
1

PROtETAR/ DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
I

Anul L Nr. 11 862 Prima ediție Vineri 10 octombrie 1980 6 PAGINI — 30 BANI

în prezența conducerii de pârtii/ și de stat, a reprezentanților firmelor

participante din țară și de peste hotare, a unui mare număr de oameni ai muncii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a inaugurat Tîrgul internațional București

^ Grăitoare imagine a 
înfăptuirilor remar
cabile ale poporului 
nostru pe calea dez 
voltării și moderni 
zării industriei 
ridicării nivelului teh 
nic și de competiti 
vitate al producției

• Puternică manifes 
tare a voinței Romă 
niei socialiste de a 
extinde relațiile co 
merciale și de coope 
rare economică cu 
toate statele, de a-și 
spori contribuția la 
cauza păcii și înțe 
legerii între popoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a inaugurat, joi dimineața, cea de-a Vl-a ediție 
a Tîrgului internațional București.

La festivitate au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, 
Janos Fazekas, Cornelia Filipaș, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Suzana 
Gâdea, Ion loniță, Ana Mureșan, Elena Nae, Marin Vasile, 
precum și membri ai guvernului, conducători ai unor insti
tuții economice centrale.

Erau de față șefii misiunilor diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului diplomatic, directorii pavi
lioanelor naționale și reprezentanții firmelor de peste hotare 
participante la tîrg.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- timpinați cu multă căldură și însu- • flețire de numeroși locuitori ai Capitalei prezenți la Complexul expo- zițional din Piața Scînteii, care găzduiește această importantă manifestare economico-comercială. Mulțimea a scandat îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!", re- afirmînd sentimentele de dragoste fierbinte și înaltă stimă față de conducătorul iubit al partidului și statului, pentru activitatea neobosită ce o consacră progresului și prosperității neîntrerupte a patriei, bunăstării și fericirii națiunii noastre, creșterii prestigiului și rolului României socialiste în lume.începutul festivității a fost marcat

de intonarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România.Rostind cuvintul de deschidere, tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a spus :„Inaugurăm azi cea de-a Vl-a ediție a Tîrgului internațional București, care coincide cu împlinirea a 10 ani de cînd România a organizat prima manifestare expozițională internațională.Salutăm cu deosebită căldură prezența la această manifestare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin prodigioasa sa activitate pe plan intern Și internațional. determină în mod hotărîtor continua dezvoltare a relațiilor eco-

nomice ale României, extinderea și întărirea legăturilor de prietenie ale țării noastre cu toate statele, aduce mari servicii cauzei păcii și colaborării dintre toate popoarele lumii.Prezentăm, totodată, și cu acest prilej, un vibrant . și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, care ne onorează cu prezența domniei sale.Salutăm, de asemenea, cu bucurie participarea la acest eveniment a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, a oaspeților de peste hotare și a membrilor corpului diplomatic.în cadrul actualei ediții a Tîrgului internațional București sint prezentate — pe o suprafață de 75 000 mp — expqnatele a 180 centrale industriale, întreprinderi producătoare și institute de cercetare și de învăță- mînt din România, precum și a peste 1 000 firme străine din 25 de țări efin Europa, Asia și America.Tirgul își propune să creeze condiții optime pentru intense și fructuoase tratative comerciale, pentru întîlniri între reprezentanții cercurilor de afaceri și ai întreprinderilor economice de pe toate continentele, pentru schimburi de idei și concretizarea • unor contracte comerciale si acțiuni de cooperare economică.în numele organizatorilor acestei manifestări internaționale, rog respectuos pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, să binevoiască a tăia panglica inaugurală".în aplauzele celor prezenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu a panglica

Avind ca deviză „Comerț — cooperare — dezvoltare", noua ediție a tîrgului oferă o imagine elocventă a potențialului creator al economiei naționale, a forței și dinamismului industriei românești, angajată ferm pe calea progresului tehnic contemporan, a modernizării și competitivității. Totodată, ea relevă cu pregnanță voința țării noastre de a participa tot mai activ la diviziunea internațională a muncii, la circuitul mondial de valori, de a extinde cooperarea cu toate statele lumii.în deceniul care a trecut de la inițierea sa, tîrgul și-a cîștigat un bun renume internațional, înscriindu-se ca o prestigioasă competiție economică. Actuala ediție confirmă pe deplin acest lucru, la ea participind. alături de România, 25 de țări, cele mai multe fiind reprezentate de vilioane naționale.Reunind produse românești străine, de ridicat nivel tehnic și diversificată, și prilejuind contacte directe între spe- oameni de afaceri, tîrgul la o mai bună cunoaștere la amplificarea conlucra-

pa-și în-tr-o gamă întîlniri și cialiști și contribuie reciprocă, rii tehnice și comerciale între parti- cîpanți, la cauza generală a înțelegerii și cooperării internaționale.Ediția 1980 este profilată — ca și cele precedente — pe produse ale construcției de mașini și utilaje, ramură industrială purtătoare a progresului tehnic. Este cunoscut faptul că industria românească constructoare de mașini s-a dezvoltat ternic în ultimii ani, produsele caracterizîndu-se prin calitate

MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Dragi prieteni tineri,îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră, participanților la acest important seminar internațional consacrat păcii, securității și dezarmării în Europa, tuturor tinerilor din organizațiile și țările pe care le reprezentați, un salut călduros și cele mai bune urări.Apreciez in mod deosebit inițiativa de a vă reuni în cadrul acestui seminar pentru a dezbate una din problemele cruciale ale evoluției contemporane ficarea unui climat trainic de pace, securitate perare In Europa — și pentru a găsi împreună și mijloace de a întări și dezvolta colaborarea lucrarea tinerei generații din'țările europene în lupta pentru înfăptuirea acestui deziderat.Tineretului îi revine astăzi un rol de mare importanță în viața social-politică contemporană, in lupta pentru cauza progresului'și păcii, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Nefiind legat de vechile rînduieli din trecut, el aspiră la un viitor de dreptate și egalitate, de pace și colaborare, in care să se poată manifesta liber și demn, să-și împlinească năzuințele de progres și o viață mai bună. Prin însăși natura idealurilor sale, tineretul reprezintă o uriașă forță a progresului și păcii, care poate aduce o contribuție deosebit de importantă la transformarea înnoitoare a societății umane, la lupta popoarelor pentru libertate și independență, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, la instaurarea unei politici de echitate între state, bazată pe respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară.Dumneavoastră, ca reprezentanți ai organizațiilor și ai tineretului din Europa, sînteți vital interesați ca pe continentul nostru să se instaureze relații noi, de încredere și respect intre națiuni, o atmosferă de deplină securitate și colaborare, care să dea tuturor popoarelor garanția că se vor putea dezvolta libere și independente, la adăpost de orice agresiune sau ingerințe din afară, intr-un climat de pace și înțelegere. Este firesc să vă preocupați de soarta continentului pe care trăiți, să acționați pentrti îmbunătățirea climatului politic general în Europa pentru că. prin aceasta, vă asigurați propriul viitor, pașnic și fericit, vă apărați dreptul fundamental la viată, la existență liberă și demnă. Trăgînd concluzii din experiența părinților și înaintașilor, care au dat incalculabile jertfe în cele două războaie mondiale pornite. în acest secol, de aici, din Europa, e firesc să considerați că nimic nu poate fi mai important astăzi decit a face totul ca asemenea nenorociri să nu se mai repete niciodată, ca Europa să devină cu adevărat un continent al păcii și securității, al colaborării pașnice între popoare.înfăptuirea acestor aspirații depinde în mod hotărîtor de modul în care se acționează pentru înfăptuirea unitară în viață a documentelor Conferinței general- europene de la Helsinki, de buna pregătire și desfă- ' șurare a apropiatei reuniuni de la Madrid consacrate securității și colaborării pe continent.în actualele condiții internaționale, tinerii din Europa pot aduce o contribuție de seamă la impulsionarea eforturilor spre dezangajarea militară a continentului s’ dezarmare, fără de care sint de neconceput pacea și securitatea în Europa și în întreaga lume. Sînteți cu toții vital interesați să spuneți un NU hotărît cursei înarmărilor, care apasă tot mai greu pe umerii popoarelor. sporind pericolul unor războaie nimicitoare. Militați cu hotărire pentru reducerea cheltuielilor și a bugetelor militare, care afectează în mare, măsură condițiile de viată, de muncă și învățătură ale tinerei generații ! Acționați ferm pentru diminuarea efectivelor armate, lichidarea bazelor și a blocurilor militare, peptru •fnterztcejrea. amplasării de noi. rachete si’arme nucleare pe'continent, pentru renanțarea Ia orice manifestări și demonstrații de forță care pot alimenta atmosfera de încordare și suspiciune între state și exercita o influență deosebit de negativă asupra vieții internaționale ! Ridicați-vă glasul și faceți

— edi- și coo- noi căi și con-

**

totul ca uriașele resurse materiale și umane care se irosesc astăzi pentru producerea armelor, pentru înarmări și pentru distrugere să fie puse exclusiv in slujba progresului și bunăstării popoarelor, a dezvoltării civilizației umane !Securitatea și liniștea Europei sint, de asemenea, nemijlocit legate de intensificarea eforturilor pentru promovarea unei largi și neîngrădite colaborări intre toate statele continentului, fără deosebire de orinduire socială. Voi, tinerii, puteti aduce o contribuție hotărî- toare în această direcție. Cu mijloacele și forțele comune ale națiunilor de pe continent se pot soluționa multe probleme de care depinde creșterea gradului d« bunăstare și civilizație al popoarelor europene, inclusiv al tineretului. De aceea este necesar să se desfășoare larg colaborarea organizațiilor de tineret, a generației tinere din țările europene, pentru intensificarea cooperării pe plan material și spiritual, în știință șl cultură, în toate domeniile de activitate. Acționați cu forțe unite împotriva concepțiilor și mentalităților retrograde, a rasismului și recrudescențelor fascismului, a tuturor racilelor și manifestărilor care înjosesc și degradează ființa umană.,.Faceți totul pentru mai buna cunoaștere între popoare, pentru a contribui la promovarea prieteniei. înțelegerii și încrederii între națiuni. Ia cultivarea stimei și respectului lor reciproc.în condițiile interdependențelor tot mai slrinse ale lpmii de azi, ale încordării deosebite din viața internațională — care creează pericole tot mai grave Ia adresa păcii și independenței — nu există imperativ mai arzător, răspundere mai înaltă decit aceea de a milita cu toate forțele pentru promovarea destinderii, a respectului independenței fiecărui popor, pentru dezarmare și securitate, pentru soluționarea constructivă, numai și numai pe cale pașnică, a marilor și complexelor probleme ale contemporaneității, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, în lupta pentru înfăptuirea acestor mari și vitale imperative ale epocii noastre, tinerii din Europa pot aduce o contribuție deosebită, dezvoltind și amplificînd continuu colaborarea și conlucrarea cu tineretul de pe celelalte continente, in interesul cauzei comune a pro-, grosului și civilizației, al întregii umanități.Tineretul României socialiste crește și se dezvoltă in spiritul respectului' față de alte popoare, al idealurilor înțelegerii și colaborării, al răspunderii față de viitorul de liniște și pace al întregii omeniri. Tînăra generație din țara noastră își aduce contribuția activă la înfăptuirea politicii externe a României — politică consecventă de pace și colaborare, de respect al independentei și al dreptului la dezvoltare liberă a fiecărei națiuni, de participare activă la soluționarea constructivă a complexelor probleme ce confruntă epoca noastră.Pornind de Ia convingerea că edificarea unei atmosfere trainice de pace și securitate în Europa este un proces de lungă durată, ne pronunțăm pentru continuarea reuniunilor consacrate securității europene. In acest sens, sintem gata să găzduim în capitala patriei .noastre viitoarea reuniune a statelor europene. Tn același spirit, milităm pentru convocarea, după reuniunea de la Madrid, a unei conferințe consacrate întăririi tncrederii și dezarmării în Europa. Sintem ho- tărîți să facem totul și în viitor pentru ca pe continentul european și în, întreaga lume să se instaureze trainic pacea și securitatea, înțelegerea și colaborarea între națiuni.îmi exprim convingerea, dragî prieteni, că seminarul dumneavoastră se va desfășura cu cele mai hune rezultate. prilejuind un schimb rodnic de păreri pentru intensificarea acțiunilor comune de natură să sporească și mai' mult contribuția tineretului la eforturile consacrat^ destmețerii. păcii, securității și .cooperării în Europa și în întreaga lume.Vă doresc, dragi prieteni, succes deplin în desfășurarea lucrărilor seminarului si vă urez tuturor un viitor luminos, de pace și bunăstare, multă sănătate și fericire.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
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In grădini și vii e vremea culesului

SĂ STRÎNGEM CÎT MAI
GRABNIC ROADELE TOAMNEI!

IN PAGINA A ll-A :

Relatări ale corespondenților noștri din județele 
Ialomița, Bistrița-Nâsăud și Vrancea

pag, a IlI-a)inaugurală. (Continuare în MM

Se vizitează platformele exterioare unde sint expuse produse ale industriei româneștiTovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint salutați cu căldură

Rolul
activ

al culturiiTotdeauna noi am înțeles cultura drept o expresie plenară a capacității creatoare a poporului. ca o valorificare a facultății și disponibilității sale de a crea, de a primi și a prețui frumusețea și adevărul literaturii și artelor, de a ascende către un înalt nivel spiritual general.De la Congresul al IX-lea al partidului, arta românească a intrat într-o etapă nouă, dinamică, revoluționară, beneficiind de un important program de afirmare în slujba poporului, a noii noastre societăți. Creatorul, liber și responsabil, și-a dobindit un statut social în concordanță deplină cu interesele și aspirațiile majore ale poporului, cu dorința
de Alexandru BĂLĂCI

de perfecționare a oamenilor. Modul de a gindi rolul artei s-a înnoit el însuși, in concordanță cu funcția activă, militantă pe care marii creatori din trecut au atribuit-o întotdeauna talentului și creației. Cultura a dinamizat marile mișcări sociale și politice, iar istoria este în realitate suma operelor de cultură și civilizație create de un popor, mai mult decit înșiruirea cronologică de date și evenimente. Cultura este o operă colectivă, de creație și de difuzare, iar aceia care se află in nobila ei slujbă, deschiși unul către altul și in mod necesar solidari, iși dedică marii colectivități umane întreaga lor energie spirituală, forța estetică și morală, ardoarea neîntreruptă de a ințelege, de a ști, de a crea.Poporul român, in decursul milenarei sale istorii, a creat un impresionant patrimoniu de valori culturale, care i-cu exprimat sufletul și existența, rația sa permanentă către tate. Folclorul românesc, ratura totdeauna profund nistă, ca și arta plastică, muzica fără termeni de comparație în alte zone geografice, se însumează armonic pentru a demonstra oricui și oriunde marile valori spirituale ale culturii românești.Viziunea nouă, socialistă a celor care creează și se bucură de cuceririle culturii în zilele noastre și-a propus drept finalitate îmbogățirea tezaurului spi-

aspi- liber- lite- uma-

(Continuare In pag. a V-a)
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Esența autoconducerii muncitorești ■.

MAI MULT, MAI BINE, MAI EFICIENT 
cu participarea responsabilă a întregului 

colectiv la gospodărirea întreprinderii

în spiritul democratismului orînduirii noastre

CETĂȚENII IȘI SPUN CUVÎNTUL

Chiar înainte de generalizarea aplicării noului mecanism economico- financiar, întreprinderea „Rulmentul" din Brașov s-sț numărat printre unitățile care au' experimentat utilizarea producției nete ca indicator de bază al planului. înțelegînd profunda semnificație politică, economică și socială a noului mecanism economico-financiar, faptul că esența aplicării iui constă, înainte de toate, în realizarea producției fizice cu consumuri materiale cît mal reduse șl Ia un nivel calitativ superior, în scopul creșterii producției nete, a beneficiilor și rentabilității, colectivul întreprinderii a acționat cu responsabilitate muncitorească șl spirit gospodăresc pentru obținerea de rezultate economico-financiare superioare, spre a-și spori cît mai substanțial contribuția la creșterea avuției naționale.Deosebit de concludente în acest sens sînt șl rezultatele din acest an. In 8 luni, planul la producția-mar- fă a fost depășit cu 10,3 milioane lei. Ia producția netă cu aproape 12 milioane, iar productivitatea muncii a fost cu 3,9 la sută superioară prevederilor planului. Sporul suplimentar la pro- ducția-netă a fost favorizat de depășirea producției fizice de rulmenți și, deopotrivă, de reducerea în plus a cheltuielilor materiale cu 2,5 Iei Ia 1 000 de lei pro- ducție-marfă. Elementul hotărîtor în încadrarea și reducerea cheltuielilor materiale l-a constituit diminuarea consumului de metal, ceea ce s-a reflectat în realizarea unei economii de aproape 600 tone oțeluri de rulmenți. Depășirea planului la producția-marfă sată — de circa 40 ________ ____influențat pozitiv nivelul beneficiului, prevederile fiind depășite la acest indicator cu 4,3 milioane lei.— Putem afirma — ne-a spus tovarășul Romică Farcaș, contabilul șef al întreprinderii — că uzina a avut în acest an, ca dealtfel și în anul trecut, o situație financiară bună. Aceasta ne-a permis să ne îndeplinim obligațiile financiare "fată ’ de societate, să ne asigurăm capacitatea zilnică de plată, să evităm împrumuturile de la bancă, să ne putem onora obligațiile contractuale și, totodată, să ne constituim fondurile proprii ale întreprinderii prevăzute prin noul mecanism economico-financiar. Datorită tocmai acestei situații bune, în acest an am putut vira la bugetul statului suma de 30 milioane lei, din care aproape 5 milioane peste prevederi, asigurînd, totodată, 4.9 milioane lei pentru fondul de dezvoltare, 15,7 milioane pentru fondul mijloacelor circulante, 3,2 mir lioane pentru construcția de locuințe și aproape 2 milioane pentru alte acțiuni sociale.Din cele relatate de contabilul-șef am desprins că dintre pîrghiile care au avut și au un rol mobilizator in aplicarea noului mecanism, în obținerea unor rezultate superioare, se detașează introducerea bugetelor de cheltuieli pe secții, a metodei normative de planificare, urmărire și evidență a costurilor de producție și a tehnicii de calcul In operațiile finan- ciar-contablle, instrumente care au permis asigurarea unei evidențe mal clare a cheltuielilor materiale șl de manoperă, deci cunoașterea operativă a abaterilor de la normele de consum.Ne-am continuat investigația în două din secțiile productive mai Importante.— Noi — ne spunea subinginerul 

vindută și înca- milioane lei — a

Anton KasanovicI, șef de secție schimb la forjă — am acționat și acționăm cu precădere în două direcții de bază : 1. realizarea șl depășirea planului la producția fizică ; 2. diminuarea cheltuielilor de producție, în general, și a celor materiale. în special. Ambele converg spre realizarea unei valori mai ridicate a producției nete. Și în acest scop am pus și' punem accentul pe creșterea productivității muncii și pe gospodărirea cît mai judicioasă a materialelor, în primul rînd a metalului.Intr-adevăr, aici s-au Inițiat în acest sens cîteva măsuri deosebit de eficiente. Este vorba, printre altele, de (extinderea tehnologiei de forjare pe prese automate la încă 60 de repere, de introducerea tehnologiei de matrițare dintr-un singtir cald pe două linii tehnologice, urmînd ca peste puțină vreme să Ii se alăture încă o- linie. Apoi, de introducerea procesului de extrudare Ia rece
La „Rulmentul“-Brașov - rezultate elocvente 

în aplicarea noului mecanism 
economico-financiar

la 17 tipodimensiunf rulmenți,cărora li se vor adăuga în curînd alte 4 tipodimensiuni, ceea ce va ridica ponderea rulmenților executați prin această tehnologie la 36 Ia sută din producția totală a întreprinderii pe acest an. Dealtfel, cele 75 000 de inele de rulmenți realizate peste prevederi în 8 luni și cele aproape 400 tone de metal economisit în același interval ilustrează convingător eficiența acțiunilor inițiate la forjă.Inginerul Gheorghe Niță, șeful compartimentului de pregătire tehnică a fabricației, a ținut să precizeze că asemenea măsuri de ordin tehnologic au fost luate și in alte secții. Bunăoară, prin executarea coliviilor de rulmenți din bandă sudată, productivitatea muncii sporește de peste 10 ori, iar înlocuirea țevii cu tablă la executarea altor 8 tipuri de rulmenți se soldează cu o economie de 28,5 tone metal. în ansamblu, toate aceste măsuri aplicate în întreprindere au avut drept rezultat diminuarea cu 68 kg a consumului de metal pentru obținerea a 1000 kg piese finite față de anul trecut și cu 143 kg față de 1976, ceea ce echivalează cu o economie de 600 tone și, respectiv, 1 280 tone metal.— Colectivul uzinei noastre — arăta maistrul Vasile Baluș, secretarul organizației de partid de la forjă — se străduiește să folosească cu maximă exigență, chiar cu zgîrcenie, resursele materiale puse de societate la dispoziția întreprinderii, deoarece este conștient că izvorul cel mai important de creștere a avuției naționale, deci și a nivelului nostru de trai, îl constituie tocmai gospodărirea cît mai rațională a acestor resurse. Din această conștiință decurge da fapt implicarea directă și responsabilă a fiecărui muncitor, Inginer și tehnician în procesul de autocondu- cere muncitorească și autogestiune. Și încă ceva. Această angajare di-

rectă și responsabilă în buna gospodărire a întreprinderii este mult stimulată de măsura participării la beneficii a oamenilor muncii care — și în cazul întreprinderii noastre — a determinat o cointeresare mai largă a fiecăruia și a tuturor în obținerea unui beneficiu superior celui planificat. Dealtfel, în strînsă concordanță cu beneficiul suplimentar , realizat anul trecut, colectivul nostru a beneficiat de peste 3 milioane lei, la care s-au adăugat încă 1,5 milioane lei pentru depășirea exportului.In secția rectificare, rezultatele obținute în perioada de cînd se aplică noul mecanism economico-financiar sînt la fel de palpabile. Ele demonstrează că oamenii au înțeles exigențele noului mecanism, ceea ce a dus la o schimbare a opticii fată de gospodărirea materialelor, față de eficiența muncii lor.— înainte —

măsuri depă- Acum, de un deo- eficient de care permite să o evidentă a de

menționa Cornel Boboc, contabilul secției — bâza de urmărire și evidență a cheltuielilor a constituit-o doar post-calculul întocmit la sfîrși- tul lunii, cînd nu se mai putea interveni cu în cazul șirii lor. dispunem instrument sebit de — bugetul cheltuieli — ne avem zilnică a consumului de materiale și manoperă, atit fizic, cît și valoric, ceea ce ne dă posibilitatea să intervenim operativ în cazul unor depășiri.în încheiere, am ținut să curioaș- tem și părerea tovarășului Marcel Peca, inginerul- șef al întreprinderii.— Consider că unul din marile cîștiguri ale aplicării noului mecanism economico-financiar este și a- cela că oamenii și-au dezvoltat gîn- direa economică, identifică mereu noi rezerve, vin cu propuneri gospodărești și acționează pentru ca munca lor să devină mai productivă, mai eficientă. Susțin această afirmație prin, rezultatele obținute de colectivul nostru In 8 luni din acest an. Dar tot atît de. adevărat este că aceste rezultate nu sint pe măsura posibilităților pe care le oferă potențialul nostru tehnic și uman. Tocmai de aceea căutăm soluții ca să lucrăm cu o productivitate mai mare, să valorificăm mai bine materiile prime și materialele, forța de muncă, domenii în care avem încă rezerve însemnate.După, opinia inginerului-șef. măsurile și acțiunile pe care le inițiază colectivul întreprinderii, oricit de judicioase și eficiente s-ar dovedi, nu pot asigura întru totul condițiile necesare pentru ca noul mecanism economico-financiar să-și demonstreze pe deplin eficiența. Pentru aceasta este nevoie de un sprijin mult mai substanțial din partea organelor ministerului de resort în privința asigurării unei aprovizionări corespunzătoare cu oțeluri și materiale abrazive. Dereglările in aprovizionare, mai precis neprimirea unor materiale la timp și în sortimentul necesar- fac ca întreprinderea să nu poată lucra cu loturi optime, ceea ce duce la irosirea unei părți din potențialul productiv, deci la pierderea unui volum însemnat de producție, ca și Ia creșterea costurilor de fabricație. Și repercusiunile nu se reduc la atît. Este o situație pe care o supunem atenției forurilor din ministerul de resort, cu convingerea că vor găsi modalitățile de soluționare în cel mai scurt timp.
Nlcolae MOCANII
corespondentul „Scînteii*

ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE

PRIVIND CONSILIILE POPULARE
Trăsătura esențială a noilor proiecte de legi puse în dezbatere publică o constituie asigurarea participării nemijlocite a tuturor cetățenilor, In condiții de deplină egalitate, la luarea hotăririlor, la controlul modului de înfăptuire a acestora, la transpunerea fermă în Viață a principiilor și normelor eticii și echității socialiste. In acest sens, un loc important îl ocupă prevederile referitoare la creșterea rolului consiliilor populare în dezvoltarea economico-socială a unităților administrativ-teritoriale, respectiv modificările propuse Legii 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare.S-au avut, desigur, in vedere concluziile desprinse din experiența de pină acum a organelor locale ale puterii de stat și 8-au prevăzut noi sarcini și principii i desfășurarea activității pe baza autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare, organizarea, semestrial, a unor adunări cetățenești în cadrul cărora să se prezinte rapoarte cu privire la hotărîrile adoptate sau referitoare la executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor edilitar- gospodărești ș.a. Exprimînd deplina adeziune față de aceste prevederi, apreciez că apropiata consacrare, prin putere de lege, a noilor măsuri constituie o perfecționare a legislației in concordanță cu realitățile social-economice din țara noastră, menită să dea un nou imbold activității organelor de stat.Am de făcut o observație în legătură cu proiectul : art. 4 din Legea 57/1968 și actuala reglementare cuprinsă în secțiunea a doua intitulată „Adunările cetățenilor" conțin prevederi contradictorii, im- punind termene diferite pentru aceeași activitate. Articolul 4 (text nou) prevede convocarea semestrială a adunărilor cetățenilor, iar art. 47 (text ce rămîne în vigoare) prevede convocarea lor anuală. E necesară corelarea acestor texte. Cred Că ar fi. mai potrivit ca, în acest sens, conținutul modificărilor propuse pentru art. 4 să fie introduse în secțiunea a doua a legii,
ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE

PRIVIND DECLARAREA

BUNURILOR DE VALOARE
.—>..........-. —........... . .................... — .Am citit cu multă atenție proiectul de Lege privind obligația activiștilor de partid și de stat de a declara bunurile de valoare proprietate personală. Prevederile din proiectul de lege amintit pornesc de la premisa că nu trebuie să se aștepte ca omul să greșească, ci trebuie făcut totul pentru a preveni orice abuz, orice confuzie sau compromis.In domeniul în care-mi desfășor activitatea — agricultura — cei aflați în posturi de conducere au în grijă bunuri obștești sau proprietate a statului, care ating valori însemnate, bunuri de a căror bună gospodărire dispun. Și, uneori, vorba zicalei, e greu să umbli la miere fără să te lingi pe degete. Mai sînt unele cadre în acest sector care consideră ca „normal" să se aprovizioneze direct din roadele muncii colectivului, fără a mai trece pe la casierie, să confunde contul obștesc cu cel personal ori să folosească mijloacele materiale ale unității în interes personal. N-aș vrea să se înțeleagă că asemenea cazuri sînt numeroase, dar ori de cita ori se produc sînt de natură să se răsfrîngă negativ asupra înseși Ideii de integritate morală absolută a cadrelor. Or, așa, oricine va ști că bunurile fiecăruia sînt 

urmînd să se înlăture' din conținutul art. 47 cuvintele „cei puțin o dată pe an".
Vasile CRINTEA
jurist, șef de secție la Consiliul 
popular județean GalațiAm citit cu multă atenție proiectul noilor reglementări legale pentru modificarea Legii nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare și, îndeosebi, articolul 15, alineatul 9, care se ocupă în amănunt de sarcinile ce revin consiliilor populare în domeniul creșterii animalelor în gospodăriile populației.Și pină acum In comuna noastră a existat preocupare pentru dezvoltarea creșterii animalelor. Cred însă că este foarte binevenită precizarea că organele puterii de stat au sarcina să întocmească programe de creștere a animalelor și păsărilor pe raza de activitate admi- nistrativ-teritorială a fiecăruia. Pentru că, în aceste condiții, preocupările noastre vor avea o bază legală, caracter planificat și, în consecință, vor conduce la sporirea efectivelor de animale și a producțiilor nu numai în unitățile agricole din comuna noastră, ci și în gospodăriile populației.în legătură cu acest proiect de reglementare doresc să fac și o propunere. întrucît dezvoltarea zootehniei presupune și dezvoltarea bazei furajere, cred că este bine să se prevadă in lege ca, din suprafețele cooperativelor agricole, să se poată repartiza populației de Ia sate terenuri — care să fie cultivate cu porumb sau plante furajere în cultură dublă — a căror suprafață să fie proporțională cu numărul de animale crescute în fiecare. gospodărie. în acest fel s-ar putea crea o puternică bază furajeră și deci s-ar asigura sporirea numărului de animale crescute în gospodăriile populației.

Marla PLOP 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al comunei Oporelu, 
județul Olt

cunoscute, că nu există Ioc pentru căpătuieli, însăși legea avînd în acest sens un real efect preventiv.In spiritul intransigenței sporite față de calitățile moral-politice ale . cadrelor cu munci de răspundere, cred că ar fi bine ca în lege să se precizeze și urmările pe care le va avea constatarea, la un moment dat, că valoarea bunurilor acumulate depășește posibilitățile pe care respectivul le-a avut de a și le procura pe cale corectă.
Nlcolae M1HALACHE 
organizator de partid, 
președintele Consiliului unic 
agroindustrial de stat 
și cooperatist-VasluiElaborarea legii prin care cadrele cu munci de răspundere nu pot dobîndi, pe timpul cît ocupă aceste funcții, anumite bunuri de valoare, merită să fie salutată. Ea se încadrează în principiile și normele eticii și echității socialiste, este chemată să prevină unele abuzuri, înlătură posibilitatea de ponegrire și suspiciune în legătură cu dobîn- dîrea de bunuri pe alte, căi decît» cele legale.

Asupra proiectului legii, as dori 
tă fac și unele propuneri : la art. 1. 

noțiunea de „valoare deosebită" să fie determinată prin criterii de apreciere limpezi, precise, cantitative, calitative sau pecuniare, pentru a nu se lăsa Ia aprecierea declarantului sau a aceluia care ia declarația. Se va evita astfel posibilitatea unor omisiuni său a unor abuzuri.O a doua precizare pe care o propun vizează următorul aspect : actualul proiect de lege este tangent cu Decretul Consiliului de Stat nr. 189/1977, care a stabilit anumite condiții de dobtndire a bunurilor prin cumpărare, donație ori schimb de către persoanele cu munci de răspundere și alți activiști de partid sau de stat Ambele reglementări pornesc de la aceeași preocupare pentru respectarea prin
ASUPRA PROIECTELOR DE LEGEl 1

PRIVIND LOCUINȚELE
Este cunoscut că în trecut, în situația cînd spațiul locativ în mediul urban a creat atîtea probleme organelor de partid și ale puterii locale, folosirea in comun a camerelor de baie și bucătărie a generat numeroase litigii între chiriași, constituind o pondere importantă în volumul litigiilor în fața instanțelor noastre judecătorești. Orice date statistice, pe linie de justiție, pot demonstra acest fapt. în plus, folosirea în. comun a apartamentelor a condus la degradarea spațiilor locative. în prezent, prin politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, problema spațiului locativ se rezolvă mulțumitor și judicios. Statul nostru socialist a investit miliarde de lei în fondul locativ și fiecare județ s-a bucurat de binefacerile acestei politici a partidului în materie de locuințe.în Raportul Ia cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat cu claritate că în anul 1985, în București se va rezolva, în linii generale, problema locuințelor, asigurîndu-se în condiții corespunzătoare apartamente pentru întreaga populație.In afară de aceste considerațitmi, prin art. 3 al Legii nr. 5/1973, în alineatul 2, se prevede că la închirierea apartamentelor se va ține seama, pe cît posibil, ca într-un apartament să locuiască e singură familie.în condițiile de astăzi, cînd politica Partidului Comunist Român asigură permanent creșterea continuă a bunăstării întregului popor și crearea unei noi calități a vieții, cînd în București, ea șî în celelalte orașe ale țării, pe vastele șantiere de construcții, se ridică zi și noapte noi și noi blocuri de locuințe, consider că prevederile art. 3 din Legea nr. 5/1973 ar trebui să-și mențină valabilitatea și să fie respectate integral, în sensul că într-un apartament urmează să locuiască, pe cit posibil, o singură familie.Aceasta este și rațiunea construirii, unei game diversificate de locuințe ca : apartamente pentru ne- familiști, garsoniere, apartamente cu două, trei, patru și cinci camere. Locuirea unui apartament de o singură familie ține de însăși esența nivelului ridicat de civilizație creat poporului nostru de orinduirea socialistă.

Mircea SMEU
jurist,
str. Al. Donici nr. 29, BucureștiAm citit cu viu interes cele două proiecte de lege cu privire la modificările aduse legilor privind spațiul locativ și cumpărarea locuințelor. Cred că prevederea respectivă din proiect ar trebui modificată (sau completată) în sensul că în cazul cînd familia are copii de sex diferit, să se rezerve pentru fiecare o cameră de la vîrsta de 12 ani. Eventual, pot locui în aceeași cameră două fete surorî sau doi frați, dar nu frate și soră. 

cipiilor eticii, evitarea unor abuzuri în funcție, păstrarea nepătată a reputației. Și totuși, între actualul proiect și decretul la care m-am referit apar și unele neconcordanțe din punet de vedere al sferei persoanelor la care se aplică, ori din punct de vedere al drepturilor pe care respectivele persoane le au. Mi se pare important ca prevederile celor două acte normative, cel existent și cel care se propune, să fie puse în concordanța
Ĝavrilâ GROZAsecretar al Comitetului executiv al Consiliului popular ol județului Cluj

Reziervarea unei camere pentru Întreaga familie este foarte justă. Acest lucru contribuie atît la asigurarea unui ridicat nivel de trai, cit și la unirea familiei.Legea ar trebui să aibă în vedere faptul că sint mulți cetățeni care desfășoară la domiciliu o intensă activitate : cercetători științifici, scriitori, artiști plastici, compozitori, cadre didactice etc, care au neapărată nevoie de spațiu pentru activitatea lor. Propun ca pentru a- ceastă categorie (cum, dealtfel, era cmdva prevăzut în lege) să se atribuie cel puțin o cameră în plus. Această prevedere s-ar înscrie pe linia sprijinirii și stimulării activității culturale, artistice, științifice, căreia, după cum se știe, partidul și statal nostru îi aoordă o deosebită atenție.
Prof. AI. ROMANstr. Fabrica de gheața nt, 10 — Bueweștiîn legătură cu artioolul 60, din pretectal de modificare a legîî nr. 5/197.3, am următoarea observație și propunere :— Alineatul „1“ să prevadă că proprietarii apartamentetor onmpâ- rate le pot închiria sau pot închiria o cameră numai dacă doresc aeest lucru.Fac această propunere, gîndin- du-ună la eforturile pe oare ie fac oamenii muncii cînd se hotărăsc să-și cumpere apartamente de la stat. Trebuie să avem în vedere că există situații cînd oopiii celor ce și-au «enstruit locuință proprietate personaîă s-au făcut mari și au fost repartizați să lucreze acolo unde statul a avut nevoie de ei ; iar dacă din oei doi soți unul decedează, atunci, conform prezentului proiect, consiliul popular ar putea se repar- tizeae o eaaaeră sau două altei familii, ereîndu-se numeroase inconveniente și necazuri pentru acel bă- trîn, fost om al muncii, care a trudit ea să-și asigure loctthrță. să aibă o bătrinețe tihnită, să aibă unde să-și primească nepoțîi.Sint, de. asemenea, tinere femei eare șî-an construit apartamente proprietate personală, în ideea că după ce se vor căsători să aibă unde locui eu viitoarele lor familii. Or, conform prezerataltfi proiect, ar trebui să Închirieze 0 parte a locuinței, iar cînd se vor căsători să loeuiască cu întreaga familie în spațiul rămas, neocupat de ehiriași.Pornind de la asemenea motive, consider că spațiul locativ cumpărat de către cetățeni, proprietate personală, este bine să fie închiriat de către proprietar numai dacă dorește acest lucru. (Bineînțeles că această închiriere el ar trebui' s-o facă în condițiile prevăzute de lege — șl nu în scop de speculă). Prin obligarea proprietarului de a închlrîa spațiul locativ, cetățenii și-ar pierde interesul de a-și cumpăra și întreține locuințele cumpărate.

Teodor CENTEApensionar,
Irrtr. Davrd lonescu nr, 5( București

în grădini Ș X X X 
e vremea culesului

SĂ STRÎNGEM CÎT MAI GRABNIC ROADELE TOAMNEI! tis
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După o evaluare făcută în grădinile de legume din județul Ialomița, se apreciază că la ora actuală mai sînt de recoltat peste 20 000 tone tomate, 4 500 tone ardei, 10 000 tone varză, 9 000 tone rădăcinoase, din care 7 500 tone morcovi. Cea mai mare cantitate din legumele existente în grădini o reprezintă tomatele, dintre care mai bine de 5 000 tone sînt coapte. La cules participă, alături de cooperatori, și un număr mare de elevi, care își ajută în a- cest fel părinții. Iată cantitățile de tomate recoltate în ultimele zile : luni 6 octombrie — 600 tone ; marți 7 octombrie — 750 tone, miercuri 8 octombrie — 900 tone și joi 9 octombrie — 1050 tone. Pe parcursul a numai 4 zîle, ritmul zilnic la recoltarea roșiilor aproape s-a dublat. în cooperativele agricole „Unirea", Jegălia, Grădiștea, Ulmu, Sudițl, Săveni, Sfîntu Gheorghe, Munteni Buzău, Miloșești șl Traianu se string zilnic cite 40—50 tone de tomate.— în condițiile grăbirii lucrărilor de recoltare, a- vem nevoie de mai multe mijloace de transport — na spune tovarășul Nicolae 

Zainea, directdrul I.L.F. Ialomița. Iată însă că miercuri, 8 octombrie, la centrul Slobozia, din 6 autocamioane nu a sosit nici unul, iar la Călărași — din 8 au sosit la încărcat doar două. Cum s-ar spune, în timp ce viteza zilnică la
IN GRĂDINILE 

lALOMTfEI
recoltat crește, capacitatea de transport scade.La ora actuală, din județul Ialomița se livrează tomate și ardei și în județele Brașov, Mureș, Satu Mare, Gorj, Cluj, Sibiu, Prahova și Suceava, dar producția este atit de mare incit nevoia de mijloace de transport a devenit acută. La cooperativele agricole Leh- liu și Săpunari există 50 tone de tomate recoltate șl sortate. Grădina C.A.P. Că- zănești arată ca un adevărat covor roșu ; Ia recoltat erau însă puțini oameni. Ni s-a spus că mai bine stau tomatele pe vrej decît în 

grămezi sau în lăzi. Argument — cele 25 tone recoltate, din care 15 tone așteaptă de trei zile să fie preluate. Și la C.A.P. Miloșești — recoltă bună, dar pe folia de polietilenă erau așezate în grămezi peste 30 tone de tomate pentru industrializare, iar în lăzi — 15 tone.Este o situație căreia trebuie să i se găsească o rezolvare operativă, întrucît tomatele nu mai pot fi lăsate mult timp în grămezi sau pe vrej în grădini. în evoluția vremii pot interveni schimbări, nu se știa cît vor dura aceste zile frumoase de toamnă. De a- ceea, este absolut necesar ca atît beneficiarii, cît și întreprinderea județeană de transporturi auto Ialomița, care trebuie să transporte legumele la Fabrica de conserve Fetești, să ia măsuri categorice pentru intensificarea preluării și transportului legumelor. Altfel, tomatele nu vor ajunge pe piață și nici în unitățile de industrializare, ci sa vor transforma in bulion pe cîmp. Și ar fi păcat 1
Mihal VIȘO1U
corespondentul „Scînteii* 

în mod practic, culesul merelor de toamnă a început în unitățile agricole din județul Bistrița-Năsăud la 1 octombrie. Timp de 8 zile au fost strînse 6 062 tone, ceea ce înseamnă că ritmul stabilit a fost depășit cu mai bine de 200 tone. Este un lucru bun care denotă că atît în fermele cooperativelor agricole, cît și în cele ale întreprinderilor agricole de stat munca este bine organizată.Potrivit sarcinilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, tot ce se recoltează trebuie sortat și transportat din livezi, fie spre depozite, fie spre stațiile de încărcare, pentru ca fructele să ajungă cît mai repede la beneficiari. Din păcate, in această privință lucrurile nu stau prea bine, deoarece livrările au atins, la 8 octombrie, doar 3 122 tone, adică cu 160 tone mai puțin decît s-a stabilit. Cauzele 7 Reprezentanții I.J.V.L.F.-ului susțin că nu au la dispoziție destule mijloace de transport. La 

rîndul său, comandamentul pentru transporturi invocă motivul că strangularea a- pare la încărcarea fructelor în livezi și la descărcarea lor la depozit. Cert este că mașinile fac pe zi, în medie, doar două curse,
1N LIVEZILE 

BISTRIȚEI
ceea ca este, evident, prea puțin.Constatările de la Stațiunea de cercetări și producție pomicolă Bistrița sînt e- dificatoare in lămurirea disputei. în stoc. Ia cele trei puncte de încărcare a- menajate in afara livezilor, în dimineața zilei de' 9 octombrie se aflau 800 tone mere. Pină la ora 10 doar 4 camioane sosiseră și fuseseră încărcate de lucrătorii special desemnați in a- cest scop. Fiecărui mijloc de transport i-au fost afectate doar 10 minute pentru 

a fi încărcat, deoarece oamenii sînt retribuiți în acord global și, deci, sînt cointeresați să realizeze cit mai mult. Prin urmare, munca este aici bine organizată. Directorul stațiunii, Nicolae Drăgan, a ținut să precizeze : „Nu la noi se pierde timp, ci la depozit. Dimineața — la repartizarea mașinilor, iar după aceea — la descărcatul lor. Deși distanta dintre fermele noastre și depozit nu depășește 10 km, nu reușim să efectuăm mai mult de 3 curse zilnic cu fiecare mașină".Din discuția cu directorul I.J.V.L.F., Ștefan Arcălean, am reținut că, de două zile, forțele la descărcare nu mai ajung. Poate că așa stau lucrurile, dar atunci cind vrei cu adevărat să realizezi ceva, cauți soluții, iar dacă nu, găsești justificări. Depozitele de fructe și-au deschis ușile pentru mere, nu pentru justificări 1
Gh. CRIȘAN
corespondentul „Scînteii*

Culesul strugurilor — Îndeletnicire care, toamnă de toamnă, ocupă un loc prioritar în ținuturile Vrancei — aduce de fiecare dată, în mai toate unitățile agricole cultivatoare de vie, lucruri noi. Acum se măsoară calitatea muncii din zilele și lunile iernii, primăverii și verii abia trecute, muncă făcută și mai bine și cu mai mult temei față de anii trecuți în toate podgoriile Vrancei. Despre culesul și vinificarea strugurilor ne-a vorbit ing. Nicolae Balosin, directorul direcției agricole județene : „Lucrările de recoltare și de prelucrare a strugurilor au fost organizate din timp în așa fel ca In fiecare unitate să se asigure o bună desfășurare a lor. Sînt create condiții ca întreaga producție de pe cele 26 276 hectare cu vie pe rod șă fie adunată în perioada optimă și fără pierdere. în prezent, în podgorii se află peste 40 000 de culegători. Prin buna organizare a muncii se urmărește desfășurarea întregului flux de lucrări.Unele date pe ansamblu ne-au fost înfățișate și de ing. Vasile Măluțan, directorul întreprinderii viei și 

vinului Vrancea, întîlnit în cursul raidului nostru la unul din centrele de prelucrare a strugurilor. Am reținut că pentru cooperativele agricole, față de anul trecut, capacitatea de prelucrare în‘ această toamnă este mai mare cu 1 500 tone.
ÎN PODGORIILE 

VRANCEI
Toate cele 150 de puncte se preluare și de prelucrare a strugurilor, organizate de 27 de centre ale întreprinderii viei și vinului, sînt acum în stare de funcționare.Cum răspund unitățile a- gricole acestor condiții create ? La C.A.P. Tim- boiești, de exemplu, aproape jumătate din producția de struguri a și fost re«ol- tată. Cu buna rezultate se înscriu pînă acum și cooperativele agricole din Slobozia Bradului, Tifeștri, Dumbrăveni, Cîrligele, asociațiile viticole Jariștea. 

Tifești, Cetești și alte unități. La Urechești, am aflat eă ziua de muncă s-a încheiat ca recoltarea a 300 tone de struguri. în acea zi, echipele conduse de Tinouța Dassălu și Nicu- Hna Dragomir, din ferma nr. 6, s-au situat la loc de frunte. Seara, la analiza operativă a comandamentului comunal s-au adus critici fermei nr. 4, unde rezultatele au fost mai slabe. în această fermă urma să se rezolve în mod mai hotărît problema participării tuturor cooperatorilor la culesul viilor.Și în întreprinderile agrișele de stat Pemciu, Cotești și Octobești, înscrise pe • traseul raidului efectuat in podgorii, am întîlnit fapte oare atestă o deosebită preocupare și responsabilitate pentru ca rodul viilor să fie cules in timp optim și fșră pierderi. La centrele de prelucrare, ritmicitatea sosirii mijloacelor de transport cu struguri din vii dovedea că activitatea decurge normal, că forțele umane prezente Ia cules își făceau pe deplin datoria.
Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A INAUGURAT 
TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)competitivitate. Ea deține o pondere de aproape un sfert din producția industrială și din exporturile țării și asigură peste 75 la sută dih mașinile, instalațiile și echipamentele necesare întregii economii naționale.Cele mai recente și reprezentative realizări ale constructorilor noștri de mașini sînt prezentate astăzi, în cadrul tîrgului, pe o suprafață ce însumează 27 000 mp.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat începe în pavilionul central, unde sînt concentrate peste 1 300 de produse ale industriei noastre constructoare de mașini, în marea lor majoritate noi sau reproiectate. Un loc important îl ocupă realizările din domeniul producției de mașini-unelte. Rețin atenția centrele de prelucrare pentru uzinarea pieselor de mare precizie, mașini-unelte cu comenzi numerice, de alezat și frezat, freze portal, noi tipuri de strunguri, mașini pentru prelucrarea rulmenților și altele, care se disting prin soluțiile constructive moderne, consum redus de metal, prin echipamentele de înaltă tehnicitate cu care sînt înzestrate. Aceste exponate, ca și celelalte produse de acest gen demonstrează capacitatea specialiștilor noștri, a industriei constructoare de matin' românești de a realiza și furniza la. “port mașini-unelte de mare co-mplexitate, cu un înalt nivel de tehnicitate.Noutățile din domeniul electronicii și electrotehnicii — ramuri care în actualul cincinal au cunoscut un ritm superior de dezvoltare și modernizare — sînt cercetate cu interes, întreprinderi, institute de cercetare, de tnvățămînt superior de specialitate prezintă cele mai recente realizări ale lor, cu largă aplicabilitate în producție, in diverse sfere de activitate, între care sisteme de conducere prin calculator a unui grup de mașini-unelte, sisteme de calculatoare și echipamente pentru conducerea proceselor tehnologice din industriile chimică, petrolieră, constructoare de mașini, cimentului și alte sectoare industriale.Sînt prezentate, de asemenea, echipamente electronice, aparatură destinată automatizării și mecanizării unor operațiuni tehnologice, dotării laboratoarelor de cercetare și invăță- mînt, roboți industriali,, microcalculatoare universale. Dintre produsele electrotehnice se disting rotoare de turbine de joasă presiune de 330 MW, noi tipuri de mașini de prelucrat prin electroeroziune, gama de motoare asincrone și termice, o serie de echipamente în execuție specială pentru industria minieră, noi tipuri de centrale telefonice automate — produse ce se caracterizează prin linia lor modernă, consum redus de metal și energie electrică, prin siguranță sporită in funcționare.Specialiștii din acșst domeniu înfățișează. totodată, unele din realizările lor în direcția punerii in valoare

a noi surse de energie, între care echipamente destinate microcentra- lelor solare. Sînt prezentate, de asemenea, ultimele creații din familia motoarelor „Dacia" și „ARO“, alte tipuri de motoare menite să extindă procesul de dieselizare.în incinta pavilionului mai sînt expuse numeroase aparate electro- menajere, precum și utilaje și instalații pentru industria alimentară, între care linii de îmbuteliat, agregate moderne de răcit, pompe dozatoare.Vizita continuă pe platformele exterioare ale complexului expozițional. Aici, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat le sînt înfățișate unele din succesele proiectanților și constructorilor români de autovehicule în direcția realizării de mijloace de transport cu performanțe tot mai ridicate, cu co.nsum cît mai redus de carburant. Impresionează, prin marea lor capacitate și putere de tracțiune, autobasculantele de 100 și de 50 de tone — ultima distinsă recent cu Diploma și medalia de aur la Tîrgul internațional de la Plovdiv — autotrenuri frigorifice, pentru transportul mărfurilor generale și produselor lichide petroliere, autocamioane, autobuze articulate, mai multe tipuri de autoutilitare.

Din domeniul materialului rulant sînt expuse vagoane de marfă și pasageri, locomotive diesel, hidraulice și electrice, utilaje de ridicat și transportat, cum ar fi automacarale de 12,5 și 16 tone, excavatoare, auto- gredere, autostivuitoare și altele.Actuala ediție ilustrează, în același timp, capacitatea industriei noastre de a realiza o gamă largă de tractoare și mașini agricole, caracterizate prin multifuncționalitate, care permit mecanizarea majorității lucrărilor agricole, la unele din acestea în proporție de 90—95 la sută. în acest sens, se cuvine menționată gama variată de tractoare, cu puteri cuprinse între 30 și 360 CP, de combine de recoltat, utilaje de mare productivitate folosite în zootehnie, legumicultura, viticultură, mașini pentru prelucrarea și fertilizarea solului.Constructorii de utilaj petrolier își onorează și de această dată reputata lor carte de vizită, prezentind noi tipuri de instalații de foraj structural, pentru prevenirea erupțiilor, care întregesc marea familie a echipamentelor și utilajelor petroliere românești, cunoscute și apreciate în întreaga lume.în timpul vizitării exponatelor românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intreținut cu conducerile ministerelor de resort, centralelor industriale. ale unor mari întreprinderi. 

Secretarul general al partidului a felicitat pe expozanți pentru produsele realizate, pentru succesele obținute în dezvoltarea, diversificarea și modernizarea producției.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat ca produsele prezentate la tîrg în premieră să fie introduse în fabricația de serie,, pentru a se asigura economiei naționale și exportului o gamă cît mai completă de mașini-unelte. Totodată, a indicat să fie dezvoltată producția din domeniul electronicii, în vederea extinderii automatizării conducerii proceselor tehnologice din diferite ramuri industriale. în același timp, s-a cerut proiectanților, specialiștilor să găsească soluții pentru . utilizarea pe scară mai largă a materialelor indigene, astfel încît să se reducă importul, să fie sporită producția acelor produse solicitate pe piața externă.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au vizitat pavilioanele naționale ale țărilor participante la cea de-a Vl-a ediție a T.I.B. : Anglia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia. Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R. D. Germană,R. F. Germania, Israel, Italia. Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Polonia,S. U.A., Ungaria, U.R.S.S.Se remarcă prezența, și la această ediție a Tîrgului internațional București, a unui mare număr de firme cu reputație mondială, precum și participarea pentru prima oară a unor noi expozanți, fapt ce relevă interesul tot mai mare de care se bucură industria românească și realizările ei, precum și posibilitățile crescînde ale economiei țării noastre pentru amplificarea colaborării și cooperării cu celelalte țări ale lumii. în spiritul devizei sale, „Comerț — cooperare — dezvoltare", Tîrgul internațional București va prilejui, timp de zece zile, un larg schimb de idei și contacte între specialiștii și oamenii de afaceri, în vederea intensificării conlucrării în domeniul industrial, tehnic și științific, creșterii schimburilor comercialei.în pavilioanele care găzduiesc expozițiile țărilor participante, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu .deosebită cordialitate de șefii misiunilor diplomatioe, de directorii pavilioanelor și reprezentanți ai firmelor străine, care au exprimat satisfacția de a participa la actuala ediție aT. I.B. în timpul vizitării pavilioanelor străine au fost evidențiate bunele relații existente între România și țările participante la tîrg, expri- mîndu-se, totodată, dorința comună de a amplifica colaborarea- economică. pe baze reciproc avantajoase, în interesul lor comun, al progresului și păcii în lume. Șeful statului român a urat, totodată, participanților străini mult succes /la cea de-a Vl-a ediție a Tirgului internațional București.La plecare, bucureștenii prezenți pe aleile complexului expozițional au salutat din nou cu multă însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, reafir- mindu-și incă o dată, direct și cald, sentimentele lor de profundă dragoste și stimă. (Agerpres) Imagini din timpul vizitei la standurile unor firme de peste hotare participante la Tîrgul internațional București

• Aproape 4 miliarde lei producție industrialâ supli
mentară în cincinalul 1976—1980 ;

• Productivitatea muncii a crescut în această perioadă 
cu 45,2 la sută ;

• Prin alocarea unor fonduri de investiții de 14,6 mi
liarde lei au fost puse în funcțiune 76 noi capacități de 
producție, creîndu-se 20 000 noi locuri de muncă ;

• S-au dat in folosință aproape 15 000 apartamente, 
1 780 locuri în creșe și grădinițe, 163 săli de clasă, 12 dis
pensare, 14 700 metri pătrați suprafață comercială.

♦Pe străvechile meleaguri ale Albei consemnăm, în această perioadă de confluentă a două cincinale, remarcabile izbînzi în dezvoltarea economică și socială a acestui tînăr județ situat în inima țării, prestigioase împliniri în vatra orașelor și comunelor și în viața harnicilor lor locuitori, recunoscuți prin dăruirea patriotică și hotărîrea cu care pun vinjos umărul la înălțarea socialistă a patriei. Oamenii acestor locuri de legendă, făurari de istorie nouă, avîndu-i pe comuniști in frunte, sint mereu în competiție cu timpul și cu ei înșiși, pentru a păși ferm, între județele ce se dezvoltă armonios, în ritmul stabilit de partid. îndeplinind cincinalul 1976—1980 la producția industrială cu 84 de zile înainte de termen, Alba certifică o prezență ac

tivă, de frunte, in întrecerea socialistă, Iar succesul, care va permite industriei sale tinere și moderne să livreze suplimentar economiei naționale o producție in valoare de aproape 4 miliarde lei, este mai semnificativ dacă avem in vedere că numai acest spor este egal cu întreaga producție industrială realizată in județ in anul 1970. Deci, în numai 84 de zile, industria Albei realizează întreaga producție dintr-un an cu un deceniu în urmă.Să dăm puțin înapoi filele calendarului. 20 august 1980 : județul Alba raportează îndeplinirea sarcinilor la export pe întregul cincinal cu 133 de zile în avans. Pînă la sfîrșitul anului se vor livra peste prevederi la export produse în valoare de 250 milioane lei valută.

Din tot cuprinsul județului — din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Cim- peni, Zlatna — în răstimpul ce a mai rămas din cincinal vor porni către diverși beneficiari, peste pre
INDUSTRIA JlDETlî.UI ALBA - CU CINCINALUL ÎNDEPLINIT

Ritmul împlinirilor 
în marele ritm al muncii

vederile inițiale, 5 000 tone mașini și utilaje tehnologice pentru lucrări miniere și industria chimică, 7 000 tone sodă caustică, 23 300 metri cubi cherestea, 1 900 tone cupru nerafinat de convertizor, 6 160 tone .sare, 102 300 mașini electrice de spălat rufe, însemnate cantități de plăci fibrolemnoase, porțelan, hîr- tie, ciorapi și alte produse. ’■Meleagurile Albei nu mai pot fi 

cunoscute și recunoscute doar din filele de istorie — strălucitoare istorie! — sau din pliantele turistice. Dinamismul muncii cotidiene schimbă mereu și mereu datele 

problemei. Industrie tînără? Da, dar ce fel de industrie? O industrie a cărei producție a crescut în cinci ani cu 70,3 la sută. O industrie în care productivitatea muncii a sporit, tot in aceeași perioadă, cu 45,2 la sută. Procente care înseamnă hărnicie, organizare temeinică, inițiativă și răspundere muncitorească, elan in promovarea noului, disciplină și spirit gospodăresc. Cali- 

tați ale muncii minerilor din Baia de Arieș. Roșia Montană. Zlatna, dar și ale. constructorilor de mașini din Cugir. Alba Iulia și Blaj, ale chimiștilor din Ocna Mureș, ale me- 

talurgiștilor din Aiud și Zlatna, ale celor din industria lemnului din Cimpeni, Sebeș și glaj, ale celor din industria ușoară — de porțelan, covoare, ciorapi, marochinărie. încălțăminte, tricotaje, confecții — din Alba Iulia, Sebeș, Cimpeni și Baia de Arieș.Sînt multe numele orașelor pe care le-am amintit, uneori repetat, în acest reportaj. O dovadă a echi

librului și armoniei dezvoltării industriale a județului. în unitățile din aceste localități lucrează din actualul cincinal 20 000 noi tineri muncitori. Pentru crearea locurilor lor de muncă s-a alocat un volum de investiții de 14.6 miliarde lei. Tinere copile și neveste ale moților de pe Arieșuri și-au primenit rostul vieții venind să muncească la întreprinderea de confecții din Baia de Arieș, la întreprinderea de tricotaje din Cimpeni. Altele s-au calificat pentru filatura din Abrud, ce urmează să intre în funcțiune. Toate aceste trei unități împreună cu Combinatul minier al cuprului de la Roșia Poeni, aflat in execuție, au fost amplasate în Țara Moților ca urmare a indicațiilor date în acest sens, în vizita de lucru efectuată în această zonă, de secretarul general al partidului in primul an al actualului cincinal, într-o zi de octombrie.într-un răstimp scurt această zonă a prins din mers ritmul dezvoltării industriale. Așa cum, pe Valea Sebeșului, însemnele civilizației socialiste au scos din izolare tărîmul oierilor prin intrarea în funcțiune anul acesta a hidrocentralei de la Gîlceag cu o putere instalată de 150 megawați. Să consemnăm deci: în acest cincinal, 

Alba a devenit furnizor de energie electrică pentru economia țării. Ipostază inedită. Dar in acești ani premierele au devenit obișnuite evenimente economice.în pas cu dezvoltarea industrială, orașele județului, cele de azi și cele de mîine, întineresc și își etalează CV țpmdrie noile edificii în slujba vieții și bunăstării. în acest cincinal s-au dat în folosință aproape 15 000 apartamente, 1 780 locuri în creșe și grădinițe, 163 săli de clasă, 12 dispensare umane,’ 3 hoteluri (la Alba Iulia, Cimpeni și Blaj). 14 700 metri pătrați spații comerciale etc. Cartiere întregi, moderne artere urbane, poduri și șosele noi, diguri de protecție, magistrale de alimentare cu apă potabilă completează bilanțul împlinirilor fără precedent obținute în actualul cincinal.Promotori ai faptelor exemplare, oamenii muncii din Alba sub conducerea organizației județene de partid sînt hotărîți să accelereze, în acest ultim trimestru de an și de cincinal, ritmul producției pentru a prelua încă din prima zi a viitorului cincinal, la cotele planificate, ștafeta muncii și a succeselor.
Ștefan DIM CA
corespondentul „Scinteii
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FAPTUL
DIVERS
Micii tractoriști

In satul Toager, din comuna 
Giera, județul Timiș, există o 
secție de mecanizare, care ser
vește cooperativa agricolă din 
localitate. Tractoriștii sini oa
meni din sat. t)ar sint și părinți. 
Iar copiii lor, cum e și firesc, 
se mindresc cu meseria tătici
lor. Și nu numai că se mindresc, 
dar o și îndrăgesc. Fapt pentru 
care l-au rugat pe Viorel Galic, 
șeful secției, să-i învețe și pe 
ei conducerea tractorului. N-au 
venit singuri, ci in frunte cu 
directoarea școlii, care le-a 
vorbit in atitea rinduri despre 
frumusețea profesiei de mecanic 
agricol.

Așa a luat ființă, in urmă cu doi ani, cercul de învățare a 
conducerii tractorului de către 
elevi. Acum, mulți dintre ei lu
crează in orele de practică pe 
tractor la arat și discuit.

Bravo, copii!

Daca o fi 
om bun...O muncitoare, pensionată tn 
urma unui accident de muncă, 
se întorcea de la Galați in o- 
rașul natal Vulcan. în Gara de 
Nord din București trebuia să 
schimbe trenul și tichetele de 
accelerat. Pe peron, a intrat in 
vorbă cu ea un călător.,care i-a 
spus că vine de pe litoral (era 
in ziua de 31 august, după- 
amiază) și că merge tot in o- 
rașul Vulcan. A rugat-o să aibă 
grijă și de bagajele lui, pină 
dă o raită prin gară. După ce 
s-a întors el. s-a dus și femeia 
să-și cumpere ceva de la un 
chioșc de pe peron. Cind s-a 
întors, mai ia-l pe respectivul 
de unde nu-i. L-a căutat prin 
toate vagoanele din trenul cu 
care trebuiau să meargă îm
preună, dar nici urmă de el și 
nici de valiza ei încărcată cu 
multe obiecte personale. „Acum 
— ne scrie ea — dacă o fi fost 
vreun răufăcător, n-am ce si 
fac, dacă am fost gură-cască... 
Dar îmi place să cred că a fost 
un om bun și, dacă așa este, 
atunci il rog să-mi dea de veste 
la adresa: Cerbu Maria, strada 
Griviței nr. 113, orașul Vulcan, 
județul Hunedoara".

Vecini 
în ghilimele

„Vecini" in ghilimele. Și iată 
de ce: Gheorghe Crăiete din 
Tirgu Jiu, str. Sloboziei nr. 30, 
și-a construit o casă pe bază 
de autorizație și cu toate actele 
în regulă. Alături de casa lui 
a început să se înalțe alta, a 
lui Ion Drăgoescu. Dar fără 
acte de proprietate și fără au
torizație de construcție. Ba, mai 
mult : Drăgoescu și-a amplasat 
in așa fel casa, incit „retează" 
aproape toată lumina de la cea 
a vecinului. Intre timp, lui Dră
goescu i s-a oferit de munici
palitate un apartament cu 4 ca
mere din fondul de stat și a 
declarat, sub semnătură, ci re
nunță la continuarea construc
ției casei. Vorbe goale. Zidurile 
continuă să se inalțe. De doi 
ani de zile. Crăiete a tot sesi
zat autoritățile, inclusiv pri
măria municipiului, dar degeaba.

Să vedem ce răspuns i se va 
da după cele sus-zise.

„Adrisanful" 
la mijloc
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Am mai scris în rubrica 
noastră despre scrisori care au 
ajuns cu mari intirzieri la a- | 
dresele respective. De data a- 
ceasta este vorba de o scrisoa- I 
re recomandată, care a fost ex
pediată de către Mircea Țintită • in ziua de 12 iulie, cu recipisa 
nr. 1 200, de la Oficiul poștal 
nr. 1 Iași, pentru Gheorghe Ia- • 
mandi din Galați, strada Parti- . 
zanilor nr. 43, bloc E 9, apar- I 
tamentul 69, Țiglina 1. *Dar iată că. nici după aproa- ■ 
pe 3 (trei) luni de zile, reco
mandata cu pricina n-a ajuns 
la „adrisant". t

Cazul a fost sesizat direcții- j lor județene de poștă și tele
comunicații din Iași Și Galați. ■ 
Poștașii ieșeni dau vina pe | 
gălățeni. Poștașii gățgțeni arată 
cu degetul spre confrații ieșeni, t 
„Adrisantul" e la mijloc. i

| Numărul 
de marcă

Cind s-a prezentat să-și ridi
ce retribuția, muncitorul Va- 
slle Ghercă a rămas descum
pănit. tn dreptul numărului său 
de marcă, 601, cineva semnase 
in fals și încasase cei 2 600 de 
lei care i se cuveneau. Cine să 

Ifie? Contabilul Constantin Ba- 
dacă, fiind și casier plătitor la 
Șantierul nr. 6 din Boman, a 
dovedit pe loc, pe bază de in
ventar și... monetar, că banii ii 
plătise lui 601.

— Bine — bine, dar eu am 
601 — a replicat Vasile Ghercă,

S-a apelat la ajutorul specia- 
Iliștilor de la miliție, pentru • a 

„descifra" substituirea,. Pînă la 
urmă, s-a dovedit că individul 
care încasase drepturile lui 
Ghercă nu era altul decit loan 
Cobzaru, care nu lucrase in
tr-o lună decit două zile și în
casase retribuția întreagă a- lui 
Ghercă. Acum, tot „întreagă" 
o să încaseze și pedeapsa.

I
I
I
I»I
I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPAsi coresDondentii ..Scinteii*

EFICIENȚA PROPAGANDEI
se măsoară prin eficiența activității economice APĂR Șl TE dHT, PATRIA MEA!"

• Inițiative de larg interes privind modalitățile de aplicare a 
noului mecanism economic ® „Bune-s cintecul și jocul'*, mai 
ales cind nu se uită de munca politico-educativă ® Poziții 
înaintate in asaltul noului, dar și prezențe nedorite ale 

inerției și formalismuluiCum, prin ce mijloace poate contribui propaganda la înțelegerea și aplicarea cerințelor noului mecanism economic? Care sint modalitățile de sporire a aportului muncii politico- educative la realizarea unei noi calități în activitatea economică, la dezvoltarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii financiare?Răspunsul la aceste preocupări de acut interes poate fi găsit doar prin atenta investigare a căutărilor întreprinse de organizațiile de partid cu bogata experiență in acest domeniu. Organizația județeană de partid Sibiu se numără, neîndoielnic, printre ele.Iată citeva din secvențele prinse „pe viu" ale muncii politico-educative orientate spre generalizarea experienței pozitive și a unor inițiative muncitorești de certă eficiență economică....La întreprinderea „Emailul roșu" Mediaș, antrenarea a aproape 300 Oameni la acțiunea „Prin cercetare tehnico-științifică proprie să determinăm reducerea importului" a dus în acest an la economii de circa 782 000 lei valută... La „Drapelul roșu" Sibiu sint utilizate, pentru generalizarea inițiativei „Nici un gram de lină și poliester risipit", cursurile de calificare și reciclare, învățămîntul de partid, concursul „Mîini măiestre", propaganda vizuală, gazetele de perete, munca politică de la om la om. Rezultatul ? Economii anuale de materii prime echivalînd cu 8 000 tricotaje. La „Textila" Cisnădie reducerea staționării utilajelor, ca urmare a aplicării inițiativei de reparare chiar de către țesători a micilor defecte mecanice, a dus la o producție suplimentară anuală de 980 mp stofe și 360 mp covoare^Modalități vrfftate, adresă precisă, caracter concret sint trăsăturile definitorii ale muncii politico-educative la cunoscuta întreprindere slbia- nă „Balanța". Propaganda vizuală se bazează pe calcule edificatoare privind, de pildă, rezultatele ce pot fi obținute prin reducerea cu unu la sută a consumului de metal sau creșterea cu același procent a productivității. Brigada artistică se afirmă ca o prezență dinamică, cu intervenții active în problemele disciplinei muncii, calității produselor, combaterii risipei. Concursurile pe meserii, organizate de U.T.C., antrenează un mare număr de tineri.în vitrine special amenajate sint prezentate „în confruntare" produse vechi alături de cele modernizate. ■Toate cadrele de specialiști, de la director și inginer-șef la tehnicianul abia venit în întreprindere, sînt antrenate la aplicarea inițiativei „Fiecare cadru tehnic să rezolve o problemă de producție, a cărei eficiență economică să fie egală cu cel puțin retribuția sa anuală". De larg interes ni se pare și inițiativa referitoare la realizarea în fiecare an a cel puțin 5 produse noi care să înlocuiască pe cele importate. Anul acesta urmează a se ajunge la realizarea a circa 50 produse unicat echivalînd cu peste 7 milioane lei (valută. Eficiența practică a orientării întregului arsenal al propagandei spre problemele fierbinți ale producției se reflectă aci în îndeplinirea cincinalului încă din luna martie.

Important este că cele menționate pinâ acum nu sint „flori rare", simple exemple pozitive îndelung căutate, ci rezultatul unei acțiuni desfășurate sistematic,' pe multiple planuri, de comitetul județean de partid spre a răspunde cerinței de realizare a unei calități noi, superioare și în domeniul propagandei. Concludent pentru ceea ce se poate întreprinde cind spiritul de inițiativă, perseverența, combativitatea trec din domeniul declarațiilor în cel al practicii este, in primul rind, faptul că a fost lărgită aria de cuprindere a muncii politico-educative și a propagandei i tehnice prin modalități adecvate de includere a acestora în cadrul Festivalului „Cîntarea României". Sibienii au înțeles că bune-s dansurile, strigăturile, tarafurile și
însemnări din județul Sibiu
„folk-ul“, numai că prin ele singure1 nu se poate asigura dezvoltarea conștiinței socialiste. Așa s-a ajuns la îmbinarea preocupărilor cuitural- artistice și de divertisment cu o largă gamă de manifestări pe tărimul activității de educație patriotică, revoluționară, ca și al educației materia- list-ștlințifice, ateiste și propagandei tehnice. în vederea stimulării creației științifice și tehnice de masă so desfășoară larga acțiune „Proteh- nica", care include consfătuiri, simpozioane, dezbateri, „mese rotunde", schimburi de experiență, concursuri și „olimpiade" ale strungarilor, sudorilor, țesătorilor, matrițerilor... Anual sînt organizate expozițiile „Cerceta- re-creație-asimilare“, „Nici un gram de metal irosit". Concursul județean al gazetelor satirice a relevat reușite lăudabile în ofensiva împotriva rebuturilor, chiulului, „păsărilor călătoare" — îndeosebi la „Flamura roșie", întreprinderea poligrafică, „Independența" Sibiu, „Tîrnava" și „Emailul roșu" Mediaș.Cit despre mijloacele „clasice" ale muncii politico-educative, ele sint orientate deopotrivă spre obiectivele centrale, definitorii pentru cota anilor ’80. Cursurile învățămîntului de partid, colectivele pentru munca politică de la om la om folosesc cu bune rezultate setul de afișe editat de comitetul județean privind principalele aspecte ale noului mecanism economic, „ABC-ul producției nete și producției fizice".Din discuțiile purtate cu muncitori și irigineri a reieșit interesul cu care sint urmărite acțiunile inițiate de comitetul județean pentru generalizarea experienței pozitive și sporirea aportului muncii politico-educative la clarificarea căilor de aplicare a noului mecanism economic. Este vorba de organizarea, lunar, la Sibiu și Mediaș, a „Zilei secretarului adjunct cu propaganda" ; în- tilniri cu membri ai comitetelor de partid și ai consiliilor oamenilor muncii (iar ulterior ale acestora eu muncitorii pe secții și ateliere) ; schimburi de experiență, consfătuiri ale responsabililor gazetelor de perete și ai stațiilor de radioficare.Bineînțeles, ca pretutindeni, nici Ia Sibiu ofensiva noului nu se desfă-

șoară fără obstacole sau poticniri. Brigăzile artistice constituie încă prezențe neconcludente în unele unități. Balastul rutinei și inerției diminuează încă eficiența, forța de înrîu- rire a propagandei. La I.M.A.I.A., „Vitrina calității" prezintă rebuturi „anonime", lipsesc numele autorilor. Ce influență, ce efect educativ pot avea ?Este greu de presupus că cineva ar putea contesta că „îndeplinirea unei munci utile este o onoare", „Reducerea rebuturilor duce la creșterea productivității", „Este necesar și avantajos lucrul la mai multe mașini", „întrecerea — un nou prilej de afirmare a tinerilor", „Obiectivul nostru este calitatea" sau „Conștiința ne obligă să economisim"... Dar sîn- tem îndreptățiți să ne întrebăm de ce asemenea adevăruri (înscrise pe destule panouri la „Automecanica" Mediaș, „Dumbrava", I.M.A.I.A., „13 Decembrie" Sibiu, „Textila" Cisnădie) nu sînt însoțite de fapte și calcule precise din însăși activitatea respectivelor unități economice ?După cum uitarea pe drum a unor inițiative reușite pe linia creșterii eficienței muncii politico-educative se cuvine să-i pună in alertă pe responsabilii cu munca de propagandă. Ne interesăm la „Independența" ce s-a întreprins pentru extinderea inițiativei de acum cîțiva ani a comitetului de partid privind editarea unui supliment săptăminal al gazetei de perete prezentînd, prin intermediul foto-anchetel, aspecte semnificative, in alb-negru, din „activul", ca și din „pasivul" secțiilor. Surpriză I Nici urmă de asemenea suplimente săptămânale...Sînt cîteva aspecte distonante, nereprezentative, desigur. De aceea progresele înregistrate pe un front larg, maturitatea politică a organizațiilor de partid sibiene, spiritul revoluționar ce Ie caracterizează îndreptățesc convingerea că în domeniul muncii politico-educative „asaltul noului" se va afirma în viitor cu o crescîndă vigoare.
Tudor OLARU
Nicolae BRUJAN

Vacanță la Călimănești-Căciulata

în stațiunea cu program permanent Călimănești-Căciulata de pe frumoasa Vale a Oltului, vizitatorii se bucură, deopotrivă, de cură de tratament, odihnă și o vacanță reconfortantă. Situată într-o depresiune subcarpatică, la adăpostul munților împăduriți ai Coziei și al plaiului Frâsinet, stațiunea are un climat temperat continental, blind, cu vînturi relativ slabe. „Comoara" stațiunii o constituie, fără îndoială, izvoarele sulfuroase, bromurate, sodice, calcice, magneziene, hipotone.

Hoteluri și vile modern mobilate asigură o cazare confortabilă.în stațiune există cluburi, biblioteci, jocuri distractive, săli de lectură. săli de spectacole, cinematografe, terenuri de sport. Excursiile organizate, de filiala de turism din localitate satisfac cerințele oaspeților de a-și petrece timpul liber in mod plăcut și util.Prin intermediul agențiilor și filialelor județene de turism, precum și al I.T.H.R. București se pot procura bilete și obține informații suplimentare.

„Lumina palidă a durerii", film semnat de George Macovescu (scenariul) și Iulian Mihu (regia) este un bildungsroman cinematografic, dar este, mai ales, o sensibilă evocare. Este ev<?cat, realist și poematic, un spațiu geografic anume și o relație adincă, tainică și simbolică a zbaterilor și căutărilor vieții umane cu natura înconjurătoare : cu ciclul anotimpurilor, cu izbucnirea primăverii anunțate de venirea cocorilor, cu arderile verii și toamnei, cu „zăpezile de altădată" ; de asemenea : cu frumusețea pajiștilor, a pantelor cind mai line, cind mai abrupte ale dealurilor cultivate cu greu, cu pulsațiile pămîntului la „fierbători". Este evocat , (evocarea însemnînd deopotrivă ilustrare și investigare) un timp istoric (din preajma și din timpul celui de-al doilea război mondial), un timp măsurat biologic — ce erodează și 'aneantizează existentele și, totodată, un „timp e- terri". Este descris un tumult al patimilor, in ultimă 1 instanță expresie a dragostei de viața (fie că e surprins, 'cu umor negru, felul în cară dada Ana inșală moartea, fie că c zugrăvită nașterea instinctelor șl conflictul dintre ele și sentimente, în sufletele unor oameni tineri precum Lina ori Fane).Numeroase fire epice (prelungite cel mai ades'ea liric), pe care filmul le derulează și le întretaie continuu (nu întotdeauna cu simțul justei măsuri și durate a fiecărei secvențe ori cu cel al optimei alternări de planuri, semn al unei structuri relativ eterogene a scenariului), tind să refacă, in primul rind. un tablou social și moral. Neocolind antiteza, arătinddezumanizarea la care seajunge prin patima Înavuțirii (soția morarului — un fel de Hagi Tudose cuobsesii de agrimensor — oripreotulcesul laoficieze răsplătit nografia
care. ■ după insuc- „cerșit", refuză să pînă nu e bine în produse), mo- satului buzoian

După zile febrile de concurs, am asistat la o frumoasă Gală a laurcați- lor. Cronica acestei „Gale a laureaților" celei de-a V-a ediții a Concursului de creație de cîntece ostășești poate să-nceapă, cu îndreptățire, prin evocarea atmosferei sălii de concert. Pentru că, miercuri seara, la sala Radioteleviziunii Române s-a aflat un public deosebit de entuziast, un public dornic să cunoască rezultatele, premiile competiției ; un public exigent, care s-a imous, de fapt, ca un „juriu" foarte sever, știind să-și drămuiască politicos aplauzele sau să le dăruiască din plin, după calitatea fiecărei compoziții. Melomani care au răsplătit, in primul rind, interprets — sutele de interpret! care au învățat lucrările, care s-au străduit să dea lumină fiecărei pagini, pentru a o transmite cît mai convingător. Este vorba de orchestra Ansamblului artistic „Doina" al armatei și de dirijorul ei, colonel Sergin Eremia, un distins muzician, și de corul aceleiași instituții, bine instruit de către Gh. Popescu — formații care au făcut să răsune cintecele patriotice ; apoi, de ansamblurile corale aparți- nînd Școlii militare de muzică (dirijor, prof. Ioan Golcea), Regimentului de gardă (dirijor, It. maj. Tudor Chiva), de Corul ostășesc al marinarilor (dirijor, pit. adj. Marin Hudițeanu), de Corul de ofițeri-femei al C.C.A. (dirijor, lector universitar Silvia Secrieriu) — fiecare în parte cu emoții, cu

dorința certă de a sublinia momentele cele mal reușite ale partiturilor ce le-au fost încredințate. De asemenea, de bagheta neobosită, plină de tinerețe a lui Sile Dinicu, con- ducînd orchestra de estra-
dresa organizatorilor a- cestei competiții, după cum este știut, s-au reținut 52, pentru ca in etapa finală să râminâ ciști- gătoare 2G. Mai clar : 8marșuri ostășești, 10 cin- tece patriotice, 8 piese de

însemnări despre concursul 
de creație de cîntece ostășești

Corul și orchestra simfonică ale Ansamblului artistic 
„Doina" al arrhatei. Dirijor : colonel Sergiu Eremia

dă a Radioteleviziunii, de soliștii : Lucian Marinescu, Gh. Crăsnaru — de la Opera Română, Doina Limbășanu, Cornel Con- stantiniu, Angela Ciochină, Nicu Pop. grupul „Choralis" etc. Pentru că efortul acestor sute de muzicieni — dirijori, coriști, instrumentiști, soliști vocali — a asigurat înalta ținută artistică atit a serilor de concurs, cit și a Galei laureaților !Dintre cele 353 de compoziții primite pe a-

muzică ușoară — cîntece închinate pămîntului românesc, partidului, comandantului suprem al armatei, cîntece despre ostași-fii ai țării și ai partidului, pagini-poem despre istoria vetrei strămoșești. Se poate sublinia, în primul rind, calitatea versurilor : teme generoase, inspirate imagini, cadențe înlănțuite cu fantezie de către : Gh. Tomozei, Eugen Frunză, loan Meițoiu, Jean Ghe- Iiuc, Valentin Deșliu, co

lonel loan Costea, Adrian Mierlușcă. Eugen Rotaru, Mircea Block, Sașa Georgescu etc. Și, fără îndoială, în atenția publicului s-au aflat mai ales cele mai reușite compoziții muzicale, acele pagini care s-au impus de la prima propoziție, de la tactarea primelor măsuri : „Marș in zori" de Dan Moisescu (avintat, luminos, tineresc), „Sîntem neintricați soldați" de Iovan Midea (frumos armonizat, bine marcat), „Omagiu" de D. Crăsnaru (maiestuos), „Laudă pămîntului străbun" de D. Capoianu și „Onor ostășesc" de cpt. Ștefan Catană (pagini melodioase. accesibile, care vor pătrunde cu siguranță in repertoriul formațiilor muzicale din întreaga țară) etc. Iar dintre melodiile de muzică ■ușoară : „Copiii mei, oștenii țării" de Dan Ștefăni- jcă — un cîntec vibrant, ] de mare profunzime ; „în eunuui de cîntec" de Camelia Dăscălescu — de amplă respirație, cu o e- legantă frazare; „A fi ostaș" de Cornel Fugaru etc. ■- Intr-un cuvînt, o manifestare culturală izbutit 1 tă, datorată organizatori- of lor. interpreților, celor-' * care au dat viață pagini-, lor intrate în faza finală a celei de-a V-a ediții a acestei competiții de anvergură — compozitorilor. poeților, tuturor celor care au dăruit publicului creații inspirate, creații care intr-adevăr împlinesc menirea de înnobilare sufletească și imbo- gățire estetică a muzicii.
Smaranda OȚEANU ,

scrisă de George Macovescu insistă asupra „blestemului sărăciei", a lipsurilor de tot felul ; jalea satului în vreme de război, a concentrărilor, a bărbaților care nu se mai întorc ; vremea bejeniei, a ocupației germane, a tifosului. Vedem condițiile inumane in care se desfășura munca la o schelă și surprindem primele încercări de trezire a conștiinței și de organizare a celor care formau deja primele detașamente ale clasei muncitoare -- pentru a se opune exploatării.Dincolo de asemenea realități pe care le dezvă

țul Iulian Mih'u gîndește și elaborează cadrele (ample panoramice cu perspectivă adincă, bogată și interesantă, peisaje pline de dinamism, deopotrivă cu valori estetice și simbolice, portrete sugestive) ; și felului în care asemenea cadre sînt realizate și puse în valoare de Gabor Tarco, semnatarul unei imagini excepționale, clare, cu lumini rafinate, sugestive, e- moționante.Un progres al acestui film in raport cu altele realizate de Iulian Mihu este integrarea valorilor plastice unor imagini preg-

vența secvențelor despre „guruitul" porumbelului — trimiterile la baladă fiind prea numeroase și cu efecte uneori nedorite.„Lumina palidă a durerii" include in numeroasa sa distribuție foarte mulți interpreți țărani, țărani din Munții Buzăului, din locurile în care s-au făcut filmările. Aș începe prin a saluta, odată cu ideea regizorului de a-i folosi masiv, contribuția lor excepțională la interesul acestui film. O.mare parte din autenticitatea filmului stă în naturalețea desăvirșită si arta înaltă a acestor ama-
„Lumina palidă a durerii“

luie cu acuitate și bogăție a detaliilor, acest nou film tinde să prezinte un tip de spiritualitate caracteristic zonei „dintre Car- pați și Bărăgan" și, prin extensie, întregului spațiu românesc.Imbinînd zugrăvirea o- biectivă cu reverberația li* rico-poematică, dezvăluirea de realism, viguros și aspru, cu comentariul folcloric și sugestiile baladei și mitului, „Lumina palidă a durerii" vorbește despre o umanitate aflată intr-o situație profund dramatică, o umanitate suferindă, fragilă — dar totodată capabilă să reziste, să răzbată, să supraviețuiască. O umanitate exemplară prin puterea sa de- a-ndura, prin tăria aspirației, prin noblețea sa funciară. prin etosul său înalt, în care la loc de cinste stau prețul acordat vieții, împlinirii sufletești, iubirii, familiei, stima față de om, sentimentul libertății, demnității și dreptății.„Lumina palidă a durerii" e un film de autentice frumuseți plastice. Le datorăm și arhitectului Ștefan Antonescu (decoruri) și autoarei costumelor, Gabriela Ricșan, dar mai ales felului în care regizo-

nant cinematografice, a- tenta elaborare a componentelor verbale, sonore, muzicale, asociate celor vizuale ; gindirea minuțioasă a sincretismului : e- lement vizual — dialog — replică — cuvînt — sonorități (ing. Dan Ionescu) ; felul în care se vorbește, nu în fraze articulate școlărește, ci în frinturi de propoziție, de vorbă, în interjecții, prin gesturi. Capacitatea unor mișcări de aparat, mișcări și gesturi ale interpreților, de a traduce stări de suflet, decizii, opțiuni etc.Nu poți decit regreta că o anumită omogenizare stilistică, realizată prin imagini și sunet, nu-și găsește un suport similar și in muzică ; oricum, Feldman, Vivaldi, Berlioz și Doru Liviu Zaharia formează o alăturare cam curioasă. Varianta scurtă a filmului, la care se lucrează și pe care spectatorii o vor putea vedea in curînd, va înlătura, sperăm, și defectul lungimii unor secvențe și va arăta, prin aceasta, că regizorul, operatorul, autoarea montajului au o mai mare Încredere în forța de sugestie a propriilor lor imagini. Aceeași variantă este de așteptat să reducă frec-

tori, în originalitatea și expresivitatea lor ; în chipurile lor ridate de vreme și nemachiate, în mii- nile asprite de muncă, in mișcarea greoaie, lentă și ușor țeapănă de oameni cu adevărat bătrîni ; în atitudinea autoritară, privirea demnă și încăpățînată a dadăi Ana (Ana Stoica), in cea răbdătoare, plină de ascunzișuri și de greu tăinuită ură a Sevastei (Ioana Popescu), in aerul înțelept și obosit al dtfdăi Tudora, cea care știe atitea basme. De asemenea, în emisiile vocale imperfecte, în timbrele colorate, în înfățișările pitorești ale țăranilor ce poartă tratative, in limba lui, cu „ocupantul" și sfirșesc comic expediția de pedepsire a asasinului de cîini ; în „chipul" pe care Gheorghe Marin (Fane) il dă fiorului iubirii, dorinței, acuzării și iertării ; în masivitatea greoaie și obtuză pe care o cpnferă Gerbard Kwanka neamțului. Tot sub semnul unei inspirate alegeri stă și prezența in film a lui Florin Babau — interpretul copilului prin ochii căruia luăm contact cu p mare parte a .întîrn- plărilor — copilul iubitor de „Alixăndrie" și povești cu Iancu Jianu ; copilul înzestrat cu darul de „a ști

cît e ceasul" și credincios moralei că „învinge cel mai drept și nu cel mai puternic".Recenta producție a Casei nr. 4 prilejuiește întil- nirea cu Violeta Andrei într-o compoziție deosebită, construită pe dominanta suferinței, a sacrificiului plin de modestie — frumusețea actriței fiind transfigurată in frumusețe morală, gingășie, delicatețe și distincție. Alături de ea. Siegfried Siegmund, actor din Sibiu, conferă învățătorului Paramon vigoare și demnitate. Ema- noil Petrul conturează cu prestanță și sobrietate un preot — vajnic apărător al „drepturilor" lui și un tulburat cititor al poveștilor cu Mesaline. Andrei Finți împrumută melanco- (lia privirii sale albastre ti- n arului călugăr cu tainică putere de atracție, înzecită de versetele „Cîntării cintărilor". Florina Luican întrupează expresiv una din ipostazele dramatice ale țăranului român, a femeii rămase fără bărbat și cu o droaie de copii. într-un rol feminin important, in rolul Linei, ce presupunea personalitate și inconștient capriciu, instinctualitate tulbure, Liliana Tudor are sprinteneală de sălbăticiune, gesturi naturale și imprevizibile, adîncime misterioasă a privirii. Nu este singurul debut fericit, în aceeași serie intrînd și Alida Colceag, soția morarului — acesta jucat expresiv de AL. Kacoviceanu. Savel Știopnl, in rolul călugărului, psalmodiază inteligibil și privește tulbure, cu deplin firesc, iar un alt regizor-actor — Geo Saizescu — amintește prin alură de un personaj straniu, dickensian, rătăcit într-un tablou Imaginat de Bosch.Filmul „Lumina palidă a durerii" reprezintă o reușită remarcabilă a genului și o interesantă fereastră asupra spiritualității românești.
Natalia STANCU

/

Avutul obștesc
- intangibil Iîntr-o scrisoare a- dresată ziarului, Viorel Hie din satul De- dulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila, semnala că, deși a sesizat de mai .multe ori unele abuzuri și ilegalități prih care a fost păgubit avutul obștesc ai cooperativei agricole din localitate, nu au fost luate măsuri corespunzătoare și se întîrzle recuperarea prejudiciilor.Din răspunsul Co

mitetului județean 
Brăila al P.C.R. rezultă că. pe . baza sesizărilor cuprinse în scrisoare, a fost constituit un colectiv de activiști de. la U.J.C.A.P., Direcția generală a agriculturii. Banca pentru a- gricultură și organele de miliție, colectiv care, in urma cercetărilor efectuate, a con

statat Că. tntr- adevăr, la C.A.P. Dedulești s-au adus o seamă de prejudicii avuiului obștesc prin abuzurile și ilegalitățile săvirșite de conducerea unității. Astfel, în perioada a- nilor 1977—1979. din dispoziția președinte-' lui C.A.P., Stroie Stanciu, a vicepreședintelui, Petre Hanu, și a contabilului-șef. Gheorghe Vizireanu, au fost încadrate in diferite posturi și retribuite ilegal cu zeci de mii de lei mai multe persoane ; unitatea a fost, de asemenea, păgubită prin neres- pectarea normelor legale privind evidența și gestionarea furajelor ; din cauza neglijenței conducerii unității s-au degradat unele cantități de îngrășăminte chimice ; contabilul-șef a falsificat acte și a delapidat o sumă de bani ș.a.m.d.Avînd in vedere fap

tele constatate, biroul executiv al UJ.C.A.P. — Brăila a dispus convocarea adunării generale a C.A.P. Dedulești, care a hotărît destituirea din funcții' a președintelui și contabilului-șef, precum și înlocuirea magazinerului Ion T. Ilie ; recuperarea prejudiciului adus cooperativei de la cei vinovați prin rețineri lunare din retribuția celor în cauză; sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la infracțiunile comise de fostul contabil-sef. S-au luat, de asemenea, și alte măsuri — se precizează în răspuns — pentru ca astfel de abuzuri și ilegalități să nu se mai repete.
Ca-n codru...Corespondentul voluntar Ilie Big, din comuna Ostra, județul

Suceava, se referea intr-o scrisoare la o sene de acte dc necinste șl abateri săvirșite de pădurarul Mircea Buta de la Ocolul silvic Stulpicani, cantonul Brusturoasa. Semnatarul scrisorii a- firma că cel in cauză nu a fost sancționat pe măsura gravitații faptelor comise.Din răspunsul Co
mitetului județean Su
ceava al P.C.R.. căruia i s-a trimis spre soluționare sesizarea, reiese că pădurarul Mircea Buta nu a asigurat în mod corespunzător paza pe raza cantonului, din care cauză s-au tăiat ilegal sute de arbori; nu și-a îndeplinit sarcinile ce le avea în domeniul amenajărilor silvice ; a tolerat scoaterea și , folosirea ilegală de către unii cetățeni a unor terenuri din perimetrul ocolului. Cu prilejul cercetărilor e- fectuate s-au găsit la

cantonul silvic de care răspundea M. Buta unele cantități de material lemnos, de dra- nită, cherestea, scindări etc, sustrase de pădurar și care urmau să fie comercializate (pentru unele din a- ceste fapte el a fost amendat. de comisia de judecată, iar pentru altele se află in cercetarea organelor de miliție).Pus în discuția colectivului de muncă de la Ocolul silvic Stulpicani, pădurarul M. Euta a fost sancționat disciplinar, o- bligat să restituie contravaloarea prejudiciului constatat în sarcina sa și mutat... tot ca pădurar și cu a- ceeași retribuție la un alt ocol silvic 1 De asemenea, se menționează in răspuns, pentru lipsa de control și îndrumare a activității pădurarului respectiv au fost sancționați disciplinar Gheorghe

Dominte, șeful Ocolului silvic Stulpicani, Dragoș Ianoș, șef de brigadă, și Octavian Cirdei. tehnician dc la același ocol silvic. în ce-1 privește pe pădurarul M. Buta, care nu și-a făcut corect

datoria in serviciu și a frustrat avutul obștesc, semnatarul scrisorii se întreabă pe bună dreptate dacă a- cesta mai merita încrederea de a fi lăsat în continuare in același post.
Spicuiri din răspunsuri

• Comitetul executiv al Consiliului popular 
al municipiului București : Grupul 2 șantiere a ridicat molozul, surplusul de pămînt și dalele de beton lăsate de constructori pe terenul din zona blocurilor 90—91, de pe strada Fabrica de gheată nr. 10, și ai școlii generale nr. 39. I.C.E.D. a curățat gurile de scurgere și canalul colector, asigurînd evacuarea corespunzătoare a apelor pluviale. De asemenea, Consiliul popular al sectorului 2 va urmări ca. prin administrația domeniului public, să se aducă pe acest teren pă- mint vegetal, pentru amenajarea ca zonă verde.

• Consiliul popular al județului Alba : Persoanele vinovate de neajunsurile constatate la secția de panificație Baia de Arieș au fost sancționate. S-a dispus conducerii întreprinderii de morărit și panificație Alba să ia măsuri de strictă respectare a normelor privind producerea si livrarea plinii șl a produselor de panificație.
• Comitetul municipal Galați al P.C.R.: Pentru îmbunătățirea activității de transport în co

mun s-a constituit un grup de dispeceri care vor asigura și urmări mai buna dirijare a mijloacelor de transport pe trasee ; s-au reorganizat cursurile de ridicare a calificării pentfu impie- gați : controlorii dc trafic au fost repartizați in punctele mai importante, pentru a urmări permanent modul in care conducătorii de vehicule respectă graficele de circulație ; s-au luat măsuri pentru aprovizionarea cu piesele auto de schimb și anvelopele necesare, g-a stabilit, de asemenea, ca personalul de birou din Întreprinderea de transport să se deplaseze pe teren. însoțind, in orele de vîrf, mijloacele de transport.
© Direcția sanitară a. județului Dolj : Pentru atitudine necorespunzătoare fată de oamenii din subordine, superficialitate în muncă și dezinteres față de avutul obștesc etc, Ion Bloju, șeful serviciului administrativ de la Spitalul clinic nr. 2 Craiova, a fost sancționat disciplinar, precum și pe linie de partid.

N. R. : Din răspuns s-a omis însă un 
aspect esențial la care se referea sesizarea 
adresată redacției — și anume faptul că 
I. Bloju a trecut la amenințarea și perse
cutarea celor care l-au criticat și i-au dez
văluit lipsurile. Este o problemă care 
trebuie să facă obiectul unei analize șl 
discuții în organizația de bază din care 
face parte cel in cauză și in comitetul 
de partid al spitalului.

Gheorqhe PÎRVAN
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Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări Seminarul international cu tema: „Contribuția 
tinerei generații la edificarea păcii și securității, 

la înfăptuirea dezarmării in Europa”
a creării Partidului Muncii din Coreea

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEAPHENIANîn numele Partidului Comunist Român și al întregului nostru popor, adresăm Comitetului Central al partidului dumneavoastră, comuniștilor și poporului frate coreean felicitări cordiale și un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a creării Partidului Muncii din Coreea.Crearea Partidului Muncii din Coreea a constituit un eveniment de importanță remarcabilă in istoria luptei poporului coreean împotriva dominației imperialiste și asupririi feudale, pentru eliherare națională și socială. Partidul Muncii din Coreea a condus cu succes lupta clasei muncitoare, a maselor populare pentru înfăptuirea revoluției democratice, a unor ample transformări înnoitoare, pentru consolidarea cuceririlor revoluționare și edificarea orîn- duirii noi, socialiste.Aplicînd neabătut în viață linia politică a partidului cu privire la construirea unei economii naționale independente, bazată pe o industrie puternică și o agricultură modernă, comuniștii, oamenii muncii din Republica Populară Democrată Coreeană au transformat țara intr-un stat socialist înfloritor, în plin proces de dezvoltare pe toate planurile vieții materiale și spirituale. Realizări remarcabile au fost obținute în înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al V-Iea al Partidului Muncii din Coreea și a obiectivelor celui de-al doilea plan șeptenal. în dezvoltarea științei și culturii, asigurîndu-se pe această bază îmbunătățirea continuă a nivelului de viață al celor ce muncesc. Comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu viu interes vasta activitate creatoare pe care o desfășoară poporul coreean, sub conducerea partidului în frunte eu tovarășul Kim Ir Sen, și se bucură sincer de succesele sale în toate domeniile construcției socialiste. /Relevînd cu deosebită satisfacție bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare frățească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, între popoarele român și coreean, ne exprimăm convingerea că ele se vor dezvolta tot mai puternic si în viitor, pe baza hotărîrilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, care au deschis ample perspective conlucrării strinse româno-coreene, ceea ce corespunde intereselor edificării noii orînduiri sociale in țările noastre, cauzei socialismului, independenței, păcii, securității și colaborării internaționale.De ziua glorioasei aniversări adresăm comuniștilor și poporului coreean prieten cele mai bune urări de succes în construcția socialistă, în înfăptuirea hotărîrilor ce le va adopta Congresul al VI-lea al Partidului Muncii din Coreea, în lupta pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Gală de filme la Ambasada R.P.D. CoreeneCu prilejul celui de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea și al celei de-a XXXV-a aniversări a creării Partidului Muncii din Coreea, la ambasada acestei țări din București a avut loc, joi, o gală de filme. Cu acest prilej a luat cuvîn- tul Li Ha Zun, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la București.Au participat Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la
tv
Programul 1

16,00 Telex
16,05 Politehnica TV
16,30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică

• La zi in agricultură
19.50 Noi proiecte de legi în dezbate

rea opiniei publice
20,00 Moment folcloric cu Florica Duma
20,15 Film artistic: „Maratonul de toam

nă". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor sovietice. Film dis
tins cu Marele Premiu la Festiva
lul cinematografic internațional de

Asigurări 
utile pentru 
automobiliștiLa Administrația Asigurărilor de Stat, automobiliștil pot contracta diferite feluri de asigurări facultative auto — care a- coperă o serie de riscuri, altele decît cele cuprinse in cadrul asigurării prin efectul legii de răspundere civilă auto — cum ilnt:— asigurarea globală pentru avarii — casco;— asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produsa ca urmare a accidentelor da circulație ;— asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produsa da incendiu și calamități ;— asigurarea autovehiculelor pentru furt;— asigurarea suplimentară pentru cazurile clnd autovehiculul este condus de alte persoane decît asiguratul sau rude ale acestuia ;— asigurarea autovehiculelor In legătură cu utilizarea lor la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea ;— asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme și 

a altor persoane aflate In autoturisme ;— asigurarea autovehiculelor cu valabilitate numai in afara teritoriului Republicii Socialiste România.Pentru relații suplimentare șl pentru încheierea unor astfel de asigurări, cei interesați se pot adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților șl inspectorilor de asigurare, filialelor A.C.R. sau, direct, oricărei unitătl ADAS. 

C.C. al P.C.R., Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-locotenent Gheorghe Gomo- iu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, conducători ai unor instituții .centrale, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor obștești, ziariști. (Agerpres)
la San Sebastian șl cu Premiul 
criticii internaționale FIPRESCI 

21,45 Ancheta literară TV
Poezia de care avem nevoie (ni) 

22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Programul 2
16,00 O viată pentru o Idee : Alexandru 

Ciurcu (1854—1922), inventator în 
domeniul motoarelor cu reacție

16.30 Umor șl muzică: „Rapsodii de 
toamnă"

17.25 Publicitate
17.30 Blocnotes — Informații utilitare
17.50 Dicționar cinematografic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Concertul orchestrei . Filarmonicii 

„George Enescu". (Transmisiune 
de la Ateneul Român). Festival 
Johannes Brahms. Interpretează 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu", dirijor : Mihai 
Brediceanu

22,03 Telejurnal
22.30 închiderea programului

(Urmare din pag. I)ritual al națiunii cu noi valori, exprimînd realitățile unei orînduiri în care omul trăiește și activează într-o comunitate socială care-i favorizează afirmarea plenară a personalității sale. Atitudinea unui asemenea om. care se modelează continuu in sensurile umanismului românesc, este de înțelegere și de devoțiune față de actul cultural. Și cum ar putea fi altfel, cînd marii oameni de cultură ai tării noastre au exprimat totdeauna în operele lor realitatea vremurilor ai căror martori credincioși au fost și, înțelegînd profund funcția atît de responsabilă, de dinamizatori și modelatori al conștiinței și condiției umane, au fost a- lături de masele populare, pe care le-au însuflețit, în trecut, în vastele lupte pentru libertate și justiție socială, în prezent, pentru edificarea unui om nou, a unei lumi noi.Marii oameni de cultură și-au însemnat traiectoria, prestigioasă nu numai in contemporaneitatea lor. ci și în amintirea și respectul urmașilor, prin posibilitatea supraviețuirii pe care o acordă arta și cultura, cre- înd o corespondentă intre generațiile înzestrate cu forță spirituală. Pildele lor se însumează intr-un edificiu care semnifică o treaptă superioară ,a conștiinței umane.Din istorie, in această curgere continuă a umanității, oamenii iși transmit succesiv torta care nu se va stinge niciodată a cuceririlor lor spirituale. Creatorii culturii românești si-au în

Joi dimineață au început Ia București lucrările seminarului internațional cu tema „Contribuția tinerei generații la edificarea păcii și securității, la înfăptuirea dezarmării în Europa", organizat de Uniunea Tineretului Comunist din România. La seminar participă reprezentanți ai unor organizații de tineret, de diferite orientări politice, ideologice și religioase, din țări europene semnatare ale Actului final de la Helsinki, precum și ai unor organizații internaționale de tineret.Cu o deosebită atenție și profund interes a fost primit Mesajul transmis de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România. 
(Mesajul se publică in pagina I). Ideile generoase și îndemnurile cuprinse în mesaj reprezintă o nouă și strălucită expresie a încrederii pe care conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă tinerei generații, preocupării pentru afirmarea potențialului creator al tineretului, a capacității sale de a participa la solu
vremea

Timpul probabil pentru zilele <Ie 11, 
12 și 13 octombrie. In țară: Vreme în ge
neral instabilă. Cerul va ti temporar 
noros.' Vor cădea ploi, care vor avea 
șl caracter de aversa, mai frecvente 
in vestul șl nordul țării. Izolat, canti
tățile de apă vor putea depăși 20 
litri pe metru pătrat in 24 de 'ore. Vînt

• SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT
HANDBAL: „Cupa 

campionilor europeni”
STEAUA - O NOUA VICTORIE 

LA SCORAseară, la Palatul sporturilor din Capitală, în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la handbal masculin, echipa Steaua București a întrecut cu scorul de 28—10 (15—3) formația Maccabi Petach Tikva (Israel). Astfel, echipa Steaua, care cîștigase și primul joc (34—17), s-a calificat in turul II al competiției.
★In cadrul aceleiași competiții, echipa Tatabanya (Ungaria) a întrecut cu scorul de 49—16 (25—7) formația Besiktas Istanbul.
★Tradiționalul turneu internațional feminin de handbal pentru „Trofeul Carpați" va avea Ioc între 18 și 23 noiembrie la Rm. Vîlcea, Competiția va reuni echipele U.R.S.S., R.D. Germane, Ungariei, Danemarcei și României. Două săptămîni mai tîrziu (5—7 decembrie). Ia Tg. Mureș se vor desfășura întrecerile celei de-a doua ediții a campionatului feminin balcanic de handbal.

RUGBI : Formația Irlandei 
pentru meciul cu echipa 

RomânieiDUBLIN 9 (Agerpres). — în ziua de 18 octombrie, pe stadionul „Lansdowne Road" din Dublin se va desfășura meciul internațional amical de rugbi dintre selecționatele României și Irlandei.în vederea acestei intilniri, federa
deplinit șl In trecut și îndeplinesc si în prezent înalta, nobila misiune de a făuri opere de artă străbătute de înalte mesaje etice, politice, patriotice. Prin opere spirituale, oamenii se continuă unul pe altul și umanitatea se află intr-un mers neîntrerupt, intr-o evoluție istorică spre desă- vîrșire. Oamenii de cultură captează în operele lor un exemplu, o înaltă lecție de virtute umanistă națională.

element fecundator, totdeauna viu. între creație și dezvoltarea socială există o strînsă conexiune, cultura fiind o efervescentă continuă, manifestarea cea mai durabilă a omului activ, oglinda tuturor sentimentelor și pasiunilor care diferențiază pe om în univers, Un creator de cultură nu poate să fie decît o fibră sensibilă, făcînd să circule intre viață și artă un flux spiritual care demon
Rolul activ al culturii

a propriului popor, dar și una generală, a condiției umane. A trăi cu intensitate viata epocii lor, cultivînd studiul științelor umane, promovînd generos atitudinea eroică luptătoare, contra fatalismului și a resemnării, a lăsa mărturie prin opere asupra luptelor și idealurilor poporului constituie misiunea pe care și-au însușit-o cei mai de seamă creatori ai noștri, asigurînd astfel culturii românești locul și timbrul său specific în cultura universală. în structurile lor se descopăr marile adevăruri, măreția exemplificatoare a istoriei poporului, speranța și voința de reînnoire atît de proprie societății contemporane. Faptele vil ale omului sînt transmise prin arta care învinge trecerea, cu forța, care nu poate fi distrusă, de a fi mari faruri nestinse ale umanității pe calea vastă a evoluției sale. Factor esențial al istoriei umanității, cultura este un

strează necesitatea de a nu farda niciodată realitatea, de a exprima totdeauna adevărul, in finalitatea supremă de a servi colectivitatea umană. Din istorie izvorăște literatura, din istorie iradiază valoarea reală a artelor care nu trebuie să ignore niciodată contactul acesteia cu realitatea multiformă, cu oamenii care o însuflețesc. Sevele culturii se găsesc în realitate, în viața societății, în existenta dinamică a oame- , nilor și nu undeva deasupra lor. Realitatea si transfigurarea ei, natura- și ficțiunea artei nu sint niciodată contradictorii, undele lor se întrepătrund pentru a converge unitar către modelări estetice și etice. Un creator al culturii este o voce clară a umanității, un exponent al aspirațiilor contemporane, o verigă de aur a conștiinței universale. El îl reprezintă totdeauna pe om drept cea mai vie și mai conștientă din

ționarea marilor probleme ale lumii contemporane.în prima zi a lucrărilor seminarului internațional au fost dezbătute probleme privind rolul tinerei generații în înfăptuirea prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Participanții la dezbateri au subliniat interesul deosebit al organizațiilor de tineret pentru sporirea contribuției tinerei generații europene la edificarea unui climat autentic de securitate și pace pe continent și în lumea întreagă. S-a subliniat faptul că tineretul din Europa acționează cu toată fermitatea pentru a fi un participant activ la afirmarea unor noi relații între state, bazate pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, a dreptului fiecărei țări la o existență liberă și suverană, la făurirea in Europa a unui climat de pace și progres social.Lucrările seminarului continuă.
moderat, cu intensificări locale. Tem
peratura in scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 16 și 26 de grade. In 
București: Vremea va deveni în general 
instabilă. Cerul va ' fi temporar norgs. 
Vor cădea ploi, care vor avea și ca
racter de aversă. Vînt moderat, cu une
le Intensificări. Temperatura în scăde
re ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 și 9 grade, tar maximele între 
20 șl 23 de grade. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

ția irlandeză de specialitate a alcătuit următoarea formație : O’Brien — Kennedy, McNaughton, Irwin, Quinn— Campbell, Robbie — Spring, Tucker, Slattery (căpitanul echipei)— Foley, Keane — Fitzpatrick, Fitzgerald, Orr. Rezervele echipei sint McNeill, Ward, McGrath, McLoughlin, Cantrell și Duggan.De remarcat că în reprezentativa irlandeză figurează un singur debutant : Frank Quinn, restul jucătorilor fiind cunoscuți internaționali.
FOTBALDiscutată la Viena, întîlnirea amicală de fotbal dintre selecționatele Austriei și Ungariei s-a încheiat cu scorul de 3—1 (2—0) in favoarea gazdelor. Golurile echipei austriece au fost marcate de Keglevits (min. 30 și min. 85) și Welzl (min. 20), iar punctul oaspeților a fost înscris de Bo- donyl (min. 80).Echipa Ungariei ă aliniat următoarea formație : Meszaros — Paroczai, Kerekes, Kardos, Varga, Pazstor (Ezterhazy), Nyilasi. Dajka. Bodonyi, Kiss (Szanto), Poloskei.Intr-un meci amical de fotbal, disputat la Praga, selecționata R. D. Germane a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) echipa Cehoslovaciei. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 17 de Streich.Biletele de intrare pentru meciul de fotbal dintre echipele României și Angliei, programat miercuri 15 octombrie pe stadionul „23 August" din Capitală, se găsesc de vînzare la casele de bilete ale stadioanelor „Republicii" (str. Izvor), „23 August" (bd. Muncii) și „Dinamo".

tre toate ființele care trăiesc, singura făptură care se opune, prin creație, labilității și trecerii universale.Pentru această aspră, nobila strădanie, creatorului de valori spirituale i s-au creat astăzi condiții incomparabile cu oricare altele din trecut. Condiții de care } el este conștient, asumin- 7 du-și cu toată responsabilitatea exigențele misiunii nobile de a crea pentru poporul său opere durabile, demne de respect. Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, anii de cînd in fruntea partidului și republicii române se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint anii unor fundamentale transformări și înnoiri în societatea noastră socialistă. Ei au însemnat și pentru cultură, pentru artă, înnoiri de esență, clarificări fertile. de mare importantă pentru progresul literaturii, artelor plastice, muzicii, teatrului. Cultura și-a adîncit. mai mult ca oricind. temeiul său național și social, spiritul creator și-a lărgit considerabil baza de selecție, practic, am asistat și asistăm în continuare la ridicarea întregului potential creator al națiunii la o stare activă, dinamică. Odată cu aceasta, creatorii de frumos ai tării noastre, au fost chemați ca, în deplină libertate de creație și,de la înălțimea responsabilității lor fată de popor, să creeze opere îndrăznețe, adevărate, capabile să modeleze prin problematica lor vastă, prin mesajul lor conștiința socialistă a omului nou, a constructorului noii societăți.

Cronica zileiMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general- maior Constantin Olteanu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale al Republicii Populare Polone, general de armată Wojciech Jaruzelski, cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a Zilei armatei polone.Joi, la Casa centrală a armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 37-a aniversări a Zilei armatei polone, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost prezent! Kornel Henschke, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Polone în țara noastră, alti membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de general-locotenent Emil Ștefănescu, care a rostit o alocuțiune.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit colonel Wladyslaw Biernat, atașat militar, aero și naval al R. P. Polone la București.în încheierea festivității, partlcl- panfii au vizionat filme puse la dispoziție de ambasadă.Cu prilejul Zilei armatei polone, joi dimineața, la Muzeul militar central a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografii care înfățișează aspecte din viata și activitatea militarilor polonezi. Au rostit alocuțiuni generalul-maior Constantin Antip și colonelul Wladyslaw Biernat, atașat militar, aero și naval al R. P. Polone in țara noastră.La manifestare au luat parte generali și ofițeri din garnizoana București. Au fost, de asemenea, prezenti membri ai ambasadei R. P. Polone în Republica Socialistă România.Cu aceeași ocazie, atașatul militar polonez s-a întilnit cu cadre și elevi ai Școlii militare de ofițeri activi de artilerie antiaeriană și radiolocatie „Leontin Sălăjan" și ai Școlii militare de ofițeri activi de geniu, construcții și căi ferate.Cei prezenti au vizionat o fotoex- pozitie cu aspecte din viața și activitatea militarilor armatei polone și filme puse la dispoziție de ambasadă.
★Joi a părăsit Capitala delegația Federației femeilor cubaneze, formată din Marta Depress Arozarena, membră a Secretariatului Direcției Naționale a Federației, membră a Consiliului de Stat, și Lucia Bringas, care, la invitația Consiliului National al Femeilor, a făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră.în cursul șederii în țara noastră, delegația a fost primită la Consiliul Național al Femeilor și a vizitat obiective economice și social-cultu- rale din Capitală și județul Argeș.
★Joi dimineața au început în Capitală lucrările celui de-al IV-lea Congres national de dermatologie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale din Republica Socialistă România. Participă un mare număr de dermatologi, oncologi, a- natomopatologi, chirurgi din clinici și laboratoare de cercetare, institute de învățămînt superior, spitale județene, precum și personalități medicale din Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, Polonia, Spania, Ungaria și U.R.S.S. Reuniunea va dezbate una din problemele de importanță prioritară pentru sănătatea publică : tumorile maligijeale pielii.La festivitatea de deschidere ’ au rostit alocuțiuni prof. dr. Alexandru Dumitrescu, președintele actualului congres, prof. dr. Ludovic Păun, adjunct al ministrului sănătății, prof, dr. Marin Voiculescu, președintele Uniunii Societăților de Științe Medicale, prof. dr. Radu Păun, vicepreședinte al Academici de științe medicale. dr. Maria Mindru, președinta Uniunii sindicatelor sanitare.Lucrările continuă.
★Joi, la Palatul culturii din municipiul Rîmnicu Vîlcea s-a deschis expoziția de fotografii turistice „Bulgaria vecină vă așteaptă", manifestare organizată de către Ministerul Turismului din țara noastră și Comitetul de stat pentru turism din R.P. Bulgaria.Expoziția va rămîne deschisă timp de 10 zile. (Agerpres)

Tragere specială 
LOTO 

cu o nouă formulă 
tehnicăDuminică 12 octombrie 1980, Administrația de Stat Loto-Pro- nosport organizează o tragere specială Loto deosebit de avantajoasă, după o formulă tehnică nouă. în cadrul a șapte ex-, trageri în trei faze, care totalizează 64 de numere, se atribuie cîștiguri pe 21 de categorii, printre care : autoturisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 120 L“, premii in bani de 50 000, 10 000, 5 000 lei etc., excursii in R.P. Bulgaria sau în R.P. Polonă. Se obțin cîștiguri și pe variantele cu 3 numere din 16 și — pentru prima oară — cu 3 numere din 30 extrase ! Contravaloarea cîștigurilor suplimentare se suportă din fond special. Taxele de participare sînt de 5 sau 25 lei varianta simplă, acestea din urmă avînd drept de cîștig la toate extragerile. O formă avantajoasă de joc o constituie variantele combinate și combinațiile „cap de pod", achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută, pe care se pot obține suite de cîștiguri la mai multe categorii. Ultima zi de participare este sîmbătă 11 octombrie 1980.

Dim viața partidelor comuniste
și muncitorești

PARTIDUL COMUNIST FRANCEZ •

Promovarea independenței economice- 
în consens cu interesele nationaie fundamentale 1

Recent a apărut în librăriile franceze cartea secretarului general al 
P.C.F, Georges Marchais, intitulată „U’ESPOIR AU PRESENT" (..Spe
ranța la timpul prezent"), exprimînd opinii intr-un șir de probleme ale 
politicii interne și internaționale a Franței. Intre comentariile consa
crate ideilor cărții de ziarul „l’HUMANITE", organul central al P.C.F., 
este ți cel apărut în numărul din 29 septembrie : „A PRODUCE 
FRANCEZ ! — O CERINȚA DEMOCRATICA". Reproducem extrase din 
acest articol :«A produce francez L (sau într-o traducere liberă: „A asigura producția națională franceză") este o formulă in jurul căreia a curs și va mai curge multă cerneală. Unii au văzut în ea o provocare. Alții — marca unui șovinism decadent. Iar alții, semnul unui arhaism dezolant.Apariția cărții lui Georges Marchais „Speranța la timpul prezent" dă acestor aprecieri o lovitură de grație și, totodată, tezelor aniversarilor noștri pretinzînd că națiunea este depășită și că organizarea coerentă a bazelor sale materiale ar fi inutilă.Ar fi insă greșit să reduci expunerea ideilor asupra acestui subiect doar la singurul subcapitol care poartă acest titlu. în fapt, expresia se regăsește de-a lungul întregii cărți.Citind in această lumină cartea, am desprins — arată autorul articolului din „l’Humanite" — trei reflexii principale :♦A produce francez» este. Intr-adevăr, o sfidare. O sfidare față de aceia care nu știu sau nu vor să gîn- dească decit în termeni „mondiali". Dar astfel de probleme ca aprovizionarea cu energie sau dezvoltarea informaticii au arătat cu prisosință în perioada din urmă importanta organizării coerente a bazelor producției naționale. în această privință, minerii de la Destival (care s-au opus închiderii minei pe considerentul că este mai convenabil, să se importe din afară — N.T.) dau dovadă de o mai mare luciditate decît multi expert! în economie.Sfidare față de cei care predică fie întoarcerea la subdezvoltare, fie saltul in societatea postindustrială. Cînd P.C.F. s-a pronunțat anul trecut pentru instalarea unei centrale electrice nucleare în Bretania, n-a făcut-o din ușurință, ci fiindcă era necesară dezvoltării acestei regiuni.Sfidare și fată de cei care predică renunțarea la efort. Comuniștii nu sînt niște productiviști necondiționali, dar în trecut de cite ori a trebuit „să se suflece mînecile" ei au făcut-o și au chemat la acțiune.Astăzi ei susțin lupta muncitorilor de la Manufrance și Dofour (importante acțiuni muncitorești care se desfășoară în prezent pentru continuarea activității unor întreprinderi amenințate cu închiderea — N.T.) în vederea salvgardării și dezvoltării mijloacelor lor de lucru. Ei ii susțin pe marinarii-pescari pentru ca Franța să-și păstreze vocația sa maritimă. Aceste bătălii se înscriu în lupta pșntru interesul național . și, in același timp, pentru cucerirea de noi drepturi de către clasa muncitoare franceză.«A produce, francez» este necesar pentru exprimarea personalității franceze. Dimensiunilo acesteia sînt multiple. Este vorba, desigur, despre imaginea pe care și-o fac despre Franța celelalte popoare, dar și despre rolul important pe care l-a avut ea in istorie în favoarea emancipării umane. Dar astăzi — așa cum se arată în „Speranța la timpul prezent" —

ARGEȘ 0 Timp de o lună, la Albești de Muscel funcționează o tabără de sculptură în piatră, la care participă cadre didactice și studenți de la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigores- cu“ din București. Lucrărfla executate îmbogățesc patrimoniul expozițional al noilor cartiere din orașul Cîmpulung. 0 Sub genericul „Curtea de Argeș, istorie și contemporaneitate", s-a desfășurat la casa de cultură din localitate o sesiune jubiliară de comunicări științifice dedicată aniversării a 650 de ani de atestare documentară a orașului. (Gheorghe Cirstea).
BRAȘOV ® După realizarea de către secția de propagandă a Comitetului județean de partid Brașov a filmului „Al 6-lea simț — simțul economiei", ziarul local „Drum Nou" a preluat ideea și titlul acestui film, deschizînd o rubrică specială în care sînt publicate materiale despre' activitatea desfășurată de oamenii muncii din județul Brașov pe linia gospodăririi eficiente a resurselor materiale și energetice. Articolele militează pentru instituirea unui regim sever de economii și combat fenomenele d«R irosire a ’ acestor resurse. 0 De circa doi ani. întreprinderea cinematografică a județului Brașov editează lunar cu o lăudabilă statornicie un pliant modest, dar deosebit de util și eficace Intitulat „Curier cinematografic brașovean". Acest pliant care se expediază la Începutul fiecărei luni in tntreg județul informează or

•«pentru a juca un rol trebuie să a! și ponderea respectivă». A gîndi, de pildă, că poți apăra eficace limba franceză în lume independent de considerentele economice înseamnă a te legăna în iluzii. Există o legătură directă între folosirea francezei ca limbă de lucru și de cultură, pe de o parte, și adevărata natură a ■"constrîngerii externe», care tinde să subordoneze Franța dominației Statelor Unite, Germaniei federale și Japoniei, pe de altă parte.Dar nu numai atît. Independența economică și independența politică sînt astăzi strins legate. Această legătură pune cu tărie în prezent mari probleme care au fost dintot- deauna miza unor intense lupte de clasă, ca : naționalizările, planificarea, amenajarea teritoriului, democratizarea statului. Și apoi este vorba și de voința politică propriu- zisă de a face ca Franța să joace un rol important în lume și, pornind de aici, de necesitatea de a lua in considerare dorința legitimă a celorlalte țări de a-și asigura producția lor națională. Izolarea, ca și integrarea supranațională nu sînt deci soluții.«A produce francez» este, in consecință, o chemare la căutări constructive șl Ia luptă. Toate aceste probleme au ca o caracteristică faptul că ele nu pot fi corect tratate decit dacă sint intens trăite personal și considerate în toată amploarea lor națională și internațională. Trebuie deci o mare experiență proprie.Interesul principal al cărții ni se pare că rezidă în relația pe care o stabilește intre «A produce francez» și marile probleme pe care Ie ridică găsirea unei ieșiri din criză și înaintarea spre socialism : noi tipuri de dezvoltare, noua ordine mondială, autogestiunea, «A produce francez» înseamnă a apăra minereul de fier din Lorena. Dar înseamnă, de asemenea, să fii conștient că acest minereu nu trebuie să fie izolat de cărbunele cocsiflcabil, de uzinele siderurgice, de metalurgie, de deplina utilizare a capacităților regionale, de situația comerțului exterior etc. Bătălia pentru minereul de fier loren nu este deci o bătălie de ariergardă; dimpotrivă, este ocazia de a pune la punct instrumentele moderne indispensabile care să permită eficiența economică și socială a acestei activități.»A produce francez» înseamnă a lupta pentru a împiedica desfacerea in Franța a utilajelor străine pe care am putea să le fabricăm noi înșine. Dar înseamnă și a gindi la o altă diviziune internațională a muncii care să permită să ne recucerim piața internă.Se spune uneori că o problemă bine pusă este pe jumătate rezolvată. Lucrul este discutabil. Cert este că, prin cartea respectivă, această chestiune a fost ridicată ca O speranță la timpul prezent — se spune în Încheierea • articolului din „l’Humanite".

ganizațiile de partid, sindicale, căminele culturale, cluburile, pe difuzorii voluntari etc. asupra principalelor manifestări în legătură cu filmul din luna respectivă: expuneri, dezbateri, simpozioane pe marginea unor filme, la care se a- daugă lista spectacolelor cu filme documentare românești, recomandări din programul filmelor pentru copii și tineret și o agendă a premierelor care vor avea loc în luna respectivă. 
(Nicolae Mocanu).

MARAMUREȘ 0 în cadrul schimburilor tradiționale cultu- ral-artistice ce au loc între diverse formații profesioniste și de amatori din țările noastre vecine și prietene, în aceste zile se află intr-un turneu pe meleagurile județului Maramureș ansamblul de cintece și dansuri populare „Sarisan", din Presov, aL Uniunii Centrale a Cooperației din Cehoslovacia. Spectacolele artiștilor oaspeți au Ioc la Sighetu Marmației, Baia Borșa și Baia Mare. (Gheorghe 
Susa).

BISTRIȚA-NASAUD 0 în cadrul „Decadei cărții românești", in orașul Năsăud a fost vernisată o expoziție a cărții social- politice, bogat ilustrată cu lucrări ' ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sub semnul aceleiași manifestări a avut loc simpozionul cu tema „Activitatea bibliotecilor in sprijinul îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan în domeniul economic". 
(Gh. Crișan).

• RECORD COSMIC.Echipajul complexului orbital „Saliut-6“—„Soiuz", format din Leonid Popov și Valeri Rlumin, se află în Cosmos de șase luni. Pentru Valeri Riumin aceasta înseamnă împlinirea unui an de activitate cosmică, întrucît la aceste șașe luni se cumulează activitatea sa cosmică precedentă. Programul celor doi cosmonaut! a fost extrem de încărcat cu diverse activități științifice și tehnice de utilitate majoră pentru știință și economia' națională. Totodată, această activitate a permis studierea unor probleme de bază vizînd crearea de tehnică cosmică nouă și, în legătură cu aceasta, asigurarea evoluției îndelungate a complexelor orbitale. Ziarul „Pravda" subliniază importanța

primirii da către cei doi cosmonauta în timpul evoluției lor spațiale, a noii nave cosmice „Soiuz T-2“, care este legată de direcția dezvoltării cosmonauticii sovietice în viitorul deceniu.
• TEXTE INEDITE ALE 

GENERALULUI DE 
GAULLE. în curînd vor apărea, la Paris, primele două volume de „Scrisori, note și însemnări" ale generalului de Gaulle., Cele două volume cuprind un mare număr de texte din perioada 1905-1940. Caracterul scrierilor este foarte variat — de la disertații de liceu și poeme din tinerețe la scrisori adresate rudelor, prietenilor și unor personalități politice. Anun-

țînd știrea, agenția France Presse precizează că aceste texte, strinse de fiul fostului președinte, amiralul Philippe de Gaulle, vor forma conținutul a 5-6 volume.
• O FOSILĂ DE 160 

MILIOANE DE ANI. In munții Atlas (Maroc), cu prilejul lucrărilor pentru Întocmirea unei hărți geologice, a fost descoperit scheletul unui dinozaur gigantic. Este vorba de un exemplar făcînd parte din familia soropodelor, una din grupele de dinozauri erbivori care au trăit tn epoca jurasică medie intr-o deltă mlăștinoasă. Animalele din această specie măsurau 15—20 metri lungime, peste 4 metri înălțime și cîntă- reau circa 20 de tone. Potrivit

paleontologilor, este una din cele mai vechi specii de mari dinozauri care au vietuit tn epoca respectivă. Se apreciază că fosila descoperită ar avea o vechime de 160 milioane de ani, fiind cel mai vechi șl mal complet exemplar descoperit pînă acum tn lume.
• JAF CA PE MICUL 

ECRAN. După vizionarea a încă unui episod al serialului de televiziune „întîmplări politie» nești", in care era vorba de jefuirea unui restaurant, învățătorului newyorkez Richard Shran l-a venit ideea să tncerce și el

o operație asemănătoare. Cu atît mai mult îl tenta acest lucru, cu cit episodul vizionat reprodusese pînă la’ cele mai mici detalii jaful îndelung planificat de gangsteri. Cînd. s-a hotărît să dea lovitura, ghinionul a făcut ca, împotriva socotelilor sale, proprietarii să-și intîrzie plecarea. Cuprins de panică, spărgătorul debutant șl-a descărcat revolverul. Totuși un martor a supraviețuit, ajutînd la prinderea răufăcătorului. Așa cum scrie revista britanică „Weekend", judecătorul care se ocupa de procesul lui Shran a declarat

că nu vede în acest caz nimic neobișnuit. „De fiecare dată cînd Ia televiziune se transmite cite un film cu spargeri — a declarat el — eu știu că, în zilele următoare, după același scenariu va fi oomisă o infracțiune".
• DESCOPERIRE AR

HEOLOGICĂ. Norabaț, un sătuc din preajma orașului sovietic Erevan, a căpătat deodată o neașteptată faimă. Aici, arheologii au scos la iveală o așezare populată în mileniile III—II î.e.n. Sub grosimea unui deal, ei au descoperit așa-numite catacombe de apărare, tn care se aflau obiecte decorative, coșuri de nuiele, arme ; au fost descoperite, de asemenea, bordeie din

lut, unele ’ din ele cu pereți dubli, spațiile dintre pereți fo- losindu-se în scopuri gospodărești. Dintre obiectele din ceramică, cele mai interesante s-au dovedit a fi o figurină ce reprezintă un cal și altare in formă de semilună — mărturie a cultului lunii.
• AUTOMOBIL CU 

PARFUM DE MENTĂ. Un grup de specialiști de la Universitatea din Hokkaido (Japonia) a realizat un motor care funcționează cu un amestec format din jumătate benzină din... mentă și jumătate benzină obișnuită. Va veni o zi cînd automobilele vor lăsa în urma lor un parfum de mentă, a afirmat un

membru al grupului specializat în cercetările asupra folosirii biomasei. Principala problemă, a spus el, constă în faptul că benzina din mentă costă în prezent de aproximativ 50 de ori mai mult decît benzina obișnuită. Mai mult, punctul de aprindere al benzinei din mentă este la 140 de grade, ceea ce face să nu poată fi folosită singură drept carburant. Grupul de specialiști japonezi afirmă insă că în prezent un amestec de 70 la sută benzină din mentă și 30 Ia sută benzină obișnuită permite funcționarea motorului și eă problema pusă de punctul înalt de aprindere al benzinei din mentă ar putea fi rezolvată prin îmbunătățirea parametrilor motorului.



SESIUNEA O. N. U.

Imperativul activizării eforturilor tuturor 
statelor pentru înfăptuirea dezarmării

— evidențiat in cadrul dezbaterilor generaleNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — La Națiunile Unite se apropie de slirșit dezbaterile generale ale celei de-a 35-a sesiuni, în cadrul cărora șefii delegațiilor statelor membre continuă prezentarea pozițiilor de principiu ale guvernelor lor asupra principalelor probleme care confruntă lumea contemporană. Marile teme abordate în dezbaterile generale continuă să rămină necesitatea consolidării procesului de destindere și a întăririi păcii, stăvilirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, reglementarea pe cale politică pașnică a stărilor de încordare și conflict existente in diferite regiuni aie globului, edificarea noii ordini economice internaționale, creșterea rolului O.N.U. în soluționarea. în conformitate cu interesele legitime ale tuturor statelor, a problemelor complexe din viața internațională.în discursul său. ministrul afacerilor externe al Republicii Nicaragua, Miguel d’Escoto, s-a referit pe larg la pericolele pe care le reprezintă pentru pacea lumii intensificarea cursei înarmărilor, în special în domeniul nuclear, și a subliniat importanța excepțională pe care o dobindește in prezent activizarea eforturilor tuturor statelor pentru înfăptuirea dezarmării, cu prioritate
„Cursa înarmărilor amplifică inflația"

Un comentariu din ziarul „Le Monde**
PARIS 9 (Agerpres). — Intr-un 

comentariu consacrat escaladării 
ratei inflației în statele occiden
tale industrializate, ziarul „Le 
Monde" scoate in evidență conse
cințele profund negative ale acestui 
fenomen asupra dezvoltării econo
mice a tuturor țărilor. Statele în 
curs de dezvoltare — arată „Le 
Monde" — sint constrinse să im
porte inflația din cele industriali
zate •— care se adaugă procentelor 
proprii — să plătească energia mai 
scump și să acumuleze noi datorii 
într-o manieră catastrofală, fără a 
putea să-și sporească investițiile. 
In același timp, in țările indus
trializate, categorii nuiperoase ale 
populației, în special tinerii, vîrst- 
nicii, femeile și minoritățile, asistă 

Ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" publică graficul de mai sus care înfățișează eroziunea puterii de cumpărare a monedelor din principalele țări capitaliste, în anii ’70, ca urmare a creșterii prețurilor. Lira italiană și cea britanică valorau. Ia data întocmirii graficului, cu 69 Ia sută mai puțin decît la începutul deceniului, coroana daneză cu 59 la sută, ^ycnul japonez cu 58 Ia sută, francul francez cu 57 la sută mai puțin ș.a.m.tL^

a dezarmării nucleare. Referindu-se la stările de încordare și conflict din diferite regiuni ale lumii, vorbitorul a subliniat necesitatea rezolvării acestora pe cale politică.Reprezentantul Maltei, Victor Gauci, a declarat că țara sa este atașată politicii de pace, securitate și progres social al tuturor națiunilor, fiind hotărîtă să continue politica de nealiniere și refuzînd să participe la alianțe militare de orice fel. Un obiectiv major al politicii externe a Maltei, a declarat vorbitorul, îl constituie lărgirea colaborării reciproc avantajoase cu toate țările din bazinul Mării Mediterane.Ministrul afacerilor externe al statului Mali, Alioune Blondin Beye, a arătat, în discursul său, că în etapa actuală este necesar ca politica de destindere să fie extinsă și respectată la scara întregii planete. El s-a pronunțat pentru încetarea ne- întirziată a cursei înarmărilor.Ministrul afacerilor externe al R. S. S. Bieloruse, A. E. Gurinovici, s-a pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru intensificarea luptei popoarelor în direcția întăririi păcii și securității pe planeta noastră. Vorbitorul a relevat, de asemenea, necesitatea menținerii și dezvoltării procesului de destindere și a înfăptuirii dezarmării.

la reducerea inexorabilă a nivelului 
lor de viață chiar și atunci cînd 
nu sint loviți de șomaj, ceea ce le 
sporește considerabil sentimentul 
de nesiguranță.

După ce arată că inflația nu va fi 
niciodată soluționată prin -simple 
„amenajări11 tehnice și financiare, 
„Le Monde" continuă : „Intr-o 
mare măsură, inflația este, de fapt, 
prețul pe care îl plătește societatea 
internațională pentru menținerea 
privilegiilor unei minorități și a 
ctitor altor nedreptăți, pentru ri
sipa de toate felurile, dintre care 
cea mai colosală rămâne cursa 
înarmărilor. Pe scurt, inflația este 
unul din prețurile pe care trebuie 
să le plătim pentru egoismul unora 
și dorința de putere a altora. Și 
acest preț tinde să crească".

Iugoslavia și Ciprul se pronunță pentru 
transformarea Mediteranei intr-o zonă

• a păcii șiBELGRAD 9 (Agerpres). — Comunicatul comun publicat la încheierea vizitei întreprinse la Belgrad de președintele Ciprului. Spyros Ky- prianou, și a convorbirilor avute cu Țvietin Miatovici, președintele Prezidiului R.S.F.I., arată că cele două părți iși exprimă îngrijorarea față de înrăutățirea situației economice internaționale. îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, și față de continuarea cursei înarmărilor, care constituie o amenințare serioasă a independenței statelor lumii și a păcii mondiale. Subliniind necesitatea realizării de progrese pe calea edificării securității și dezarmării în Europa, Iugoslavia și Ciprul se pronunță, în context, pentru transformarea
„Sint necesare tratative constructive pentru edificarea 

unei noi ordini economice internaționale"1
— declară ministrul indian de externeCIUDAD DE MEXICO 9 (Agerpres). — India se pronunță pentru reluarea neintîrziată a dialogului nord-sud dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare — a declarat ministrul indian al afacerilor externe, Narasimha Rao, sosit la Ciudad de Mexico într-o vi

BRUXELLES Reuniune consacrata crizei 
economico-sociale din tarile capitalisteBRUXELLES 9 (Agerpres). — La Bruxelles au luat sfîrșit, joi, lucrările reuniunii reprezentanților a 21 de partide comuniste și muncitorești din Europa occidentală.Participanții la reuniune au dez

Reducerea producției de oțel 
în țările C. E. E.BRUXELLES 9 (Agerpres). — R.F. Germania a renunțat la convocarea unui nou Consiliu ministerial al C.E.E. pentru a hotărî contingentarea producției de oțel a „celor nouă" în cursul următoarelor nouă luni, relatează agențiile France Presse și Reuter. Cu o zi- înainte, reprezentanții R.F.G. au cerut ținerea unei reuniuni speciale a Consiliului ministerial al C.E.E. consacrată examinării acestei probleme. Purtătorul de cuvînt al Comisiei economice a C.E.E. a declarat că, în schimb, procedura de „vot scris", asupra căreia s-a convenit marți, la Luxemburg, va fi prelungită cu cîteva zile. în cursul ședinței din 22 octombrie, C.E.E. va a- proba în mod definitiv dispozitivul de criză prevăzut de articolul 58 al Tratatului C.E.C.O. (Comunitatea

Lupte violente între trupele irakiene 
si iranieneAgențiile de presă relatează că, în ultimele 24 de ore. lupte violente s-au desfășurat între trupele irakiene și iraniene, soldate cu pierderi de vieți omenești; distrugeri și mari daune materiale de ambele părți.Potrivit unui comunicat militar difuzat de agenția I.N.A., avioane irakiene au bombardat, joi. o mare fabrică din localitatea iraniană Ahwaz, provocind distrugeri masive, în vreme ce forțele terestre irakiene și-au reluat operațiunile pe frontul de luptă în teritoriul Iranului. Comunicatul afirmă, totodată, că, la rîndul ei, aviația iraniană a atacat. în

cooperamMediteranei într-o zonă a păcii și cooperării.Numai in condițiile consolidării continue a destinderii pot fi soluționate complexele probleme ale contemporaneității, pot fi instaurate relații politice și economice internaționale mai juste și echitabile — arată comunicatul. în legătură cu aceasta, cele două părți se pronunță pentru solutionarea negociată a problemelor tensionale, în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite și ale mișcării de nealiniere. în acest sens, se evidențiază necesitatea unei reglementări pașnice și urgente a problemei Ciprului, prin intermediul negocierilor directe între cele două comunități dininsulă.

zită oficială. Ministrul indian a subliniat necesitatea redeschiderii în spirit constructiv a negocierilor dintre cele două grupuri de state în vederea edificării unei noi ordini e- conomice internaționale, echitabile și juste.

bătut, timp de două zile, probleme privind criza economico-socială din țările capitaliste, precum și consecințele acesteia asupra maselor largi de oameni ai muncii.

europeană a cărbunelui și oțelului), care prevede fixarea unor cote de oțel pentru producători,
★Preconizata reducere a producției de oțel a. țărilor membre ale Pieței comune, propusă în contextul gravelor dificultăți care confruntă acest important sector al economiei „celor nouă", a început de pe acum să aibă efecte și asupra altor parteneri ai C.E.E. Astfel, compania proprietară a minelor de fier din localitatea Sydvaranger, din nordul Norvegiei, a anunțat concedierea pe termen de două luni, incepînd de la 1 noiembrie, a 1 000 din cei 1 200 de salariați. La mina de fier de la Narvik a fost, de asemenea, anunțată concedierea pe termen de trei săptămini a 450 de angajați.

cursul raidurilor de joi, obiective civile și economice irakiene situate la Kirkuk.La Teheran, intr-un discurs radiodifuzat, președintele Iranului. Abol- hassan Banisadr. a declarat că trupele iraniene, trecind la contraofensivă. au respins trupele irakiene pe o adincime de 10 km in zona Ahwaz — transmit agențiile U.P.I. și Reuter. Un comunicat al Comandamentului militar iranian, difuzat de agenția P.A.R.S., a anunțat că forțele irakiene au atacat joi cu rachete sol- sol localitățile Ahwaz și Dezful în provincia Kuzistan. (Agerpres) 

Dezvoltarea colaborării 
culturale intre România 

si R. D. G.BERLIN 9 (Agerpres). — în perioada 6—9 octombrie, la Berlin a avut loc prima sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare culturală dintre România și R. D. Germană, înființată ca urmare a celor convenite cu prilejul convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane.Cu acest prilej a fost trecut în revistă stadiul actual al relațiilor culturale dintre cele două state și a fost semnat un protocol privind posibilitățile de dezvoltare în continuare a colaborării bilaterale în domeniile literaturii, filmului, radioteleviziunii etc.Documentul a fost semnat de George Macovescu, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, președinte al Uniunii scriitorilor, președintele părții române în comisia mixtă, și Kurt Loffler, secretar de stat în Ministerul Culturii, președintele părții R.D. Germane în comisia mixtă.A fost prezent Gheorghe Tache, ambasadorul român în R.D. Germană.

pe scurt
«^AGENȚIILE DE PRESA

O NOUA ȘEDINȚA PLENARA a convorbirilor privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri | adiacente în Europa centrală a avut loc joi la Viena.VIZITA ÎN KUWEIT. Comunicatul comun dat publicității la în- I cheierea vizitei oficiale întreprinseîn Kuweit de primul ministru al1 Republicii Djibouti,. Barkad Ha-madou, relevă că în cadrul convorbirilor kuweitiano—djiboutieneau. fost examinate probleme internaționale de interes comun, subli- I niindu-se necesitatea întăririi păcii și. securității în lume. Cele două 1 părți au afirmat, de asemenea, necesitatea întăririi unității și solidarității țărilor arabe în folosul cau- | zei lor și în special al cauzei poporului palestinian.
LA ADDIS ABEBA s-a deschis 

• Conferința miniștrilor țărilor africa- 
. ne pentru probleme sociale. Pe 

agenda de lucru figurează chestiuni 
| legate de dezvoltarea învățământu

lui și ocrotirii sănătății, lupta împo
triva analfabetismului, lichidarea 
șomajului, dezvoltarea orașelor.I ÎN PORTUGALIA a continuat joi greva declanșată pe timp neli-I mitat de cei 1 700 de mecanici de I locomotivă, care revendică îmbunătățirea condițiilor lor de muncă 1 și de viață. După cum menționează I agenția France Presse, autoritățile’ refuză să accepte cererile greviștilor, anunțînd concedierea a numeroșiI mecanici de locomotivă.

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Convocarea Congresului al XVI-lea la 6 aprilie 1981PRAGA 9 (Agerpres). — La Praga a avut loc Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia, în cadrul căreia au fost discutate principalele direcții ale dezvoltării politice, economice și sociale a Cehoslovaciei in perioada 1981—1985.Pe baza raportului prezentat de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C.. și a dezbaterilor ce au avut loc, plenara a hotărît convocarea Congresului al XVI-lea al P.C. din Cehoslovacia la 6 aprilie
Ședința Seimului R. P. Polone± *VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc ședința Seimului R.P. Polone. Seimul — informează agenția P.A.P. — a ascultat o informare a guvernului privind prevederile preliminare ale proiectului planului economico-social pe anul 1981 și bugetul de stat pe 1981. A fost adoptată legea care prevede tre

In pregătirea alegerii noului cabinet 
al R.F.G.BONN 9 (Agerpres). — Președintele R.F. Germănia, Karl Carstens, și-a încheiat convorbirile Cu președinții partidelor politice reprezentate în parlament și cu cancelarul federal, Helmut Schmidt, inițiate după alegerile generale pentru Bundestag. Agenția D.P.A. amintește că cele două partide componente ale actualei coaliții guvernamentale din R.F.G. — Partidul Social-Democrat și

PLENARA C.C. AL PARTIDULUI DE STÎNGA-COMUNIȘTII DIN SUEDIA, care a avut loc la Stockholm, a fost consacrată discutării unor probleme legate de pregătirea Congresului al XXVI-lea al partidului, care va avea loc între 20—24 noiembrie 1981.UN NOU ACT REPRESIV IN COREEA DE SUD, unde, după cum a anunțat la Seul „Comandamentul legii marțiale", președintele Asociației ziariștilor sud-coreeni, Kim Tae-Hong, a fost deferit unui tribunal militar. Arestat la finele lunii august, el este acum acuzat de „complot". „încălcarea legislației anticomuniste" și „activități antiguvernamentale" — învinuiri devenite tipice în măsurile judiciare prin care regimul dictatorial se răfuiește cu adversarii săi politici.ÎN ORAȘUL CASABLANCA s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc (P.P.S.M.), care a dezbătut situația politică internă și externă, sarcinile de viitor ale partidului. Participanții la lucrări au aprobat raportul prezentat de secretarul general al partidului, Aii Yata.GUVERNUL SUD-AFRICAN a ordonat închiderea pe o perioadă, nedefinită a 80 de școli africane, a anunțat la Pretoria un purtător de cuvînt oficial. în urma acestei măsuri, peste 60 000 de elevi de culoare vor fi privați de posibilitatea de a urma cursurile școlare. 

1981. Plenara a aprobat măsurile privind pregătirea celui de-al șaptelea plan cincinal de dezvoltare economică și socială a țării, pe baza informării prezentate de Lubomir Strougal, președintele guvernului federal.Plenara a recomandat Adunării Federale a R.S. Cehoslovace și Comitetului Central al Frontului Național al R.S.C. organizarea de alegeri generale în iunie 1981 pentru țoate organele reprezentative.
cerea în subordonarea Seimului a Camerei superioare de control și s-au aprobat modificări la legea din 1949 privind sindicatele.Totodată, Seimul a aprobat propunerile președintelui Consiliului de Miniștri. Jozef Pinkowski, referitoare la modificări în componenta Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.
Partidul Liber-Democrat. care, după cum se știe, au ieșit victorioase în recentul scrutin, au anunțat, prin președinții lor, Willy Brandt și, respectiv, Hans-Dietrich Genscher, că vor susține candidatura lui Helmut Schmidt la postul de șef al guvernului federal. Această propunere urmează a fi insă prezentată oficial președintelui țării in cadrul ședir*ți de constituire a Bundestaguluî

ARESTAREA UNOR TERO- 1RIȘTI. în Italia au fost arestate 7 persoane la Torino, 11 la Milano și , 5 la Bologna, relatează agenția I A.N.S.A. Toți cei arestați sînt acuzați de organizare și participare la bande inarmate și de aderare la organizația teroristă „Prima linea". într-o conferință de presă, prefec- i tul din Torino a declarat, potrivit agenției France Presse, că opera- ' țiunea este rezultatul confiscării, în cursul unei acțiuni desfășurate in luna iulie tot împotriva organizației „Prima linea", a unor documente care au permis arestarea i încă de atunci a 20 de persoane.
EXPLOZIE. Opt persoane și-au 

pierdut viața, iar alte 11 au fost | 
rănite în timpul exploziei care a 
avut loc în Arabia Saudită, in clă
diri ale Companiei saudite pentru | 
produse chimice, in apropiere de 
Khobar (estul țarii), informează un l
comunica' oficial difuzat de agenția 
națională de presă. ^Explozia a dis
trus patru depozite conținind 400 |
tone de dinamită, precum și o fa
brică. Explozibilul servea șantie- I
rclor de construcții rutiere. Cau
zele accidentului se datoresc ne
glijenței serviciilor de securitate ,
și întreținere ale companiei.POLIȚIA FRANCEZA a declanșat, joi, in trei departamente ale țării — Rhone, Isere și Drome — Ivaste operațiuni pentru depistarea autorilor gravului atentat terorist comis vinerea trecută la Paris și soldat cu patru morți și zece răniți, relevă agenția France Presse. ț

O „materie primă" 
inepuizabilă - materia 

cenușieUn tînăr dintr-o țară în curs de dezvoltare este trimis la studii în- tr-o țară occidentală. încă de pe băncile facultății, studentul capabil este frecventat de reprezentanți ai unor firme care-i promit marea cu sarea in schimbul semnării contractului de apgajare... Un expert din „lumea a treia", activînd in cadrul unei organizații internaționale, este contactat de persoane „binevoitoare", care se interesează de viitorul său și-i promit un post și un salariu de invidiat... O societate multinațională investitoare intr-o oarecare țară mai puțin dezvoltată apreciază competenta unui specialist local și-i oferă „șansa unică" de a se regliza — profesional și material — lucrind într-o altă țară, super- dezvoltată...Secvențele, desprinse din revista „Jeune Afrique", se repetă in diverse variante de mii, de zeci și sute de mii de ori, semnificind deturnarea, cu metode subtile, persuasive, a tot atîtea destine din traiectoria lor firească. Tacticile de racolare sînt insă mult mai diverse, deseori camuflate, mergînd de la simplul anunț de ofertă de serviciu și pină la birouri și agenții specializate in depistarea și cumpărarea de „creiere".Numele sub care este cunospută această migrare a elitei științifice este de „brain drain", adică furtul creierelor sau exodul de competență. Beneficiare : țările capitaliste dezvoltate, cu abundentă de personal tehnic, științific și administrativ. Furnizoare : țările in curs de dezvoltare, care ele insele au mare nevoie de specialiști. Este o realitate strigătoare la cer. Un savant ca E. Burop, președintele Federației mondiale a oamenilor de știință, nu poate să nu remarce în acest sens : „Țările în curs de dezvoltare, alocind o parte importantă din resursele lor modeste pentru pregătirea și instruirea celor mai talentați cetățeni ai lor, îi pierd la puțin timp, deoarece aceștia iși părăsesc țara, fiind atrași de salariile mai mari cu care sînt ademeniți în țările dezvoltate. Se știe că in orice țară cheltuielile pentru formarea oamenilor de știință sint suportate de întreaga societate. în legătură cu aceasta —

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII
se întreabă pe bună dreptate E. Burop — este oare just a se considei-a avantajele unei asemenea pregătiri ca un privilegiu absolut al acestor persoane, fără ca ele să aibă nici un fel de obligații față de societatea care le-a asigurat dreptul de a se instrui ?“ ,într-un deceniu și jumătate (1961— 1976), țările în curs de dezvoltare au pierdut in favoarea țărilor capitaliste dezvoltate peste 300 000 de cadre calificate, dintre care 60 000 de medici, 100 000 oameni de știință și ingineri,. 123 000 tehnicieni. Cel mai mare importator sînt Statele Unite, care, în deceniul al 7-lea, au primit peste 53 000 de imigranți calificați 
De la comerțul cu sclavi la racolarea de specialiști ©
originari din state în curs de dezvoltare. Conform unei statistici a O.M.S.. 140 000 medici din lumea a treia iși exercită profesiunea în alte țări decît cele care au suportat cheltuielile formării lor. Astfel, finind seama de capacitatea institutelor sale de profil. Libanul ar avea nevoie de 9 ani pentru a înlocui medicii exportați. In condițiile în care situația rețelei sanitare și asistenței medicale din propriile țări este precară, Filipine. Iran, Turcia, diverse țări din zona Caraibelor pierd anual 30—50 la sută din absolvenții facultăților de medicină în favoarea S.U.A.Se apreciază că volumul net al migrației de cadre calificate se cifrează la 40 000 persoane pe an, țările lumii a treia fiind frustrate anual de o pătrime din personalul lor intelectual. După cum relevă un raport statistic elaborat de autoritățile egiptene, in 1967. circa 35 la sută din oamenii de știință din această țară s-au angajat peste hotare, procentul atingind în 1976 nivelul îngrijorător de 80 la sută. Doar in Marea Britanie lucrează 1 500 medici egipteni, peste 150 000 egipteni cu pregătire superioară activînd In S.U.A., Canada și Australia.Fenomenul „brain drain" nu este nou. el a cunoscut însă o amplificare deosebită în prima parte a deceniului trecut ; de atunci a urmat 

o curbă mereu ascendentă, atingînd astăzi proporții uriașe. In fapt, atragerea unui cadru calificat nu este decît o formă specifică de jefuire a lumii a treia : pregătite cu multe sacrificii de țările lor pentru a contribui, prin competența lor, la dezvoltarea industriei, cercetarea resurselor naturale și introducerea cuceririlor tehnico-științifice. specialiștii ademeniți aduc beneficii tot țărilor bogate. în mod paradoxal, țările mai slab dezvoltate, deși dețin doar o parte infimă din capacitățile tehnice și științifice mondiale, transferă în fiecare an o parte a capitalului lor tehnic — sub această formă a exodului de competență — către 

statele dezvoltate care dispun de posibilități incomparabil mai mari. (Dacă în țările capitaliste dezvoltate la 10 000 locuitori revin 112 oameni de știință și ingineri, în America Latină numărul acestora este de 69, în Asia de 22, în Africa de 5,8). In felul acesta, exodul de competență — numit și transfer invers de tehnologie — este una din cauzele majore ale mertținerii stării de subdezvoltare și dependenței tehnologice a statelor lumii a treia și deci a adîn- cirii decalajelor dintre cei bogați și cei săraci.
Licitație cu mască 

umanitarăExodul de competență nu este un fenomen întîmplător, un rod al hazardului — termenul de „furtul creierelor" reflectind din acest punct de vedere mai exact esența fenomenului. El iși are, desigur, sorgintea și în realitățile existente in țările în curs de dezvoltare, de unde aceste creiere „fug", în decalajul dintre nivelul de trai din țările bogate și cele slab dezvoltate, dar, fără îndoială, că el nu ar putea avea loc fără acțiunile de racolare desfășurate de statele capitaliste, în speță de marile firme și monopoluri. Se știe că economiile a numeroase țări mai slab dezvoltate sînt în mare 

măsură dependente de capitalul străin — în astfel de cazuri investitorii, monopolurile multinaționale avind un cuvînt greu de spus în problemele de interes vital ale țării respective. O asemenea situație face, desigur, dificilă o planificare a în- vățămîntului care să țină cu adevărat seama de nevoile reale ale țării. Se formează astfel specialiști care nu-și găsesc o utilizare imediată la ei acasă.Exodul de cadre calificate are loc însă — cu consecințe cu atît mai grave — chiar și în domenii unde este o mare penurie de specialiști. Oferte tentante de servicii, .promisiuni de locuri de muncă bine do

tate, de salarii ridicate — acestea sînt datele unei licitații din care țările capitaliste dezvoltate ies în nenumărate rînduri cîștigătoare, adju- decîndu-și astfel „creierele" cele mai capabile în detrimentul țărilor în curs de dezvoltare. Atragerea este facilitată uneori prin clauze preferențiale prevăzute pentru diverse profesiuni de înaltă calificare în chiar legislația de imigrare a țărilor capitaliste dezvoltate, prin înlăturarea criteriilor rasiale care figurau în aceste legi. Aceasta a făcut, printre altele, ca în S.U.A., de pildă, în 10 ani numărul imigranților de înaltă specializare să crească de peste 4 ori (de la 21471 în 1962— 1964, la 88 624 in 1972—1974). Deseori sint invocate. drept justificare, de către țările beneficiare, considerente „umanitare", precum așa-numita libertate de emigrare a omului de știință. în realitate, statele dezvoltate iși satisfac pe această cale cererea crescîndă de mină de lucru calificată. Astfel, S.U.A. pregătesc anual 8 000 de medici, dar necesarul este estimat la 12 000. Diferența de 4 000 este asigurată din „import", pentru că <altfel ar trebui înființate nu mai puțin de alte 12 institute de învățămînt medical ! Poate fi menționat exemplul Americii Latine, care furnizează S.U.A. 20 la sută din medicii angajați aici, în timp ce țările de origine suferă de o lipsă 

acută de personal medical. In India, în regiunile agricole dens populate, un medic deservește 10 000 persoane, în ciuda nevoii de cadre sanitare, în fiecare an 1 000 de medici (10 la sută din absolvenți) sint recrutați de către țările occidentale, ceea ce pentru statul indian înseamnă o pagubă de sute de milioane de rupii anual. In prezent, peste 14 000 de medici indieni iși exercită profesiunea peste hotare.Deseori s-au făcut analogii între condiția muncitorului străin și cea a specialistului imigrant într-o țară capitalistă. Intr-adevăr, similitudini există, căci și unul și altul sint și rămîn niște „străini" : amăgit cu 

promisiuni de către diverse societăți, cel mai adesea el nu este încadrat și remunerat la nivelul personalului autohton cu pregătire similară. , Mai mult decît atît, specialistul străin, ca și muncitorul străin, este pentru firmele respective un fel de rezervă de siguranță. Pentru că. așa cum o dovedesc faptele, in situațiile de criză, acești imigranți cu diplomă sînt primele victime ale restrîngerii producției, statisticile ilustrind că în rindul lor șomajul atinge cotele cele mai înalte.
„Ajutor" de 50 

de milioane dolari - 
beneficii de 50 
de miliarde!...La nord de Rio Grande lucrează mai mulți medici columbieni. hai- tieni sau dominicani decit in propriile țări.Marea Britanie ajută anual Com- monwealthul cu 3 000 de experți, folosind in același interval serviciile a 5 000 de specialiști din aceste țări.Inginerii iranieni și sud-coreeni sînt mai numeroși în S.U.A. decît în Iran și Coreea de sud.Acestea sînt date și constatări frecvente ale unor studii efectuate sub egida unor’ organizații și organisme internaționale. După cum s-a 

văzut, în marea majoritate a cazurilor balanța schimbului de cadre calificate între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare este nefavorabilă acestora din urmă. ICine ajută, așadar, pe cine ? O întrebare firească, ce nu mai așteaptă răspuns in fața unor cifre mai mult decît grăitoare. Conform unor statistici U.N.C.T.A.D., țările în curs de dezvoltare au pierdut, între 1961—1972, circa 50 miliarde dolari — contravaloarea emigrării miinii do lucru calificate către țări capitaliste dezvoltate. în aceeași perioadă, asistența acordată de țările industrializate sub formă de ajutor s-a cifrat sub 50 milioane dolari 1în realitate, pierderile suferite de țările lumii a treia prin această „hemoragie" de competență sînt mult mai mari, ele avind implicații profunde și complexe, efecte în lanț asupra economiilor lor naționale ce nu pot fi cuprinse în cifre. Pe de o parte, este paguba directă, rezultată din cheltuielile de educație. In medie, eforturile financiare pentru pregătirea unui specialist într-o țară mai slab dezvoltată din punct de vedere economic este mai mare decit în țările industrializate. Pe ansamblul țărilor în curs de dezvoltare, pierderea de venit pe un emigrant calificat este de 23000 dolari in domeniile științelor exacte, sociale și naturale și de 44 000 dolari pentru ingineri. Suma necesară pentru terminarea studiilor medicale ajunge in unele țări la chiar 80 000 dolari ! Importind cadre gata pregătite, statele capitaliste dezvoltate economisesc implicit costurile necesare pregătirii. Comisia pentru afacerile externe a Camerei Reprezentanților a S.U.A. consideră că, „datorită stabilirii in S.U.A. a unor specialiști străini din țări in curs de dezvoltare, in anul financiar 1971/1972 statul american a economisit L8 miliarde dolari". Mai greu de calculat sînt pierderile suferite de țările „exportatoare" prin privarea economiilor lor naționale de contribuția directă și indirectă pe care ar fi avut-o acești oameni calificați la formarea, venitului național. In vreme ce aceste țări recurg, in schimbul unor sume exorbitante, la asistența unui personal calificat străin, ele furnizează in același timp o mină de lucru calificată, dar ieftină și deci cu atît mai profitabilă țărilor dezvoltate.
Mariana SAS.ARM AN

Conferința Partidului Conservator 
din Marea BritanieLONDRA 9 (Agerpres). — Conferința Partidului Conservator, de gu- vernămînt, din Marea Britanie, ale cărei lucrări se desfășoară la Brighton, a adoptat o rezoluție prin care recomandă guvernului să stimulezi exploatarea resurselor de petrol și gaze ale Marii Britanii și să utili—»" zeze fondurile obținute pe această cale în vederea unei „a doua revoluții industriale" și pentru valorificarea unor noi surse de energie.Primul ministru britanic, Margaret Thatcher, lider al Partidului Conservator, a precizat, referindu-se la criticile formulate împotriva orientărilor economice ale cabinetului său, că guvernul va continua politica in care s-a angajat. în opinia sa. dificultățile pe care Marea Britanie le cunoaște nu pot fi soluționate „cu ușurință și fără sacrificii".în cadrul dezbaterilor, Geoffrey Howe, ministrul finanțelor, a precizat, de asemenea, că lupta împotriva inflației, a cărei rată anuală este in prezent de 16,3 la sută, constituie preocuparea prioritară a cabinetului conservator.

Demonstrație la Birmingham (Anglia) 
împotriva reducerii cheltuielilor pu
blice pentru educație, sănătate ți 

asigurări sociale

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 io. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 260


