sa-și 

.clarifice anumite pro
bleme de metalurgie, 
în acest scop, în cu
prinsul lucrării sînt 
prezentate cu ajutorul 
a peste 1 400 de ter
meni cele mai actuale 
și de perspectivă pro
cese și utilaje utiliza
te în metalurgie pen
tru obținerea fontei, a 
oțelului sau a 
metale și aliaje, pre
cum și materiile pri
me folosite în aceas
tă ramură industrială 
la semifabricate sau 
produse finite. Difi
cultatea despre care 
vorbeam mai sus a 
fost însă rezolvată cu 
succes, nu numai prin- 
tr-o structurare opti-

Vladimir TREBICI:

de 
la

ex- 
în- 
ac- 
ne- 
vin 

in

altor

mă a noțiunilor de 
specialitate, ci și prin 
numeroasele scheme, 
schițe și desene ce în
soțesc textul și care 
sînt menite să facilite
ze o mai bună apro
fundare a problemati
cii tratate.

Caracterul enciclo
pedic al lucrării este 
întregit de o serie de 
date cu privire la isto
ria descoperirii unor 
metale sau procedee de 
fabricație, 
informații 
ale unor personalități 
din numeroasele țări 
ale lumii, cît și din ța
ra noastră care au 
avut un aport deosebit 
la dezvoltarea meta
lurgiei. La toate aces
tea trebuie adăugata 
grafica reușită a lu
crării, precum șl in
geniozitatea redacto
rului de carte, care a 
știut să găsească cele 
mai adecvate soluții 
pentru prezentarea nu
meroaselor și variate
lor probleme 
In consecință, 
aprecia că „Mica en
ciclopedie de metalur
gie" se înscrie ca o 
contribuție valoroasă 
la răspîndirea cunoș- 
ștințelor de speciali
tate în rîndul maselor 
largi de oameni al 
muncii, fiind în ace
lași timp o lucrare u- 
tilă atît celor care lu
crează în metalurgie 
sau alte sectoare in
dustriale înrudite, cît 
și elevilor și studenți
lor care se pregătesc să 
devină cadre de bază 
ale economiei noastre 
naționale.

Ion VĂDUVA- 
POENARU

de scurte 
biografice

tratate, 
putem

Viitorii mecanici și electrotehnicieni, care învață la liceul industrial din Zimnicea (Teleorman), au la dispoziție mijloace moderne de pregătire științifică și 
I practică, lată o imagine sugestivă, în acest sens, din laboratorul de fizică Foto : S. Cristian

FUNCȚIA LABORATORULUI ȘCOLAR 
inițierea științifică și practică a elevilor,

nu expoziție de material didactic!
în școlile de 

gată și diversă 
că stă la dispoziția elevilor, oferin- 
du-le condițiile propice unui studiu 
științific aprofundat, cu aplicații di
recte în practică, in viață. Labora
toare de fizică, chimie, biologie, teh
nologie, electronică, agrobiologie etc., 
etc. oferă profesorilor cadrul unor 
lecții de înaltă ținută științifică, cu 
reale implicații formative și educa
tive în conturarea profilului profe
sional șl etic al viitorilor construc
tori ai socialismului și comunismu
lui. Concret, cum sînt utilizate la
boratoarele școlare, cu ce eficientă ?

...Liceul industrial nr. 28 din Bucu
rești. în fiecare laborator este 
afișat programul zilnic de lucru, in- 
dicînd succesiunea — de dis-de-di- 
mineață pînă seara tîrziu — a clase
lor de elevi, de la cursurile de zi și 
serale.

— Sînt încorporate aici importante 
fonduri materiale alocate de stat, 
eforturi susținute de muncă și crea
ție ale colectivului nostru didactic 
pentru autodotare, pe care, ca buni 
gospodari, nu ne putem permite să 
le irosim, să nu le fructificăm și va
lorificăm în pregătirea cît mai te
meinică a elevilor noștri — ne spu
ne prof. ing. Dumitru Cojocaru, di
rectorul liceului.

— Dar numai prezența claselor de 
elevi în laborator nu înseamnă im
plicit șl utilizarea intensivă, efici
entă a materialului didactic exis
tent. ,

— Bineînțeles. De aceea, în con
trolul pe care-1 facem profesorilor la 
clasă, în activitățile de pregătire 
profesională din cadrul catedrelor 
de specialitate, în schimburile de ex
periență între cadrele didactice avem 
în vedere tocmai adoptarea celor 
mai adecvate modalități de încorco- 
rare in lecții a mijloacelor moderne 
de învățămînt de care dispunem.

La liceul de matematică-fizică 
„Samuil Vulcan" din Beiuș (Bihor), 
prof. Ioan Dărăbăneanu ne oferă 
alte argumente ale cerinței și nece
sității de a se utiliza intensiv baza 
tehnico-dldactică a laboratorului 
școlar.

— Mal există încă, de ce să n-o 
recunoaștem, cazuri cînd aparate și 
instalații costisitoare, foarte impor
tante pentru procesul instructiv-e- 
ducativ, sînt simple „exponate" în 
laborator. Profesorul le „descrie" 
in lecții, elevii le privesc ca la ex
poziție, prin geamul dulapurilor în 
care sînt închise. Cauzele unor ase
menea situații 7 Fie că profesorul 
respectiv nu este suficient pregătit 
pentru a utiliza mijloacele de învă
tămînt care-i stau la dispoziție (la 
cursurile șl formele de perfecționa
re, la activitățile curente metodice 
se insistă prea puțin asupra acestei 
laturi importante a activității didac
tice), fie că-și spun cuvîntul como-

toate gradele, o bo- 
bază tehnico-didacti-

ditatea, rutina. Există și un remediu, 
sigur și eficient : fiecare profesor, în 
laboratorul său de specialitate, să 
pună mina la treabă, să studieze a- 
tent materialul didactic de care dis
pune, să-1 adapteze, să-l îmbogă-

sînt Interesat! să studieze, să inves
tigheze, se deprind să lucreze inde
pendent. să folosească atit aparatu
ra de laborator, cit și uneltele mun
citorului electrician, tîmplar. lăcătuș 
etc.

Ancheta noastră în școli din București 
și județul Bihor

țească, potrivit cerințelor programei 
școlare.

Argumentele ,,teoretice" sînt susți
nute de fapte’, fn laboratorul de bio
logie al liceului, unde profesorul de 
azi a fost cu ani în urmă elev, se 
pot vedea adaptările bunului gos
podar : o masă de disecție prevăzu
tă cu o oglindă permite elevilor să 
urmărească lucrul profesorului'; pe 
fiecare masă, un loc special amena
jat pentru lucrul independent al ele
vului la microscop ; un ecran mobil 
pentru proiecții ș.a. Eficienta lecții
lor de biologie predate într-un ase
menea cadru, cu asemenea 
ce ? La ultima olimpiadă 
numeroși elevi au ajuns la 
județ, iar unul a participat 
pe țară. Merită menționat și amă
nuntul, deloc neglijabil, că această 
concepție științifică activă de orga
nizare și desfășurare a activității di
dactice a fost notată cu 10 
menul de gradul I susținut 
fesor.

Tot într-un laborator de 
de astă dată la Liceul de filologie- 
istorie din Oradea, am întîlnit o si
tuație definitorie pentru locul și ro
lul laboratorului școlar în pregătirea 
pentru muncă și viață a elevilor. 
Profesorul Torday Ludovic, director 
adjunct al liceului, a conceput și 
realizat împreună cu elevii din cla
sele mai mari, un original dispozitiv 
atașabil la microscopul școlar obiș
nuit, care permite profesorului să 
controleze corectitudinea observații
lor elevilor. Dealtfel și celelalte la
boratoare ale liceului sînt, în ace
lași timp, loc de studiu științific și 
de activitate' practică pentru elevi. 
Sub îndrumarea profesorilor și maiș- 
trilor-instructori, aceștia execută in
stalații electrice, realizează diferite 
materiale vizuale (scheme, grafice) 
pregătesc materiale didactice pentru 
lecții (mostre de semănături, diapo
zitive, scheme electrice), efectuează 
studii pentru sesiunile științifice 
școlare etc.

— într-un asemenea cadru, inte
grarea teorie-practică sau învăță- 
mînt-producție se realizează firesc, 
lecțiile devin mai interesante, mai 
lesne de urmărit și însușit — consi
deră prof. Maria Liber, directoarea 
liceului. Cîștigul, în sensul cel mai 
nobil al cuvîntului, sub raport for
mativ și educativ, este vizibil: elevii

mijloa- 
școlară, 
faza de 
la faza

la exa- 
de pro-
biologie.

La Liceul industrial nr. 1 din O- 
radea, ing. Vasile Augustin Pop, di
rectorul unității, ne asigură că indi
cele de utilizare a bazei materiale
— respectiv cabinete și laboratoare
— este 3, adică de la orele 7 la 21, 
că există o planificare riguroasă a 
sălilor. Intr-adevăr, în ziua respecti
vă, în fiecare laborator lecțiile erau 
în plină desfășurare : Ia fizică, pro
fesorul, Împreună cu elevii din clasa 
a X-a, puneau în stare de funcțio
nare aparatura : la chimie, o altă 
clasă participa la o lecție recapitu
lativă. In cabinetul-laborator de

prelucrări prin așchiere. înzestrat cu 
toată gama de mașini-unelte func
ționale, elevii aveau insă oră de... 
limba română. „Muza tehnicii ne 
inspiră la compunere" — glumea ci
neva. „Știți, necesități de .spațiu" — 
mi s-a explicat.

Desigur, intr-o școală sau alta pot 
exista probleme diferite de spațiu, 
de densitate a elevilor, de progra
mare. Tocmai de aceea ni se pare 
salutară măsura 
învățămînt de a 
mai gospodăresc 
zei materiale — 
nete, ateliere — 
mai multe unități de profil. Această 
problemă, ca și preocuparea utili
zării cît mai eficiente în lecții, în 
pregătirea elevilor, a zestrei tehnico- 
didactice a școlilor trebuie să fie în
scrisă pe agenda 
toratelor școlare, 
țene de educație 
să fie urmărită permanent, 
aproape, pe parcursul anului de in- 
vățămînt.

Florlca DINULESCU

Apariția lucrării 
„Demografia", la Edi
tura științifică1 și en
ciclopedică, sub sem
nătura profesorului 
Vladimir Trebici, re
prezintă fără îndoială 
un moment de refe
rință în demografia 
românească. Rațiunile 
gînt multiple. „De
mografia" este pri
ma lucrare româ
nească care tratează în 
profunzime și de o 
manieră coerentă an
samblul problemelor 
ce formează obiectul 
de referință al științei 
consacrate studiului 
populațiilor umane sub 
raportul mărimii, struc
turii. evoluției și ca
racteristicilor lor ge
nerale (în 
din punct de vedere 
cantitativ), 
litatea 
ginale publicate în 
țara noastră în peri
oada postbelică se pla
sează într-un interval 
de timp de numai șase 
ani (1974—1979), și o 
sumară analiză com
parativă evidențiază 
cu prisosință că lu
crarea pe care o pre
zentăm se detașează 
de celelalte apariții 
prin întinderea ce o 
acoperă. Lucrarea lui 
VI. Trebici se dorește 
a fi, și este, un tra
tat de demografie. Ea 
completează în chip 
util celelalte lucrări a- 
părute după 1973. „De
mografia" este rezul
tatul unei bune cu
noașteri a literaturii 
internaționale si al u- 
nei participări active 
la manifestările știin-

Demografia"

principal
Cvasitota- 

lucrărilor ori- 
publicate

țifice naționale si in
ternaționale axate pe 
vasta problematică a 
populației. Lucrarea 
apare la cinci ani de 
la Conferința mondia
lă a populației, găz
duită de Capitala ță
rii noastre in august 
1974 — prima reuniu
ne în care problemele 
populației au fost dez
bătute la nivelul gu
vernelor și nu 
cialiștilor.

Gravitatea 
melor cu care 
fruntă astăzi omenirea 
nu a făcut decit să se 
accentueze după Con
ferința mondială a 
populației. Așa-numita 
problemă" demografică 
a devenit și mai ac
tuală, atit -prin cel a- 
proape o jumătate de 
miliard de oameni ce 
între timp s-au adău
gat locuitorilor Terrel 
și implicațiile acestei 
creșteri pentru țările 
Lumii a treia, cît și 
prin spiritul nou în 
care înțeleg guverne
le, organismele și or
ganizațiile internațio
nale. ca și oamenii de 
știință să abordeze so
luționarea ei. Litera
tura demografică a- 
părută după 1974 este 
un reflex fidel al a- 
cestei schimbări de 
optică. Necesitatea so
luționării 
populației 
general al 
problemei 
tării pentru o bună 
parte din populația 
planetei noastre și ro
lul primordial al dez
voltării economice și

al spe-

proble-
se con-

problemelor 
în cadrul 
soluționării 
subdezvol-

sociale sînt astăzi u- 
nanim acceptate. Opi
nii și poziții divergen
te apar atunci cînd se 
trece la 
măsurilor 
concrete de rezolvare 
a problemelor. Se 
cere insă mai întîi o 
corectă si profundă 
cunoaștere a acestor 
probleme și lucrări de 
consistenta și conținu
tul „Demografiei" de
vin astfel instrumente 
indispensabile nu nu
mai pentru specialiști, 
ci și pentru oamenii 
de decizie în materie 
de politică demografi
că. Pentru că lucrarea 
de fată reprezintă nu 
numai o temeinică 
prezentare a metode
lor, tehnicilor și in
strumentelor de anali
ză demografică, ci și o 
pătrunzătoare analiză 
a problemelor demo
grafice ale lumii con
temporane și ale 
României.

Claritatea limbaju
lui utilizarea unui 
material statistic re
cent și atractiv, ca și 
expresivitatea nume
roaselor grafice și 
schițe reprezintă șl 
ele calități demne de 
remarcat ale lucrării.

„Demografia" pro
fesorului Vladimir 
Trebici este în an
samblul ei o creație 
remarcabilă si poate 
fi așezată alături de 
cele mai reprezentati
ve lucrări de acest 
gen.

discutarea 
și căilor

Dr. Vasile 
GHEȚĂU

(Urmare din pag. I)
avem, în istoria Îndepărtată, 
precum și in cea mai apro
piată, destule momente, fi
guri, evenimente memorabi
le în care poporul și-a dez
văluit chipul său profund 
autentic, idealurile, năzuin
țele sale. Am să mă opresc 
în aceste rînduri doar la 
unul dintre aceste mari eve
nimente. Era firesc, de pil
dă, ca un eveniment atît de 
răscolitor, revoluționînd din 
rădăcini viața societății și 
individului, de atîtea ori cu 
prețul, inevitabil, al atîtor 
drame, cum a fost actul de 
la 23 August 1944, să devină 
una din temele majore ale 
creației literar-artistice. Ne
numărate monumente pre
sărate pe întinsul patriei, 
lăsînd urmașilor ceva din 
vibrația încleștării în luptă, 
a jertfelor ori a eroismu
lui cotidian prin care se 
construiește noua societate, 
cîntece, poeme, poezii, nu
vele, drame, romane, toate 
la un loc sînt menite să 
depună, incă o dată, măr
turie despre 
creatorului de 
ria neamului 
adeziunea

racordarea 
artă la isto- 
său, despre 

la perspectiva 
înfăptuirii altei vieți în 
România. Aproape nu exis
tă poet mai important, 
atit din vechile genera-

fprurilor locale de 
asigura un sistem 
de utilizare a ba- 
laboratoare. cabi- 

în comun, de către

de lucru a inspec- 
a consiliilor jude- 

și învătămînt și 
înde-

ții, cit și din cele mai 
noi, care să nu simtă im
pulsul de a fixa liric ma
rele eveniment. Dramaturgii 
au scris piese care, multe, 
au ținut afișul teatrelor 
noastre. Dar evident că 
romanul — deși avem cî- 
teva nuvele foarte bune ca 
„Mări sub pustiuri" de D. R. 
Popescu, „La porțile al-

tv
Programul 1 i

15.35 Desena animate ; Kum-Kum 
19,00 Telejurnal
19,25
19.50
20.35

10.00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton: „Plinea neagră"

Reluarea episodului 2
16.00 Telex
16,05 Atlas geografia
16.25 Curs de limbă rusă
16,45 Consultații juridice 
17,015 Reportaj pe glob 1 Parisul in 

haine de lucru
17.25 Viața culturală

programatică (precum „E- 
roica" lui Laurențiu Fulga, 
„Șoseaua Nordului" de Eu
gen Barbu sau „Romanul 
unei zile mari" de Corneliu 
Leu), descrierea prin re
fracție a actului Istoric (ca 
în „Moromeții" — 
sau înregistrarea 
eveniment ca ecou 
hologia indivizilor

voi. II) 
marelui 
în psi- 
ori in

Actualitatea economică
Ora tineretului
Concursul de creație de cîntece 
ostășești — ediția a V-a „Te 
apăr șl te cint, patria mea I* 

21.15 Jurnalul științelor și al călăto
riilor

22,05 Telejurnal
Programul 2

17,00 Radar pionieresc
17,23 Film serial : „Fata depărtărilor* 
18,25 Album coral
19.00 Telejurnal
19,35 Concert simfonia 
22,05 Telejurnal

tive la care s-ar fi putut 
adăuga încă atîtea altele), 
să vedem, în continuare, 
care ar fi observațiile mai 
generale pe care le putem 
formula despre ele, despre 
literatura consacrată unui 
eveniment istoric. începem 
cu constatarea că avem 
de-a face cu o literatură 
puternic angajată, conști-

ISTORIA PREZENTULUI
bastre ale orașului" de 
Marin Preda, „Tereza" de 
Eugen Barbu — prin ma
rile sale disponibilități, în 
primul rînd prin capacita
tea de investigare a me
diilor sociale diverse, a cu
liselor politice și de adîn- 
cire a psihologiei, a ilustrat, 
în cea mai mare măsură, 
evenimentul. Și, cum este 
de așteptat, în funcție de 
specificul talentului, de 
cunoașterea detaliilor isto
rice (orice roman al unui 
eveniment istoric presupu
ne o minimă documentație) 
ori de finalitatea cărții, la 
unii romancieri evenimen
tele apar în mai multe 
ipostaze, între care ne-am 
îngădui să cităm următoa
rele : zugrăvirea directă și

modul lor de comportare 
(ca in romanele călinescie- 
ne de după 1954, ca în 
„Francisca" de N. Breban, 
ca in romanele lui Al. 
Ivasiuc). Unele dintre aces
te scrieri sînt 
documentări 
ani de zile, 
(cum este 
Marin Preda 
nul unei zile 
apar o mulțime de per
sonaje politice văzute într-o 
optică realistă, credibilă și 
în care pregătirea insurec
ției este urmărită și comu
nicată pe bază de docu
mente controlabile). Lăsînd 
la o parte amănuntele pri
vitoare la cărțile de mai 
sus (simple probe ilustra-

rodul unei 
riguroase, de 
prin arhive 
„Delirul" de 
sau „Roma- 

mari" în care

entă de dărîmarea lumii 
vechi, de imposibilitatea 
revenirii orînduielilor tre
cute, de unde dorința scrii
torilor de a contribui pe 
calea scrisului la mersul 
nou pe care s-a îndreptat 
societatea românească, 
mătoarea observație se 
feră la spiritul eroic 
primat evenimentului, 
glorificarea celor care l-au 
făurit (în acest sens, „Eroi
ca", „Arcul de triumf", 
„Mări sub pustiuri", „Por
țile albastre ale orașului" 
sînt mai mult decît edifica
toare). Așteptăm cu 
bit interes romanul 
rețea unui erou" de 
Vintilă, care, prin 
mentele publicate în „Lu
ceafărul" șl „Viața româ-

Ur- 
re- 
im- 

la

deose- 
„Tine- 
Petru 
frag-

nească", se arată deosebit 
de promițător. în fine, 
ultima observație s-ar putea 
referi 
ternic 
tenția 
telor, 
unei 
patriotice față de un act 
profund revoluționar, care 
a creat România de as
tăzi. Nu putem, cu toate 
aceste rezultate, cantitativ 
mai mult decît notabile, să 
apreciem retoric și cu su
ficiență, cu automulțumire 
rezultatele artistice ale re
flectării marelui eveni
ment. Căci, cum este fi
resc, și istoria literară o 
confirmă întru totul, 
podoperele unul mare 
istoric se cern treptat, cu 
trecerea timpului, suprem 
judecător. Cu condiția, in
dispensabilă, a acumulării 
a cît mai numeroase ten
tative. Această condiție 
este, precum am constatat, 
îndeplinită, astfel că există 
toate premisele ca temera
rul act al insurecției să-și 
aibă capodoperele meritate, 
pe măsura glorioaselor lui 
dimensiuni. Ca și atîtea 
alte momente din istoria 
ultimelor decenii, în centrul 
cărora s-au aflat clasa noas
tră muncitoare, partidul co
munist.

la caracterul 
educativ, 
autorilor, 

pe linia 
întemeiate

pu- 
in- 

tex-
în 

al 
cultivării 

mîndrii

ca- 
act
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Tovarășa Elena Ceaușescu a primit pe 
tovarășele Maria Eugenia Neto și Ruth Neto

SUB EGIDA „COMERȚ, COOPERARE, DEZVOLTARE"

ASTĂZI SE DESCHIDE TÎRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI -1980
TELEGRAMĂ

Tovarășa Elena Ceaușescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului, a primit, miercuri, pe 
tovarășele Maria Eugenia Neto, soția 
fostului președinte al Republicii 
Populare Angola, și Ruth Neto, mem
bru al C.C. al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii din Angola, coordonatoare na
țională a Organizației femeilor ango
leze, care efectuează o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej, tovarășa Maria 
Eugenia Neto și-a exprimat deose
bita satisfacție de a se reîntîlni cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și a mul
țumit călduros pentru posibilitatea 
oferită de a vizita din nou România, 
de a cunoaște din realizările re
marcabile obținute de poporul român.

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, împreună 
cu tovarășul Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, au primit, miercuri dimineața, 
pe Ahmed Hassan Musa, ministrul 
agriculturii din Republica Democra
tică Somalia.

în timpul întrevederii au fost ana
lizate stadiul actual al relațiilor eco
nomice bilaterale și posibilitățile de 
ampiițipare a raporturilor de coope
rare — romăno-somaleze pe multiple 
plane/ L

în aceeași zl, tovarășul Cornel 
Burtică a primit pe Wladislaw 
Gwiazda, subsecretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Eco
nomiei Maritime din R. P. Polonă, 
în cadrul convorbirilor au fost re
levate bunele relații de prietenie 
statornicite între țările și popoarele 
noastre și au fost analizate noi căi 
de dezvoltare și diversificare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

La întrevedere a participat Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Au fost de 
față reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Polone la București.

Tot miercuri, tovarășul Cornel 
Burtică a primit o delegație fran
ceză, formată din Jacques Mitte- 
rand, președintele Societății Aero
spatiale (S.N.I.A.S.), Jacques Four- 
quet, directorul Oficiului General al 
Aerului (O.G.A.), Michail Petrica, 
directorul întreprinderii „Turbo- 
Meca", și alți reprezentanți ai in
dustriei aeronautice franceze.

Cu acest prilej a fost relevat 
cursul pozitiv al cooperării româno- 
franceze în domeniul industriei aero
nautice. care a debutat în urmă cu 
10 ani, și au fost abordate aspecte 
vizînd dezvoltarea, în continuare, a 
colaborării reciproc avantajoase în 
producție șl comercializarea produ
selor din această ramură.

★
Miercuri seara, în Studioul de con

certe al Radioteleviziunii Române a

Avantajele economisirii pe bază 
de consimțămînt scris

O fomă simplă și avantajoasă de 
economisire la C.E.C. o constituie 
depunerile pe bază de consimțămînt 
scris prin virament.

Depunerile pe bază de consimță- 
mînt scris se pot efectua după do
rința dv. pe următoarele instru
mente de economisire : libretul de 
economii cu dobindă, libretul de 
economii cu dobîndă și cîștiguri, li
bretul de economii pentru turism, 
libretul de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate 
personală sau contul curent perso
nal.

Folosind această formă de econo
misire veți beneficia atît de avan
tajele generale pe care Casa de 
Economii și Consemnațiuni le a- 
cordă depunătorilor, cît și de cele 
sp fice instrumentului de econo

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 8 OCTOMBRIE 1980

Extragerea I : 37 34 30 41 4 42 Fond total de cîștiguri : 1 157 331 lei
din care 412 475 lei report la cate- 

Extragerea a Il-a : 40 8 12 35 25 45 goria 1.

(Urmare dia pag. I)
De la 12 000, în 1969, s-a 
ajuns azi la o populație 
de 36 000 de locuitori, de
prinși cu toate avantaje
le confortului modern — 
și cu (sau mai ales cu) 
realitățile spirituale, ex
primate și ele, înainte 
de orioe, prin mari in
vestiții, nu în înnoirea 
(căci nu era ce să fie 
înnoit), ci în crearea unei 
puternice baze materiale. 
Am trecut pe lîngă zveltele 
și elegantele case de cul
tură ale sindicatelor și tine
retului, cu săli de spectaco
le de 600 și 300 de locuri, 
cu numeroase alte săli de 
conferințe, de expoziții, și 
ne-a impresionat plăcut 
faptul că aici abundau 

de femeile din țara noastră în con
struirea noii societăți. "

în cadrul întrevederii ' au fost 
evidențiate cu satisfacție relațiile de 
prietenie și colaborare rodnică stabi
lite între partidele și popoarele noas
tre incă din perioada luptei de elibe
rare națională a Angolei, raporturi ce 
se dezvoltă potrivit înțelegerilor con
venite cu prilejul convorbirilor la 
nivel înalt româno-angoleze. A fost 
exprimată dorința de a extinde și 
aprofunda raporturile dintre Româ
nia și Angola pe plan politic, econo
mic, tehnic, cultural și în alte dome
nii de activitate, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, coope
rării internaționale și înțelegerii în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, de caldă prietenie.

zilei
avut loc concertul de gală al lau- 
reaților celei de-a V-a ediții a Con
cursului de creație de cîntece ostă
șești „Te apăr și te cînt, patria mea", 
desfășurat sub egida Festivalului 
național „Cîntarea României".

La concert au asistat tovarășii Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., general maior Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale, 
membri ai Consiliului' de conducere 
al Ministerului Apărării Naționale, 
oameni de cultură, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești din Ca
pitală, un numeros public.

Au fost prezenți atașați militari 
acreditați în țara noastră.

Din cele 353 lucrări muzicale pri
mite la concurs au fost selecționate 
pentru etapa finală 56, iar dintre 
acestea juriul a acordat distincții 
la 26.

Ansamblul artistic „Doina" al 
armatei, orchestra Radioteleviziunii 
Române, formații corale ostășești, 
cunoscuți soliști vocali au interpretat 
din lucrările premiate.

Cea de-a V-a ediție a Concursului 
de creație de cîntece ostășești s-a 
afirmat ca o manifestare artistică de 
prestigiu în viața spirituală a arma
tei, precum și pe plan național, con
tribuind la îmbogățirea cu noi piese 
de valoare artistică și educativă a 
repertoriului formațiilor artistice 
ostășești, la dezvoltarea patrimoniu
lui muzical românesc.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, în perioada 3—8 octombrie, o 
delegație a Consiliului păcii și so
lidarității din Ghana, formată din 
Kwesi Ghapson, secretar al Partidu
lui Național al Poporului, președintele 
Consiliului păcii, și B.K. Senkyire, 
membru al Comitetului Consultativ 
al Partidului Național al Poporului, 
membru al Consiliului păcii.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
primiți la Ministerul Educației și în- 
vățămîntului și la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii și au vi
zitat întreprinderi economice și so- 
cial-culturale din Capitală.

(Agerpres)

misire pe care consimțiți să econo
misiți.

în cazul în care dv. v-ați hotărît 
să deveniți depunător prin conslm- 
țămîntul scris, puteți depune la ser
viciul financiar al unității unde lu
crați sau la ghișeul C.E.C. din uni
tate un formular (pe care îl găsiți 
la oricare unitate C.E.C. sau la ghi
șeul C.E.C. din întreprindere) prin 
care solicitați să vi se vireze la 
C.E.C., lunar sau chenzinal, o anu
mită sumă de bani din retribuția 
pe care o primiți. Suma consimțită 
să fie depusă la C.E.C. poate fi ori- 
cînd majorată sau micșorată după 
dorința dv. Totodată puteți oricînd 
să dispuneți anularea consimțămîn- 
tuluf dat, fără vreo motivare, întru- 
cît depunerile la C.E.C. au carac
ter strict voluntar.

tot felul de afișe — 
un spectacol folcloric, o 
expoziție de creații ale 
meșterilor populari din 
județ, o ședință de cena

Dar acesta este numai 
unul dintre aspectele noii 
spiritualități a municipiului 
din miezul Bărăganului. Ni 
s-a vorbit, de asemenea, des

SLOBOZIA
clu literar, o seară de 
dans pentru tineret și 
multe, foarte multe altele, 
într-un cuvînt, o activitate 
vie ținind nu de rigo
rile unui anotimp anume, 
ci de cele ale unui perpe
tuu „anotimp al culturii", 
cum ne spunea atît de 
expresiv unul dintre mem
brii cenaclului literar.

pre lărgirea rețelei școlare, 
de la ceea ce era consețn- 
nat în broșura din 1969 — 
patru grădinițe, două școli 
generale și un liceu — la 
zece grădinițe, șase școli 
generale, un liceu de fizi- 
că-matematică, unul peda
gogic și două industriale, cu 
profil adaptat imperative

• România prezintă o bogată și diversificată ofertă de 
produse moderne • Peste 70 la sută din exponatele industriei 
noastre constructoare de mașini poartă emblema „produs nou"
• La actuala ediție participă peste 800 firme străine din

25 de țări.
Capitala țării găzduiește, începînd 

de astăzi, în complexul expozițional 
din Piața Scînteii, o importantă ma
nifestare economică — Tîrgul inter
național București — T.I.B. ’80. Expre
sie convingătoare a politicii parti
dului și statului nostru de dezvol
tare a colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice cu toate 
țările socialiste, cu celelalte țări ale 
lumii, această manifestare de presti
giu, aflată la cea de-a șasea ediție, 
se înscrie ca o contribuție de seamă 
la lărgirea schimbului de experiență 
și de valori materiale între state, la 
dezvoltarea conlucrării și înțelegerii 
îqtre popoare.

Se împlinesc zece ani de cînd Tîr
gul . internațional București a fost 
inclus pe agenda manifestărilor expo- 
ziționale. Capitala țării noastre a de
venit astfel un loc de intense și 
fructuoase tratative comerciale, de 
întîlniri directe intre specialiști și 
oameni de afaceri, adueîndu-și o 
contribuție importantă la desfășura
rea unui comerț liber, neîngrădit, la 
întărirea prieteniei și colaborării 
între popoare. în toți acești ani, edi
țiile tîrgului de la București au con
stituit un cadru propice de a face 
cunoscute partenerilor externi pro
gresele însemnate dobîndite de po
porul nostru în dezvoltarea, moder
nizarea și ridicarea nivelului tehnic 
al industriei, posibilitățile crescînde 
de export ale României și, totodată, 
de a oferi firmelor din numeroase 
țări prilejul de a cunoaște nemijlocit 
piața românească în privința coope
rării și colaborării tehnice și științi
fice. Organizat sub deviza „Comerț 
— cooperare — dezvoltare", T.I.B. ’80 
răspunde dezideratelor actuale ale 
vieții economice internaționale, reu
nind în aceste zile la București parti- 
cipanți din zeci de țări ale lumii, care 
vor acționa pentru atingerea acestor 
obiective.

Care sint datele „la zi" privind 
participarea și condițiile ce s-au creat 
de organizatori pentru a asigura tîr
gului un succes deplin 1 Iată ce 
ne-a spus în acest sens directorul 
întreprinderii de tîrguri și expoziții 
București, ing. Mircea Bădica :

— Promovarea exporturilor româ
nești de mărfuri de calitate și cu 
înalt grad de tehnicitate, ca și nece
sitatea asigurării industriei noastre 
cu materii prime, cu instalații și uti
laje la nivelul tehnicii contempo
rane au plasat fiecare ediție a Tîr
gului internațional de la București 
printre importantele manifestări ex- 
poziționale, fapt confirmat atît de 
volumul tranzacțiilor economice în
cheiate, cît și de creșterea continuă 
a numărului țărilor și firmelor parti
cipante. Cele peste 1 000 de firme din 
România și din alte 25 de țări din 
Euiopa, Asia, America de Nord și de 
Sud prezintă mii și mii de expona
te, al căror nivel tehnic le plașează 
printre ultimele noutăți din dome
niile în care este profilat tîrgul. Toa
te standurile, jslasate în cele 31 de 
pavilioane expoziționale, cît și plat
formele exterioare asigură condiții 
pentru demonstrarea „pe viu" a per
formanțelor mașinilor și utilajelor 
prezentate, ceea ce răspunde inte
resului vizitatorilor, al specialiștilor. 
La aceasta se adaugă galele de filme, 
simpozioanele tehnice, alte manifes
tări specifice tîrgului, care vor asi
gura un cadru propice schimburilor 
de idei, dialogului ferial între parti- 
cipanțl.

Ca și edițiile precedente, T.I.B. ’80 
este specializat și profilat pe pre
zentarea de produse din sectoarele 
de vîrf, purtătoare de progres tehnic,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 octombrie. In (ară : Vreme re
lativ caldă la început, apoi In curs de 
răcire. Cerul va fi variabil, mai mult 
acoperit. Vor cădea ploi temporare în 
Banat, Crlșana, Transilvania, Maramu
reș și în zonele de munte. Izolat. în 
aceste regiuni, cantitățile de apă vor 
putea depăși 20 littl/metru pătrat in 
24 de ore. In celelalte regiuni, ploile 
vor avea caracter local. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată în vestul tării șl la munte Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, izolat mal coborîte in 
estul Transilvaniei, maximele între 15 
șl 25 de grade. Condiții de grindină, 
Izolat, in București : Vreme caldă la 
început, apoi In eurs de răcire. Cerul 
se va acoperi treptat și vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă. 
VInt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între B și 9 grade, cele 
maxime între 20 și 2B de grade (Me
teorolog de serviciu : Ileana Mihăilă).

lor dezvoltării economice 
actuale.

— Există în municipiul 
nostru — ne spunea to
varășul Paghicl, în înche
ierea acestei convorbiri 
punctate de un Itinerar prin 
Slobozia contemporană — o 
asemenea sete de învățătu
ră, de cultură, de înălțare 
spirituală, dinamizată de e- 
xemplul și munca politică 
a celor peste șapte mii de 
comuniști, îneît putem afir
ma, fără teama de a greși, 
că mai mult de jumătate 
din populația orașului în
vață. E și aceasta o expre
sie concretă a acelei meta
fore care exprimă . ce în
seamnă Slobozia de azi nu 
numai pe plan urbanistic- 
edilitar, ci și ca realitate 
spirituală : verticala. 

ale industriei constructoare de ma
șini : electronica, electrotehnica, me
canica fină, producția de mașini-unel- 
te. în definirea acestui pofil s-au avut 
în vedere transformările cantitative și 
calitative intervenite în economia ro

mânească ca rezultat al,industriali
zării socialiste, dezvoltării viguroase 
a industriei constructoare de mașini, 
care se afirmă ca ramură vitală pen
tru progresul rapid al tuturor sectoa
relor economiei naționale.

Firesc, principalul expozant este 
țara-gazdă. Un tur de orizont în 
standurile celor 200 de centrale in
dustriale, unități de producție, insti
tute de cercetare și inginerie tehno
logică din țara noastră, participante 
la T.I.B. ’80, conferă o imagine grăi
toare asupra progreselor rapide ale 
industriei românești constructoare de 
mașini, competitivității și nivelului 
tehnic ridicat a numeroase exponate.

— Peste 70 la sută din cele 1 800 de 
produse pe care Ie expunem la T.I.B. 
’80 sînt premiere, ne-a precizat tova
rășul Constantin Neamțu, consilier în 
Ministerul Industriei Construcțiilor de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

Performerele etapei —
F.C. • Corvinul, Dinamo șl Univer

sitatea Craiova, adică primele trei 
echipe din clasamentul general, apoi 
F.C.M. Brașov, precum șl ultimele 
cinci echipe din același clasament 
înaintea etapei de ieri (Politehnica 
Iași, Steaua, F.C. Olt, și
F.C.M. Galați) au cîștigat cite două 
puncte, în dauna formațiilor <.de 
mijloc".

Rezultatele cele mai bune le-au 
obtinut firește echipele care au ju
cat cu succes pe terenuri străine — 
Corvinul și Dinamo — cu o subli
niere pentru hunedoreni, învingători 
cu 2—1 (0—0), la București, în fața 
puternicei formații a Sportului stu
dențesc. Tînărul antrenor Mircea 
Lucescu, totodată, excelent jucător 
în rîndurlle propriei formații, își 
conduce se pare colegii cu o mînă 
din ce în ce mai sigură, aceștia tre- 
cînd repede peste dezavantajul go
lului primit și cucerind victoria in 
următorul sfert de oră. Iată că în 
jurul lui Mircea Lucescu, Dumitra- 
che. Dumitriu și a altor jucători cu 
multă experiență, se clădește la 
Hunedoara o formație de calitate și 
ambițioasă — cum, în urmă cu ani, 
se petrecuseră lucrurile la Craiova 
— în care elementul fotbalistic 
autohton, reprezentat de Nicșa, 
Petcu, Văetuș, Klein (promovat că
pitan de echipă la 21 de ani), Gabor, 
Rednic, Dubinciuc (promovat de la 
Aurul Brad) și alți tineri, a deve
nit majoritar în Iotul hunedorean 
și preponderent ca rol în echipa 
clubului F.C. Corvinul. Să mai ob
servăm că mijlocașul Petcu este 
deocamdată liderul tunarilor din di
vizia A (9 goluri) și că hunedorenii 
au marcat pînă acum 24 de goluri 
(de departe, cel mai productiv atac 
al diviziei), ceea ce pare să facă 
realizabil proiectul lui M. Lucescu, 
acela ca echipa pe care o conduce Valeriu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Balcaniada de șah, disputată la 

Istanbul, s-a încheiat cu victoria 
echipei Iugoslaviei — 21,5 puncte, ur
mată de România (Gheorghiu, 
Ghițescu, Ciocîltea,. Șubă, Ghin
dă și Stoica) — 21 puncte, Bulga
ria — 19 puncte, Albania — 11,5
puncte, Turcia — 9 puncte, Grecia — 
8 puncte. în ultimul tur, echipa 
României a întrecut cu 5—1 formația 
Turciei, iar Iugoslavia a învins cu 
4—2 echipa Bulgariei.

în campionatul balcanic feminin 
pe primul loc s-a situat selecționata 
Bulgariei cu 7 puncte, urmată de 
România — 5 puncte, Iugoslavia — 
4,5 puncte, Turcia — 3 puncte, Gre
cia — 0,5 puncte.

La juniori, pe primul loc s-a clasat 
Iugoslavia — 16,5 puncte, urmată de 
România — 13 puncte, Grecia — 10,5 
puncte, Turcia — 5 puncte.

La seniori, la prima masă, cel mal 
bun rezultat a fost obținut de marele 

Mașini. Caracteristica generală a ofer
tei la export pe care o prezentăm cu 
acest prilej o constituie gradul ridicat 
de concepție originală pe care o în
globează, soluțiile tehnice în pas cu 
progresul tehnic contemporan pe care 
le promovăm, productivitatea și efi
ciența economică sporite asigurate de 
mașinile și utilajele realizate.

Iată cîteva din noutățile pe care vi
zitatorii și specialiștii le vor întîlni 
în standurile expoziției : centrele de 
prelucrare pentru uzinarea pieselor 
de mare complexitate și precizie, ma- 
șinile-unelte cu comenzi numerice 
— SC 14 NCC și SC 22 NC — fa
bricate la întreprinderea mecanică 
Roman, strungurile frontoare SF 250 D 
și SF 400 NCC produse la întreprin
derea specializată din Arad, mașina 
de alezat și frezat AFD 200 realizată 
Ia I.M.U.A. București, freza portal 
ELP 2 200 fabricată la întreprinderea 
de mașini-unelte Bacău. Instalații și 
utilaje petroliere, echipament minier, 
pentru uzine chimice și rafinării, 
pentru industriile metalurgică și ener
getică, material rulant, autocamioa
ne, autoturisme, avioane și elicopte
re, o gamă largă și diversificată de 
tehnică de calcul, aparatură destinată 
cercetării întregesc bogata ofertă ro
mânească la export ; ele ilustrează 
gradul ridicat de complexitate al pro
duselor noastre, ritmul susținut de 
înnoire a fabricației, competitivita
tea lor.

Dovadă elocventă a prestigiului de 
care se bucură T.I.B., a interesului 
manifestat pentru lărgirea continuă 
a schimburilor comerciale și a coope
rării economice și tehnico-științifice 
cu România, la actuala ediție parti
cipă peste 800 de firme străine din 
25 de țări. Dintre acestea, 19 țări ex
pun în pâvilioane oficiale : Anglia, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, Ita
lia, Israel, Iugoslavia, Japonia, Nor
vegia, Polonia, S.U.A., Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Fiecare din re
prezentanții firmelor străine este 
animat de dorința de a contribui la 
succesul acestei ediții a T.I.B., avind 
convingerea că și de această dată 
Bucureștiul va fi gazda ospitalieră a 
unei manifestări internaționale 
prestigioase.

„Comerț — cooperare — dezvoltare" 
iată sintetic exprimată esența acțiu
nilor ce se vqr desfășura începînd de 
astăzi în cadrul Tîrgului internațional 
București,

Dan CONSTANTIN

F.C. Corvinul și Dinamo
să înscrie în jur de 70 de goluri in 
campionat.

Dinamo a cîștigat cu 2—0 (0—0) la 
Rîmnicu Vîlcea, în fața echipei Chi
mia, care a acuzat nu numai un mi
nus de experiență competițională, ci 
și două decizii -de arbitraj în faze 
importante ; la Craiova, Universita
tea a învins cu 2—0 (0—0) pe F. C. 
Baia Mare, aceasta reușind să limi
teze proporțiile scorului (era 2—0 în 
minutul 6 !).

în celelalte meciuri : F.C.M. Bra
șov — F.C. Argeș 2—1 (1—1), golul 
victoriei fiind marcat de veteranul 
primei divizii, Pescaru ; F.C. Olt — 
A.S.A. 3—0 (2—0), cel dintîi succes al 
echipei din Slatina pe teren propriu 
în această ediție a campionatului; 
Politehnica Iași — Jiul 4—0 (2—0),
scorul etapei ; F.C.M. Galați — Poli
tehnica Timișoara 2—0 (0—0), cu două 
goluri ale gazdelor în trei minute ; 
S.C. Bacău — Progresul Vulcan 1—0, 
victorie smulsă în final de meci; 
Steaua — Universitatea Cluj-Napoca 
2—0 (0—0), bucureștenii avînd pe mai 
departe la conducerea echipei pe 
Gheorghe Constantin și Vasile Za- 
voda. Deci, amatorii de zvonuri au 
rămas cu... zvonurile !

în fruntea clasațnentului diviziei, 
după etapa a X-a, conduc F.C, Cor
vinul, Dinamo și Universitatea Cra
iova cu cite 14 puncte. Dar numai 
zece echipe (printre care și Corvinul) 
au jucat cîte zece partide ; patru for
mații, (printre care și Dinamo) au cîte 
un joc mai puțin, iar alte patru (in
clusiv, Universitatea Craiova), chiar 
cîte două jocuri în minus.

Etapa viitoare, a Xl-a, se va desfă
șura la 19 octombrie, cu excepția 
partidei Politehnica Timișoara — F.C. 
Baia Mare, programată sîmbătă, 18 
octombrie.

maestru român Florin Gheorghiu, 
urmat de iugoslavul Marianovici.

• La bazinul „Dinamo" din Ca
pitală au început miercuri întreceri
le ultimului tur al campionatului di
viziei A la polo pe apă. Iată rezul
tatele înregistrate : Dinamo — Pro
gresul 9—6 ; Voința Cluj-Napoca — 
C.N. A.S.E. 6—5 ; Rapid — Crișul 
Oradea 8—5.

în clasament conduc echipele Di
namo și Rapid, cu cîte 26 de puncte.
• în turul IÎ al turneului interna

țional feminin de tenis de la Phoe
nix (Arizona), jucătoarea româncă 
Maria Romanov a învins-o cu 6—1, 
6—1 pe Gina Genovese (S.U.A.).
• Continuîndu-și turneul în Irlan

da, selecționata de rugby a României 
a întîlnit miercuri Ia Dublin reduta
bila reprezentativă a provinciei 
Leinster. Jocul s-a încheiat cu sco
rul de 24—10 (15—7) în favoarea gaz
delor. Punctele echipei române au 
fost înscrise de Murariu (o încerca
re) și Constantin (două lovituri de 
pedeapsă).

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a primit o tele
gramă prin care premierul Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Chineze, Zhao Ziyang, îi transmite

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?------------------

Expoziție consacrată aniversării 
Partidului Muncii din Coreea

La Muzeul de Istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România s-a des
chis, miercuri, expoziția „Partidul 
Muncii din Coreea strălucește cu 
cinste și victorie", manifestare orga
nizată de muzeu, în colaborare cu 
Ambasada R.P.D. Coreene la Bucu
rești, cu prilejul celui de-al VI-lea 
Congres al P.M. din Coreea și ani
versării a 35 de ani de la crearea

• partidului.
La festivitatea de deschidere au 

participat tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ion Popescu-Puțuri, 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai Asocia
ției de prietenie româno-coreene, 
I.R.R.C.S., activiști de partid și de

R. P. D. COREEANĂ :

Marele dar al hărniciei
Fiecare țară își are legendele ei, 

intrate în patrimoniul valorilor 
spirituale inestimabile. în R.P.D. 
Coreeană una din legendele deve
nite simbol al hărniciei este 
„Ciolima", povestea unui călă
reț care, pentru a ajunge la ținta 
călătoriei, a încălecat pe un cal 
înaripat. Astăzi, la fel ca în toți anii 
construcției socialiste, zborul legen
dar spre progres și prosperitate a 
devenit o realitate. O realitate care 
și-a impus mereu și mereu mai 
spectaculoase dimensiuni. prin 
munca plină de abnegație a aces
tui popor harnic și demn, sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncii din Coreea.

în plin oentrul frumoasei capi
tale a țării, Phenian, admirăm, îm
preună cu un confrate de la ziarul 
„Nodon Sinmun", faimoasa statuie 
a calului înaripat. Erau primele 
ore ale vizitei pe care o începu
sem în Coreea socialistă. „Pentru 
poporul nostru -Ciolima» înseagi- 
nă astăzi uh simbol al energiei șî 
dirzeniei, al forței și patriotismu
lui ; înseamnă ritm de dezvoltare 
și modernizare economică greu de 
imaginat de către 
cei ce nu cunosc 
puterea de dărui
re în muncă a co
reenilor ; înseam
nă agricultură de 
înalt randament ; înseamnă tot mai 
multe și mai confortabile aparta
mente. Astăzi, «Ciolima» înseamnă 
zborul înaripat al întregului popor 
pentru înfăptuirea neabătută a 1- 
deilor „Ciuce" — suveranitate sta
tală, independentă economică, au
toapărare militară — elaborate de 
tovarășul Kim Ir Sen". Discuția 
purtată la umbra „Ciolimei" avea 
să capete forța argumentelor cu 
fiecare unitate vizitată, la Phenian 
sau la Kangsăm. la Nampo sau la 
Vonsan.

...La uzina metalurgică din Kang
săm, directorul adjunct al întreprin
derii, Cia Hi Ciung, ne primește cu 
deqsebită cordialitate. Ne spune 
că este îneîntat să întîlnească 
oaspeți din România, țara care 
a sprijinit și sprijină neclin
tit lupta poporului coreean pentru 
unificarea pașnică și independentă 
a patriei. Despre uzină vorbește cu 
vădită emoție : „întreprinderea 
noastră a fost complet distrusă în 
timpul războiului de eliberare. I- 
mediat după război, tovarășul Kim 
Ir Sen a vizitat uzina și a dat pri
mele indicații de reconstrucție. Au 
urmat zile și nopți de muncă eroi
că și în numai cîteva săptămîni 
uzina a început să producă. Apoi, 
s-a dezvoltat susținut, an de an. 
Astăzi dispunem de o dotare teh
nică modernă, pe care ne stră
duim s-o folosim cu înalt randa
ment. Procesele tehnologice sînt 
complet automatizate sau mecani
zate. în marea întrecere desfășu
rată sub deviza „Bătălia celor 100 
de zile" in cinstea Congresu
lui al VI-lea al partidului, care 
își va începe lucrările la 10 oc
tombrie, colectivul nostru și-a 
făcut un titlu de cinste din a ra
porta conducerii partidului înde
plinirea prevederilor de plan ale 
fiecărei luni cu 5—6 zile mai de
vreme. Acesta este darul nostru pe 
care-1 facem congresului și glorio
sului nostru partid, care va ani
versa, tot în octombrie. 35 de ani 
de la crearea sa".

„Bătălia celor 100 de zile" — o 
impresionantă întrecere națională 
pentru progresul și prosperitatea 
R.P.D. Coreene — s-a declanșat, la 
chemarea partidului, la începutul 
lunii iulie. O întrecere care a cu
prins toate colectivele din indus

însemnări de călătorie

sincere mulțumiri pentru mesajul de 
felicitare adresat cu prilejul numirii 
în această funcție și urarea ca rela
țiile de prietenie dintre China și 
România să se dezvolte necontenit.

stat, numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

Expoziția ilustrează, prin interme
diul a numeroase imagini fotografice, 
principalele momente ale istoriei 
Partidului Muncii din Coreea, aspecte 
ale marilor realizări obținute de oa
menii muncii din țara prietenă în 
construcția socialismului pe toate 
planurile vieții materiale și spiritua
le, în înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al V-lea al partidului.

Numeroase exponate redau aspecte 
semnificative din timpul vizitelor de 
prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în R.P.D. Co
reeană, precum și ale vizitelor în
treprinse de tovarășul Kim Ir Sen în 
țara noastră.

Despre semnificația acestei mani
festări au vorbit Nicolae Cioroiu, 
directorul muzeului, și Li Ha Zun, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P.D. Coreene la București.

(Agerpres)

trie, agricultură, cercetare științi
fică, construcții, învățămint. Prac
tic, în toate sectoarele de activi
tate, colectivele de oameni ai mun
cii și-au racordat în forme speci
fice elanul creator și hărnicia la 
înaltele exigențe ale „Bătăliei ce
lor 100 de zile" : producții sporite 
față de plan, calitate înaltă, efici
entă ridicată și organizare superi
oară a întregii activități. Acum, la 
deschiderea lucrărilor Congresului 
al VI-lea al partidului, raportul 
muncitoresc impresionează prin 
bogate fapte de muncă. Fie și nu
mai cu titlu ilustrativ să ne oprim 
la cîteva dintre ele : șase unități 
din industria de electrotehnică și 
automatizări și patru întreprinderi 
din industria pescuitului au înde
plinit planul anual în numai șapte 
luni și jumătate. Aceeași perfor
manță o anunțau la începutul lunii 
august alte 25 de întreprinderi din 
provincia Guaugai de Nord- și cinci 
uzine din provincia Djagang ; co
lectivul întreprinderii de tricotaje 
din Sinidjo, care a îndeplinit pla
nul anual la 18 august, anunța cu 
mîndrle că producția din acest an 

a unității este 
mai mare cu 50 la 
sută față de anul 
trecut și că în 
ultimele luni au 
fost aplicate cu 

bune rezultate 20 de invenții și 
inovații, prin care s-au redus cu 5 
la sută consumurile materiale. La 
rîndul lor, constructorii au rapor
tat : în cinstea congresului, cei ce 
răspund de realizarea căii ferate 
Kowan-Bongsan, în lungime de 
peste 300 de km, care leagă estul 
de vestul țării, au încheiat lucră
rile de electrificare a acestei magis
trale cu trei luni mai devreme.

Este impresionant să nimerești > 
într-un colectiv de muncă în pe
rioada „Bătăliei celor 100 de zile". 
Oamenii, din fire foarte prietenoși, 
sînt scumpi la vorbă. Ochii lor sînt 
la cronometru. Iar faptele lor sint 
pe măsura efortului. în iulie, pla
nul lunar a fost depășit cu 5 la 
sută, iar în august — cu 13 la sută ; 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, producția industrială a lu
nilor iulie-septembrie, înscrise în 
„Bătălia celor 100 de zile", a cres
cut cu circa 40 la sută ! Un ritm im
presionant, un salt dobîndit prin 
muncă bine organizată. Și alte 
două cifre care în anul aniversării 
a trei decenii și jumătate ai parti
dului au aceeași forță de sugestie 
pentru efortul constructiv - de care 
este în stare un popor liber și in
dependent : ritmul anual de creș
tere a producției industriale în șe- 
senalul precedent a fost de circa 
17 la sută, iar producția industria
lă a anului 1979 este de 264 de ori 
mai mare decît cea din anul 1946, 
primul an de după eliberare.

„întregul partid și popor vor 
trebui să se mobilizeze puternic 
pentru a saluta cu succese remar
cabile Congresul al VI-lea al parti
dului, făcînd din acest an unul din 
cei mai străluciți ani ai istoriei po
porului nostru". Cu aceste înflăcă
rate cuvinte se adresa, la începu
tul anului, tovarășul Kim Ir Sen 
comuniștilor, poporului coreean. O 
chemare care, așa cum o dovedesc 
realizările, a avut un ecou puter
nic, mobilizator în conștiința tutu
ror fiilor de pe meleagurile aces
tui pămînt însorit. Iar acum, la 
deschiderea congresului, raportează 
simplu, cu mîndrie și modestie, că 
și-au făcut datoria.

Viorel SALAGEAN

• POMPĂ SOLARĂ. 
Pe domeniul „Institutului na
țional de cercetări agronomice" 
de lîngă Montpellier (Franța) a 
fost pusă în funcțiune, deocam
dată cu titlu experimental, o 
pompă de apă acționată cu 
energie solară de un model nou. 
perfecționat. Cu o putere de 26 
kW, pompa este considerată ca 
fiind cea mai puternică instala
ție de acest fel din lume. Ea 
funcționează grație a 192 panouri 
de celule fotovoltalce (fotogra
fia alăturată) care convertesc di
rect lumina soarelui în electri
citate. Demarează singură la o 
oră și jumătate după răsăritul 
soarelui și se oprește automat 
la apus. Pompe solare de mai 
mică putere au fost instalate cu 
bune rezultate în unele țări din 
Africa.

• PENTRU PROTEJA
REA FLOREI Șl FAUNEI 
MEDITERANEENE. Experți 
în domeniul protejării mediului 
ambiant din 18 țări din regiunea 
Mării Mediterane vor participa 
săptămîna viitoare la o reuniune 
de cinci zile ce se va desfășura 
in apropiere de Atena. Ei ur
mează să examineze, între alte 
ptobleme, propunerile privind 
crearea unor rezervații natu
rale pentru protejarea speci
ilor florei și faunei meditera
neene amenințate cu dispariția.

• ASCENSIUNE PE 
EVEREST. Se pregătește o 
nouă escaladare a Everestului în 
timp de iarnă. Temerarul alpi
nist ieste japonezul Naomi 
Uemura, care are la activul 
său un șir de performanțe : el 
a fost primul om care a atins 
Polul Nord de unul singur ; tot 
de unul singur a realizat ascen
siunea mai multor piscuri im
portante, printre care • acela al 
muntelui McKinley din Ame
rica de Nord, înalt de 6191 
metri. De astă dată, Uemura va 
conduce o echipă de șase per
soane. care-și propune să por

nească de la poalele Everestului 
la 25 noiembrie și să atingă vîr- 
ful, înalt de 8 848 metri, la 
începutul lunii ianuarie 1981. 
Escaladarea pe timp de iarnă, 
autorizată anul trecut de statul 
Nepal, a fost realizată de o 
echipă poloneză în luna februa
rie.

• CINSTIREA MEMO
RIEI. In cadrul unei solemni
tăți care a avut loc marți la 
Memorialul din Israel, dedicat 
victimelor fascismului în cel 
de-al doilea război mondial, a 
fost cinsti tă memoria unui fost 
ofițer nazist care a salvat mulți 
oameni de la pietre în Olanda 
ocupată. In timp ce exercita 
funcții juridice, acest ofițer, pe 
nume dr. Wander Gerhard, a eli
berat numeroase certificate de

origine etnică în baza cărora 
cetățeni evrei au scăpat de 
deportare. Descoperit, el a de
zertat și s-a angajat în rezis
tența olandeză. în cele din urmă, 
a fost prins și împușcat de na
ziști. In cursul actualei so
lemnități, fiica sa Christina a 
plantat un arbore pe „Aleea ce
lor drepți" a Memorialului.

• STATISTICILE 
UNICEF evidențiază că per
spectivele de viață ale copiilor 
în multe din statele sărace ale 
lumii sînt foarte sumbre. Tr<y 
copii din patru, care se nasc în 
prezent în multe țări subdez
voltate, mor înainte de a avea 
un an, și 4 din 12 înainte de a 
avea 5 ani. La fiecare 16 copii 
rămași în viață în aceste state, 
4 trăiesc în condiții de sărăcie

și subnutriție, iar opt suferă de 
boli grave. In prezent, în lume 
— așa cum arată statistici ale 
UNICEF — peste 250 milioane 
de copii sînt lipsiți de condiți
ile de bază ale existenței. 
UNICEF subliniază că unul din 
principalele obiective puse în 
fața comunității internaționale 
este ca pînă în anul 2000 6ă fie 
asigurate condițiile sanitare de 
bază ale copiilor în toate țările 
în curs de dezvoltare.

® LEMN VEȘNIC. ° 
substanță impregnantă specială 
creată de cercetătorii sovietici 
face ca lemnul să devină re
zistent la orice factori exteriori. 
Lemnul impregnat devine foar
te dur nemaiputînd fi atacat de 
termite sau de alte insecte, re- 
zistînd la acțiunea umezelii șl 
a focului ș.a.



Delegația Partidului Comunist Român
a sosit ia

PHENIAN 8 (Agerpres). —Miercuri 
a sosit la Phenian delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv .al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, pentru 
a participa' la lucrările celui de-al 
VI-lea Congres al Partidului Muncii 
din Coreea și la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 35-a aniversare a parti
dului.

La aeroportul internațional „Phe
nian", împodobit cu drapelele româ
nești și coreene, cu lozinci în limbile 
română și coreeană în cinstea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a priete-

R.JF^G. Convorbiri între partidele 
coaliției guvernamentale

S-a convenit să se propună președintelui republicii realegerea 
lui Helmut Schmidt în calitate de șef al guvernului federal

BONN 8 (Agerpres). — La Bonn 
au avut loc, marți, convorbiri între 
delegațiile Partidului Social-Demo
crat, condusă de președintele parti
dului, Willy Brandt, și a Partidului 
Liber-Democrat, condusă de pre
ședintele său, vicecancelarul și mi
nistrul de externe Hans-Dietrich 
Genscher.

în urma primei runde de convor
biri dintre partidele coaliției guver
namentale de la Bonn — P.S.D. și 
P.L.D. — învingătoare în alegerile 
parlamentare de duminică, a fost 
dată publicității o declarație de prin
cipii, în care se evidențiază dorința 
celor două formațiuni de a asigura 
o continuitate a politicii lor. Decla
rația arată că principalele obiective 
programatice ale guvernului federal 
vest-german le vor constitui, pe plan 
intern, lupta împotriva șomajului,

ITALIA

Consultări in vederea formării noului cabinet
Reuniunea conducerilor P.S.I. și P.S.D.I.

ROMA 8 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă, la Roma, pre
mierul desemnat al Italiei, Arnaldo 
Forlani, a declarat, după prima 
rundă de consultări cu partidele re
prezentate în Parlament, că a exa
minat cu acestea „situația existen
tă. precum și posibilele ipoteze ale 
programului politic". în context, 
Forlani a relevat că i-au fost avan
sate sugestii utile, fie concordînd cu 
opiniile sale, fie deosebite. în pre
zent, a adăugat el, „dețin elementele 
necesare elaborării mai precise a 
programului politic și pentru a fi în 
măsură să examinez ulterior posibi
litățile de a regrupa unele partide 
intr-un guvern".

în încheiere, Forlani a precizat că 
nu a stabilit încă formule pentru un 
eventual guvern și nici nu a hotărit 
cind va iniția a doua rundă de con
sultări vizind soluționarea crizei 
guvernamentale.

*
La Roma s-a desfășurat o 

reuniune a conducerilor Parti
dului Socialist Italian și Parti
dului Socialist-Democratic Italian 
— cu participarea secretarilor ge
nerali Bettino Craxi (P.S.I.) și 
Pietro Longo (P.S.D.I.) — în cadrul

Phenian
niei româno-coreene, tovarășul Ilie 
Verdeț a fost întîmpinat de tovarășul 
Li Giong Ok, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al P.M.C., premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, de alte persoane oficiale 
coreene.

Au fost de față Paul Marinescu, 
ambasadorul României la Phenian, și 
Sin In Ha. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, precum și membri 
ai Ambasadei române la Phenian.

Numeroși oameni ai muncii coreeni 
prezenți pe aeroport au salutat 
călduros delegația partidului nostru.

Grupuri de copii au oferit buchete 
de flori’ oaspeților.

eforturile pentru asigurarea stabili
tății economice și financiare, pro
tecția mediului înconjurător, lupta 
împotriva terorismului. Pe plan ex
tern, declarația subliniază dorința 
P.S.D.—P.L.D. de a continua politica 
de destindere și de bună vecinătate 
cu țările socialiste, de a se depune 
eforturi pentru limitarea înarmărilor 
la un nivel cit mai scăzut posibil. 
Totodată, este reafirmat atașamen
tul la N.A.T.O. și la C.E.E.

S-a convenit ca P.S.D. șl P.L.D. 
să propună președintelui Republicii 
Federale Germania, Karl Carstens, 
realegerea lui Helmut Schmidt în 
calitate de șef al guvernului federal. 
Noul Bundestag urmează să se în
trunească la 4 noiembrie, iar la 5 
noiembrie va avea Ioc votul pentru 
desemnarea noului cancelar. Acesta 
va prezenta declarația guvernamen
tală la 17 noiembrie.

căreia a fost adoptată „o poziție co
mună, convergentă" în ce privește 
formarea noului guvern, informează 
agenția A.N.S.A. La sfîrșitul reu
niunii a fost dată publicității o de
clarație de intenții care subliniază 
„necesitatea și importanța stabilirii 
între cele două partide a unor con
sultări sincere și prietenești asupra 
marilor probleme ale politicii inter
ne și internaționale, precum și ne
cesitatea căutării de soluții comune 
acestor probleme". Pe plan mai larg, 
documentul subliniază utilitatea 
„unui context mai general de înțe
legere și de dialog între toate for
țele democratice, în special între 
cele care au rădăcini adînci și o 
vastă reprezentare in rîndurile cla
sei muncitoare".

Documentul abordează, de aseme
nea, problema unei poziții față de 
P.C.I. Se relevă posibilitatea expe
rimentării și dezvoltării „in parla
ment, in sindicate și în consiliile 
locale a convergențelor politice, 
programatice și administrative".

Față de democrația-creștină, do
cumentul convenit între P.S.I. și 
P.S.D.I. confirmă „voința de a relua 
o politică de colaborare garantată și 
bazată pe principiile egalității".

Pe linia extinderii 
cooperării 

româno-canadiene
OTTAWA 8 (Agerpres). — La Otta

wa a avut loc semnarea Memorandu
mului de înțelegere între Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
al Republicii Socialiste România și 
Ministerul Agriculturii al Canadei și 
a Acordului de schimburi tehnice în
tre Comitetul de Stat pentru Energia 
Nucleară al României și Agenția Ca
nadiană pentru Energie Nucleară 
(A.E.C.L.).

Din ’partea română, acordurile au 
fost semnate de Alexandru Mărgări- 
tescu, ministru 'secretar de stat, iar 
din partea canadiană de către Eu
gene Whelan, ministrul federal al a- 
griculturii, și, respectiv, James Don
nelly, președintele Agenției Canadie
ne pentru Energia Nucleară (A.E.C.L.).

La Conferința generală

a UNESCO

Rezoluție adoptată 
Ia inițiativa României
BELGRAD 8 (Agerpres). în comisia 

pentru științe exacte și naturale a 
Conferinței generale a UNESCO, care 
își continuă lucrările la Belgrad, a 
fost adoptată prin consens, la iniția
tiva României, o rezoluție cu privire 
la dezvoltarea cooperării dintre țările 
balcanice în domeniul seismologiei. 
Rezoluția subliniază necesitatea con
tinuării și intensificării cooperării 
dintre țările balcanice în domeniul 
seismologiei, prin corelarea și studie
rea în comun a datelor cu privire la 
cutremurele de pămint. în document 
se cere directorului general al 
UNESCO să acorde sprijin țărilor bal
canice pentru realizarea de studii și 
activități de cooperare intre aceste 
state în domeniul respectiv, formele 
concrete urmind să fie stabilite de ță
rile ’din regiune.

CIPRU

Noua rundă a convorbirilor 
intercomunitare va începe 

la 15 octombrie
NICOSIA 8 (Agerpres). — La Ni

cosia a avut loc miercuri o nouă run
dă a convorbirilor intercomunitare 
exploratorii pentru soluționarea poli
tică a situației din Cipru. Reprezen- i 
fanții comunităților greacă și turcă I 
din insulă, Gheorghios Ioannides și, 
respectiv. Urnit Suleiman Ohan, au* 
prezentat punctele de vedere proprii 
privind aspectele teritoriale ale cri
zei cipriote. La convdrbiri a partici
pat reprezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. în Cipru, 
Hugo Gobbi. După cum se precizea
ză Ia Nicosia, cu aceste întrevederi 
se încheie convorbirile intercomuni
tare exploratorii, urmind ca negocie
rile propriu-zise să • înceapă la cea 
de-a cincea întîlnire, programată 
pentru 15 octombrie, tot în capitala 
cipriotă.

Lucrările Plenarei C. C. al P. M. U. P.
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — în ca-i 

pitala Poloniei s-au desfășurat lucră
rile Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

în cadrul plenarei, Stanislaw Ka
nia, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a prezentat un raport în care a ana
lizat. pe larg o serie de probleme ac
tuale stringente, politice și social-eco- 
nomice din țară și sarcinile imediate 
și de perspectivă ale partidului în le
gătură cu soluționarea acestor pro
bleme.

Raportorul a prezentat un amplu 
program privind îmbunătățirea si
tuației economiei Poloniei, subliniind 
în acest sens necesitatea unei activi
tăți mai bune în toate sectoarele, a 
unei gospodăriri și conduceri mai efi
ciente, pentru ca astfel, prin concen
trarea tuturor eforturilor, să se asi
gure depășirea actualei situații grele. 
S-a relevat modul in care trebuie ac
ționat pentru a se face față marilor 
datorii externe ale Poloniei, efectelor 
producției agricole nefavorabile, pen
tru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației, pentru depășirea urmărilor eco
nomice negative ale întreruperii lu
crului și altele. S-a evidențiat impor
tanța asigurării pretutindeni a unei 
munci normale, a sporirii productivi
tății muncii, apreciindu-se că numai 
prin eforturile oamenilor muncii se 
poate îmbunătăți activitatea în indus
trie, agricultură și în alte domenii, 
aceasta reprezentînd singura sursă a 
ridicării nivelului de trai al poporu
lui, a prosperității întregii țări. 
Raportorul a spus că obiectivul cen
tral este „să muncim mai bine, să 
gospodărim mai bine, să conducem 
mai bine".

Arătînd că în Polonia există se
rioase probleme economice și socia
le care nu și-au găsit soluții cores
punzătoare și că s-au produs greșeli 
grave in viața socială, încălcări ale

Plenara C.C. al
BRUXELLES 8 (Agerpres). — La 

Bruxelles a avut loc o plenară 
extraordinară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Belgia, 
consacrată problemelor social-eco- 
nomice actuale ale tării. Făcînd o 
analiză a acestei situații, președin
tele partidului, Louis Van Geyt. a 
relevat că. după opinia P.C. din 
Belgia, sarcinile primordiale in ve
derea soluționării ei sînt asigurarea

Agențiile de presa
- pe scurt
................... :

VIZITA PREȘEDINTELUI SIRIEI 
LA MOSCOVA. La 8 octombrie a 
sosit la Moscova președintele Repu
blicii Arabe Siriene, secretar gene
ral al Partidului Baâs Arab Socia
list din Republica Ațabă Siria
nă. Hafez’Al-Assad. în aceeași zi a 
avut loc semnarea Tratatului sovie- 
to-sirian de prietenie și colaborare. 
Din partea sovietică tratatul a fost 
semnat ‘de Leonid Brejnev, secretar 
general ăl C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., iar din partea siriană 
de Hafez AI-A'ssad.

REUNIUNE. La Geneva a avut 
Inc. la 8 octombrie, o nouă reuniune 
a delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. și Ma
rii Britanii, participante ia nego
cierile pentru elaborarea unui tratat 
privind interzicerea generală și 
completă a experiențelor cu armele 
nucleare. 

democrației socialiste, ale principii
lor eticii și echității, raportorul s-a 
pronunțat pentru o grabnică elimi
nare a lipsurilor și îmbunătățirea 
rapidă a situației generale din țară, 
în spiritul socialismului și democra
ției socialiste, pentru restructurarea 
politicii economice, a politicii de in
vestiții, introducerea autoconducerii 
muncitorești a întreprinderilor, pen
tru creșterea rolului clasei muncitoa
re în societate, a rolului conducător 
al P.M.U.P.

Pe marginea raportului, în plena
ră au avut loc largi dezbateri în ca
drul cărora s-au făcut numeroase 
propuneri pentru înlăturarea defi
ciențelor și dezvoltarea socialistă a 
Poloniei.

în cadrul plenarei s-a evidențiat, 
de asemenea, rolul profund negativ 
al acțiunilor unor cercuri reacționare 
din străinătate care încearcă să aba
tă Polonia de pe drumul vieții sale 
noi, al construcției socialiste, al 
idealurilor poporului polonez. Tot
odată. s-a relevat existența unor ad
versari ai socialismului în interior 
față de care s-a cerut să se ia ati
tudine fermă pentru a nu prejudi
cia evoluția constructivă a vieții so
ciale, a construcției socialiste în Po
lonia.

în legătură cu problemele discuta
te. plenara a adoptat o hotărâre care 
stabilește obiectivele de viitor ale 
partidului și statului. S-a propus 
convocarea Congresului extraordinar 
al P.M.U.P., subliniindu-se necesita
tea pregătirii sale corespunzătoare.

Plenara a adoptat o serie de mă
suri organizatorice, hotărând scoa
terea din rîndurile membrilor C.C. al 
P.M.U.P. a unor persoane care au 
săvîrșit grave abateri și greșeli in 
muncă. Au fost aleși noi membri in 
Biroul Politic și in Secretariatul C.C. 
al P.M.U.P.

P.C. din Belgia
ocupării forței de muncă, sporirea 
puterii de cumpărare a populației 
muncitoare, echilibrarea balanței co
merciale externe. Finanțele statului 
— a relevat vorbitorul — trebuie să 
fie însănătoșite pe seama creșterii 
impozitelor asupra marelui capital, 
prin adoptarea de măsuri vizind re
ducerea cheltuielilor militare și spo
rirea alocațiilor de stat pentru ne
voile sociale ale oamenilor muncii.

COOPERARE CHINO-JAPONEZĂ. 
La Beijing au avut loc convorbiri 
intre Yu Qiuli, Vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze și 
ministru însărcinat cu Comisia de 
stat pentru energie, și Hisatsugu 
Tokunaga, președintele firmei japo
neze „Japan Oil Public Corp". După 
cum relatează China Nouă, au fost 
examinate probleme legate de ex
tinderea cooperării chino-japoneze 
In domeniul explorărilor de petrol.

ANIVERSAREA UNIUNII POȘ
TALE UNIVERSALE. Uniunea 
Poștală Universală (U.P.U.) sărbă
torește, la 9 octombrie, împlinirea 
a 106 ani de activitate. Din 1948, 
U.P.U. a devenit instituție specia
lizată a O.N.U. Din Uniunea Poș
tală Universală jac parte astăzi 160 
de state, intre care și România. 
Intr-un mesaj publicat cu ocazia 
aniversării organizației, directorul

TOATE FORȚELE DEMOCRATICE - \
ÎMPOTRIVA RECRUDESCENȚEI 

NEOFASCISMULCI

La Paris și în alte orașe ale Fran
ței s-au desfășurat puternice de
monstrații de protest împotriva a- 
tentatului săvîrșit săptămîna trecu
tă la o sinagogă din Paris. Soldat 
cu patru morți și zece răniți, aten
tatul a fost revendicat de către un 
grup de extremă dreaptă, cunoscut 
sub denumirea de „Fasciile naționa

le europene" (F.N.E.). La de
monstrația organizată marți la Pa
ris (fotografia de mai sus) au 
participat aproximativ 100 000 de 
persoane, între care membri ai A- 
dunării Naționale și ai guvernului, 
reprezentanți ai partidelor politice - 
comunist, socialist,, republican, A- 
dunarea pentru Republică și ai al
tor organizații politice.

general al U.P.U., Mohammed I- 
brahim Sobhi (Egipt), arată, intre 
altele, că este indispensabil ca poșta 
tradițională să se adapteze la ce
rințele noilor tehnologii.

GREVA ÎN PORTUGALIA. Circa 
1 700 de tehnicieni de la căile fe
rate portugheze au declanșat, in 
noaptea de marți spre miercuri, o 
grevă pe o perioadă nedetermi
nată. revendicind îmbunătățirea 
condițiilor de viață.

RESPONSABILITATE. Compania 
aeriană americană „Eastern Air
lines" a fost declarată responsabilă 
pentru acte de neglijență care au 
provocat accidentul ce a dus la 
moartea a 113 persoane, la 24 iunie 
1374. pe aeroportul new-yorkez 
„Kennedy". Aparatul, care trans
porta 124 pasageri și membrii echi
pajului, s-a prăbușit la o distantă 
de 800 metri de pista de aterizare.

SCĂDEREA NIVELULUI DE 
TRAI ÎN MAREA BRITANIE. 
Nivelul de trai al locuitorilor 
Marii Britanii a înregistrat o scă
dere de 0,3 la sută în al doilea 
trimestru al anului în curs — ara
tă statisticile guvernamentale pu
blicate marți la Londra. Observa

torii- din capitala britanică remar
că faptul că este pentru prima i 
dată, din 1975, cind nivelul de trai 
în Anglia scade două trimestre ' 
consecutiv.

O NOUA ÎNTREPRINDERE $I-A 
ÎNCHIS PORȚILE. Conducerea 1
firmei „Union industrielle d’en- .
treprises" din Cherbourg a hotărit 
închiderea fabricii producătoare de I 
platforme de foraj submarin. In 
urma acestei decizii, cei aproxima
tiv 600 de muncitori de la firma | 
respectivă vor deveni șomeri.

DUPĂ SOARE — ZAPADA. 
Miercuri, o zi frumoasă de toamnă 
s-a transformat brusc, in unele re
giuni ale Elveției, in... prima zi de 
iarnă. Astfel, un strat de zăpadă ă 
acoperit in numai citeva ore nume- 1
roase regiuni >

O URIAȘA PEPITA DE AUR. |
cîntărind 27,2 kg și avînd o va
loare estimată la 1,13 milioane do- i 
lari, a fost expusă la Melbourne. 
Norocosul posesor, care a dorit să ’ 
rămină anonim din motive lesne . 
de bănuit, a declarat că a desco
perit-o cu ajutorul unui detector I 
de metale, in urmă cu o săptămină, 
la o adîncime de numai 15 cm.

Coasta de Fildeș, Coasta de Aur, 
Coasta Sclavilor. Cîteva toponime ce 
n-au figurat pe harta geografică a 
Africii dintotdeauna, ci sînt contri
buții relativ recente ale unei ima
ginații străine de continent. Nume 
care reflectă, de fapt ceea ce aceste 
meleaguri insemnau pentru euro
peanul „descoperitor" al continen
tului negru : uriașe avuții — materii 
prime și mină de lucru.

într-un moment cind cumpăna bo
gățiilor subpămintene înclină spre 
epuizare, economisirea a devenit cu- 
vînt la ordinea zilei : cuprul, țițeiul, 
aurul sau zincul, exploatate timp de 
veacuri cu lăcomie și nesăbuință, își 
pot prelungi intrucitva existența 
printr-o folosire mai rațională. Dar 
omul, forța umană, această bogăție 
inestimabilă, exploatată de-a lungul 
timpului pînă la nimicire? Intr-ade
văr, tributul în oameni plătit de 
Africa de-a lungul secolelor de stă- 
pinire colonială este enorm și irecu
perabil : fie că a fost vorba de nego
țul cu sclavi sau de munca forțată, 
care au decimat populația continen
tului. fie de măcelurile, războaiele 
coloniale sau așa-numitele „expedi
ții de pedepsire" — toate acestea au 
privat Africa de imense resurse de 
forță umană.

Dacă prima și marea tentație a 
Americii a fost aurul, în Africa a- 
ceasta au constituit-o oamenii. Timp 
de peste patru secole VÎNATOAREA 
DE OAMENI ȘI NEGOȚUL CU 
SCLAVI au fost principala formă de 
exploatare a continentului.

...Anul 1544. Șase corăbii portu
gheze aruncau ancora in Golful Gui
neei, in aclamațiile sutelor de lo
calnici primitori și încrezători. Dar, 
spre stupoarea acestora, străinii s-au 
repezit la’ ei cu arme și strigăte de 
.luptă. Atacul neașteptat s-a soldat 
cu sute de morți și 165 de prizonieri, 
care aveau să formeze prima mare 
încărcătură de sclavi debarcați la Li
sabona. Doi ani mai tîrziu, 50 de co
răbii transportau regulat sclavi negri 
spre Portugalia. Acestea erau în
ceputurile comerțului cu marfă 
umană — adevărată „mană" pentru 
cei ce îl practicau șl blestem pen
tru un întreg continent și civilizațiile 
sale, asupra cărora avea să lase urme 
adinei, răni nici acum pe deplin 
cicatrizate.

Tragica „Odisee 
în lanțuri**

Etapei incipiente, în care sclavii 
luau drumul Europei, i-a urmat, 
după 1650. cea americană. Exploata
rea crîncenă a indienilor băștinași a 
dus la decimarea rapidă a ’acestora 
(care „ori mureau ca muștele", cum 
se plîngea indignat un plantator.

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII
„ori erau de nesupus"). Era nevoie, 
așadar, de „rezerve", de brațe re
zistente pentru a le lua locul — 
or. Africa constituia tocmai acea 
mină inepuizabilă de brațe vînjoase. 
începea tragica „ODISEE ÎN LAN
ȚURI" de peste Atlantic a popoare
lor africane, considerată cea mai 
mare migrare forțată din istorie. Stu
diile efectuate în ultima vreme au 
ajuns la concluzia că cel puțin 20 
milioane de africani au -fost debar
cați în „Lumea Nouă". Cifra nu oferă 
insă decît o imagine palidă a am- 
plorii pierderilor umane suferite de 
continent, căci, după cum consideră 
cunoscutul africanolog W. E. B. Du 
Bois, fiecărui sclav vîndut in Ameri
ca îi. corespund alți 5 uciși în Africa 

De la comerțul cu sclavi la racolarea de specialiști
100 milioane de victime umane prefăcute în sute de milioane de dolari

în timpul vînătorii de oameni sau 
pieriți in, timpul transportului. Așa
dar, 100 MILIOANE DE PERSOANE, 
100 milioane de TRAGEDII UMANE. 
Dar și aceste calculă sînt doar parțial 
exacte, ele ignorînd dinamica crește
rii populației. Raportată la ponderea 
sa în ansamblul populației mondiale, 
populația Africii a suferit o dimi
nuare — de Ia 18 la sută in 1650, Ia 
7.5 la sută în 1900. în același interval 
de timp, populația Asiei s-a dublat. 
Pentru a avea o imagine mai exactă 
a dimensiunilor fenomenului, să 
amintim că migrația popoarelor din 
primul mileniu al erei noastre, care 
a restructurat practic fața Europei 
din punct de vedere politic și social, 
abia dacă a antrenat zeci, maximum 
sute de mii de oameni!

Prioritatea cîștigată de Portugalia 
și Spania în domeniul negoțului cu 
sclavi a fost treptat cedată altor pu
teri coloniale in expansiune — Olan
da, Franța, Anglia.

Cumpărați pe malurile Congouluf. 
de pildă, cu 10 taleri, africanii •— nu
mai indivizi vînjoși, puternici, mai 
ales bărbați tineri — erau revinduți 
în America cu 1 000 dolari. Dacă 
ajungeau. Căci „marfa" umană, în
grămădită in condiții indescriptibile 
în calele corăbiilor, avea o... perisa
bilitate ridicată : nici măcar o treime 
din cei îmbarcați nu ajungeau Ia des
tinație !

Iată cum arăta un asemenea trans
port văzut la 1808 cu ochii unui en
glez pe nume Walsh șî citat de Basil 
Davidson în cartea sa „Mama nea
gră" :

„Corabia transporta o încărcă
tură de 505 bărbați și femei, în
chiși in spațiul zăbrelit dintre 
punți, iar in cele 17 zile de drum 
fuseseră aruncați peste bord alți 
55 sclavi. Spațiul era atît de în
gust, incit ședeau claie peste 
grămadă, neputind să se întindă 
sau să-și schimbe poziția, ziua 
ori noaptea. Deoarece aparțineau 
unor proprietari diferiți, erau 
marcați, asemeni oilor, cu fie
rul înroșit in foc, cu semnul stă- 
pinului respectiv".

De la început pînă la sfîrșit — re
marcă D. P. Mannix și M. Crowley 
în „Corăbiile negre" — acest negoț a 
fost o negare a oricărei valori, in 
afară de cea categorisită drept profit 

și pierdere. Un negru valora exact 
atit cît ființa sa urma să „raporteze" 
pe piață. Dacă masa sa corporală nu 
mai valora nimic, era azvirlit pește 
bord, așa cum e ucis calul care și-a 
rupt piciorul.

îp Africa, raziile, vînătorile, aso
ciațiile monstruoase dintre căpitanii 
de corăbii și unii șefi locali au pro
pagat groaza și haosul. Acestea se in
sinuau dinspre regiunile de coastă din 
vest tot mai profund în interiorul 
continentului, distrugînd state și ci
vilizații pînă atunci înfloritoare. Co
lonialismul a subminat și canalizat in 
direcții străine, improprii, procesul 
formării și întemeierii de state și na
țiuni. Țări au fost desființate, altele 
înființate, după criteriile bunului plac 
colonialist. Se poate spune, de aceea, 
că dezvoltarea capitalistă — a cărei 
componentă inseparabilă este sistemul 
colonial — s-a realizat pe seama dis
trugerii unor culturi și moduri de 
viață, modelate în milenii, ale altor 
popoare.

Cîștiguri „rotunde** 
dintr-un negoț 
„triunghiular**

Dezvoltarea Indiilor de. Vest, a 
Americii nu poate fi imaginată fără 
această masivă migrație de mînă de 
lucru neagră. Din 1540 debarcau în 
Indiile de Vest anual 19 000 de sclavi; 
la sfirșitul aceluiași secol, în a- 
ceste zone trudeau nu mal puțin de 

900 000 negri. în America de Nord, la 
începutul /războiului de independența 
se aflau 500 000 afro-americani (la o 
populație totală 'de 3,5 milioane), pen
tru a ajunge la 757 000 în 1790 (19,3 
la sută din populația de atunci) și la 
1.7 milioane in 1820 (la o populație 
de 9,6 milioane).

„Aproape in toate coloniile de 
la sud de Potomac și nord de 
Rio Plata, negrii au fost aceia 
care au tăiat pădurile, au desțe
lenit ogoare și deschis mine, au 
măcinat trestia de zahăr. _ Gru
pați și muștruluiți militărește, 
negrii au prestat munca uriașă 
care a făcut posibilă producția 
pe scară largă de tutun, zahăr, 
orez, mai tîrziu bumbac — adică

a celor patru culturi care au 
avut principala contribuție la 
crearea avuției originare a celor 
două Americi"

— scriu autorii „Corăbiilor negre". 
Sclavii și pămîntul (în monoculturi) 

erau deopotrivă obiecte ale exploată
rii pînă la epuizare. Pe măsură ce nu
mărul sclavilor creștea, sporea și pro
ducția de bunuri ce luau apoi dru
mul Europei. Așa a luat naștere acel 
înfloritor „comerț în triunghi" 
dintre Africa, America, Europa : 
corăbiile duceau spre Africa ra
chiu, arme și praf de pușcă ; 
în tîrgurlle de mărfuri răsărite 
ad-hoc pe coasta vestică a Afri
cii și specializate în acel „pro
dus" de preț care era sclavul, acestea 
erau schimbate pe oameni, trans
portați apoi și revinduți în Ame
rica, pe plantații sau în mine. Pro
dusele muncii lor — zahăr, tutun, ca
cao, cafea, aur, argint, perie — luau 
drumul Europei, închizînd astfel tri
unghiul unui comerț ce aducea pe 
CITĂ AVUȚIE INTR-O PARTE, PE 
ATÎTA SUFERINȚA ÎNTR-ALTA. 
Pentru metropolele europene, acest 
comerț a favorizat un av.înt neobiș
nuit al navigației comerciale, deschi- 
zînd. în plus, piețe de desfacere 
pentru produsele noii lor industrii. 
Uriașele capitaluri lichide rezultate 
din acest rentabil comerț transatlan
tic au fost apoi investite in mine, căi 
ferate, industrie textilă etc., aflîn- 
du-se printre premisele de bază ale 
revoluției industriale din veacul al 
18-lea cu care se inaugurează civili
zația tehnică modernă.

Ieri furtul brațelor, 
azi furtul creierelor
Evoluțiile economice de la sfîrșitul 

secolului al 18-lea și începutul celui 
de-al 19-lea au impus o reconsiderare 
a politicii coloniale, în sensul depla
sării accentului pe crearea în- colonii 
a unor relații de producție și metode 
de exploatare mai avansate. Și nu 
este întîmplâtor că tocmai Anglia 
— odinioară în fruntea comerțului cu 
sclavi — a adoptat prima lege împo
triva acestuia (in 1807) : foarte dez
voltată din punct de vedere industrial, 
ea a recunoscut că adevărata afacere 
o constituie nu livrarea de brațe de 
muncă spre America, ci folosirea 

acestora la exploatarea marilor bo
gății ale continentului. african.

Astfel, importanța crescindâ pe care 
Africa o cîștiga ca furnizor de materii 
prime, interesele capitaliste in ulti
mă analiză au curmat în cele din 
urmă epoca negoțului cu sclavi. Și 
dacă, începind cu 1807, Anglia se eri
jează într-un fel de arbitru al... mo
ralității coloniale, veghind la stricta 
respectare a legii, aceasta nu se pe
trecea, după cum am văzut, cîtuși de 
puțin din sentimente și considerente 
umanitariste.

În S.U.A. sclavia a fost oficial abo
lită în 1863, în Brazilia — în 1888. 
Termenul de sclav a căzut treptat în 
desuetudine, de aceea a început să 
fie folosit acela de „muncitor". Dar 
metodele de recrutare, condițiile de 
lucru, pedepsele crunte, remunerația 
mizeră făceau ca așa-numitul mun
citor colonial să fie in realitate tot 
un sclav.

în 1884, regele Leopold al II-lea al 
Belgiei informa S.U.A. asupra inten
ției de a întemeia o colonie în bazi
nul Congo, lansînd invitația ca 
aceasta să participe la exploatarea 
bogățiilor din regiune. Recunoscînd 
primele noul stat colonial, S.U.A. 

©

CONTINUAREA - INTR-UN NUMĂR VIITOR
O „materie primă" inepuizabilă — materia cenușie 
Ajutor de 50 de milioane, recuperat cu 50 de miliarde 
Licitație cu mască umanitară

lăudau totodată „strădaniile umani
tare și caritabile" ale metropolei. „Ci
vilizația leopoldină" — cum avea să 
intre în istorie — • și-a vădit însă 
foarte curând adevăratele intenții. Pe 
tot cuprinsul coloniei, sute de munci
tori negri, legați în lanțuri, munceau 
pînă la epuizare și moarte. Locuitorii 
erau tirîți cu sila în junglă, unde, la 
mare depărtare de satele lor, in con
diții cumplite, adunau latex (materia 
primă pentru cauciuc). Maladiile in- 
fecțioase, boala somnului au început 
să facă ravagii. în doar cîțiva ani, 
populația s-a redus la jumătate. Me
todele barbare de jaf și asuprire din 
colonii au dat roade in metropolele 
de peste mări, unde sudoarea și sin- 
gele muncitorilor negri s-au transfor
mat. în nenumărate proprietăți și 
capital.

Sclavia și comerțul cu sclavi se nu
mără printre fenomenele de început 
ale capitalismului, dar acesta nu a 
renunțat niciodată la esența acestor 
practici, dindu-le doar forme noi, me
reu mai rafinate și adaptate momen
tului. După cel de-al doilea război 
mondial, sistemul colonial a intrat în
tr-un proces ireversibil de destrăma
re ; de la un an la altul, harta poli
tică a lumii și. mai ales a Africii, su
ferea modificări substanțiale. Se năș
teau țări independente care, peste 
hiatusul secolelor de dependență co
lonială. căutau să reînnoade firul 
unei dezvoltări proprii, să-și regă
sească propria identitate. în același 
timp, confruntat cu noile pealități, 
imperialismul și-a ajustat metodele, 
preferind politica penetrării și domi
nării disimulate. Neofcolonialismul 
forța vechile porți „cu zîmbetul larg 
și gesturi de bătaie pe umeri, pentru 
a trage în continuare cit mai multe 
foloase" — după cum scria publicistul 
american S. I-Iempstoune. Cu astfel 
de gesturi amăgitoare și zîmbete pro
mițătoare. țările mai puțin dezvoltate 
nu sînt spoliate doar de bogățiile lor 
naturale, ci și de potențial uman. Și 
dacă în trecut interesa înainte de toa
te puterea musculară, astăzi acest 
fapt se concentrează asupra inteligen
ței umane. Țările așa-numltei „lumi 
a treia", confruntate cu o penurie 
cronică de cadre, furnizează lumii ca
pitaliste dezvoltate un mare număr 
de specialiști, acest fenomen aparent 
paradoxal al lumii de azi fiind cunos
cut sub numele de „brain drain", 
adică „furtul creierelor".

Mariana SASARMAN

Conferința • Partidului 
Conservator 

din Marea Britanie
LONDRA 8 (Agerpres). — La 

Brighton au continuat lucrările Con
ferinței anuale a Partidului Conser
vator — de guvernâmint — din 
Marea Britanie, care au fost, marca
te, miercuri, de puternice dispute, 
în special in ceea ce privește poli
tica economică. în context, ,o serie 
de vorbitori au atras atenția că, în 
prezent, șomajul a atins in Marea 
Britanie nivelul cel mai' ridica’' lin 
perioada gravei depresiuni t huno- 
mice din anii ’30, evidențiind, tot
odată, gravele consecințe sociale ale 
escaladării șomajului. în legătură cu 
aceasta, agenția Associated Press 
amintește că numărul șomerilor 
britanici a sporit de la 1,3 milioane 
Ia peste 2 milioane în cele 17 luni 
de guvernare a actualului cabinet 
conservator. în intervenția sa, mi
nistrul industriei, sir Keith Joseph, 
a afirmat însă că nu va interveni 
o modificare a actualei politici a 
guvernului în domeniul economic.

Noi faze ale 
„conflictului siderurgic11 

in cadrul C.E.E.
BONN 8 (Agerpres). — Guvernul 

R.F.G. a cerut convocarea unei noi 
reuniuni a Consiliului ministerial al 
P,ieței comune pentru examinarea 
propunerii Comisiei C.E.E. privind 
„invocarea stării manifeste de criză" 
în industria siderurgică a „celor nouă" 
și reducerea drastică a producției lor 
de ojel, a anunțat, miercuri, la Bonn 
purtătorul de cuvînt al cancelariei 
vest-germane, Klaus Boelling. „R.F. 
Germania intenționează să ceară par
tenerilor săi informații suplimentare 
asupra stabilirii cotelor de producții 
la oțel", a adăugat purtătorul de cu
vînt, El a apreciat insă ca „foarte 
puțin probabilă" utilizarea de către 
R.F.G. a dreptului său de veto pentrd 
blocarea unei decizii în problema 
amintită.

Agenția France Presse menționează 
că ministrul vest-german al econo
miei, Otto Lambsdorff, și-a reinnoit, 
în cadrul ședinței de miercuri a cabi
netului federal, criticile la adresa 
propunerilor Comisiei C.E.E. privind 
reducerea producției de oțel comuni
tare. Totodată, observatorii politici 
apreciază că opoziția reprezentantului 
vest-german la reuniunea miniștrilor 
de externe ai „celor nouă" de la 
luxemburg, care a determinat ami- 
narea cu două zile a adoptării unei 
decizii privind reducerea nivelului 
producției comunitare de oțel, nu re
prezintă decit reeditarea conflictelor 
asupra unor probleme diverse care 
confruntă periodic comunitatea eco
nomică (vest) europeană.
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