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Intllnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu activul de partid al scriitorilor
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URGENȚA URGENȚELOR ACESTEI SĂPTĂMiNI IN AGRICULTURĂ:

Terminarea însămințărilor 
în toate județele

Luni, 13 octombrie a.c., a avut loc 
la Comitetul Central intllnirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu activul 
de partid al scriitorilor din întreaga 
țară, la care au participat membrii 
biroului de conducere al Uniunii 
scriitorilor, ai comitetului de partid 
al uniunii, ai birourilor organizațiilor 
de partid, conducerile asociațiilor din 
țară,- dirfectori de edituri, redactori- 
șefi ' ' ublicațiilor literar-artistice, 
precu. și alți scriitori.

La îLtilnire au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Secretarul comitetului de partid al 
Uniunii scriitorilor. Ion Hobana, a 
prezentat un referat privitor la ac
tivitatea de partid desfășurată în 
ultima vreme în rîndul scriitorilor, 
la stilul și metodele de muncă ale 
consiliului de conducere al uniunii, 
precum și o serie de probleme ale 
dezvoltării creației literare de toate 
genurile din țara noastră.

Referatul a prezentat realiză
rile dobindite în ultimul timp pe 
planul dezvoltării literaturii noi, so
cialiste, ale activității desfășurate de 
comitetul de partid și Uniunea scrii
torilor pentru lărgirea contactelor 
membrilor acestei uniuni cu masele 
largi de oameni ai muncii, cu realită
țile economico-sociale ale societății 
noastre socialiste și, totodată, a în
fățișat q serie de neajunsuri și 
minusuri atît in ce privește creația, 
cit și viața și activitatea organizației 
de partid și a organelor de condu
cere ale Uniunii scriitorilor.

în cuvlntul lor, scriitorii au mulțu
mit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru inițiativa organizării acestei 
ședințe, care constituie un cadru 
specific democrației largi sdcialiste 
existente în țara noastră și care 
oglindește stilul de muncă propriu 
secretarului general al partidului 
nostru de a se întîlni cu oamenii 
muncii din toate domeniile de 
activitate.

Scriitorii prezenți la ședință au 
luat în discuție variate aspecte ale 
dezvoltării în ritm ascendent a lite
raturii noastre, ale modului cum se 
înfăptuiește politica partidului în 
acest domeniu important al culturii 
naționale, precum și o serie de as
pecte legate de activitatea organis
melor de conducere ale uniunii, ale 
organizațiilor de partid ale scriitori
lor, ale activității de editare și tipă
rire a cărții din țara noastră, sub
liniind atit succesele obținute, cit 
și neajunsurile care mai dăinuie în«ă, 
făcînd o serie de propuneri pentru 
îmbunătățirea in continuare a acti
vității de creație și a vieții obștii 
scriitorilor, în vederea asigurării 
tuturor condițiilor pentru îmbună
tățirea continuă a literaturii româ
nești.

în i- h,pierea ședinței a luat cu
vinte’ >‘etarul general al parti
dului, to. arășul NICOLAE
CEAUȘESCU, care, prezentînd 
succint bilanțul marilor realizări 
ale dezvoltării economico-sociale a 
patriei noastre, a evidențiat și dez
voltarea continuă a creației literare, 
atît din punct de vedere al volumului 
acesteia, cit și, mai ales, din punct 
de vedere al valorii ideologice și 
artistice a unui mare număr de 
lucrări de toate genurile literare, 
care au îmbogățit și îmbogățesc lite
ratura noastră socialistă, constituie 
o contribuție prețioasă la întreaga 
operă de edificare a noii societăți 
în patria noastră.

Secretarul general al partidului a 
apreciat, de asemenea, în mod pozi

La panoul de onoare al muncii
Produse noi 

la Combinatul de utilaj 
greu din Iași

La Combinatul de utilaj greu 
din Iași s-au dat în ultima vre
me în funcțiune, înainte de ter
men, forja grea nr. 1 cu o pri
mă presă de 2 500 tone/forță, 
patru cuptoare de încălzire și 
unul de tratamente termice, sec
ția de sculărie, o nouă linie de 
turnare mecanizată pentru piese 
mici și mijlocii la secția de tur
nătorie de fontă și alta la secția 
de utilaj metalurgic. Aceasta a 
permis colectivului trecerea la 
aplicarea unor tehnologii de virf 
și asimilarea unor produse care 
înainte nu se realizau în țară.

Printre noile produse ce se je- 
alizează acum se numără piese 
forjate pentru utilaje grele — 
arbori, axe, traverse, coroane 
dințate, cilindri turnați din fontă 
cu crustă dură pentru laminoare, 
pompe de irigații cu capacități 
pină la 8 metri cubi pe secundă, 
în greutate de 75 tone și acțio
nate de cite un motor de 
3 000 kW. Din rîndul tehnologii
lor avansate relevăm obținerea 
după o concepție originală a 
specialiștilor combinatului, in co
laborare cu cei de la Facultatea 
de metalurgie a Institutului po
litehnic din București a fontei 
lichide cu grafit nodular. Se ob
ține o fontă cu însușiri mecanice

tiv faptul că s-au dezvoltat și lărgit 
contactele scriitorilor cu cititorii din 
rîndul maselor de oameni ai muncii 
și că s-au aprofundat cunoașterea și 
înțelegere? de către scriitori a pro
blemelor noi, tot mai complexe, ale 
muncii și vieții poporului nostru, 
ale operei de edificare a socialismu
lui în România.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevai în mod critic 
faptul că mai apar încă lucrări lite
rare insuficient legate de realitățile 
țării noastre, de viața poporului, atît 
în ce privește tematica societății so
cialiste contemporane, cit și trecu
tul istoric al poporului și națiunii 
noastre. Apreciind orientarea unul 
mare număr de scriitori spre teme 
patriotice, atît în poezie, cit și în ro
man și în teatru, al cărei rezultat este 
apariția unor lucrări deosebit de im
portante pentru educația revoluțio
nară, socialistă a oamenilor muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a criti
cat, totodată, unele manifestări de 
subapreciere a acestor teme, atră- 
gind atenția asupra pericolului in
fluenței cosmopolite în literatură, de 
natură să îndepărteze creația de la 
telurile el sociale, umaniste, majore. 
A fost pusă în evidență, de aseme
nea, în mod critic tendința, ce se mal 
manifestă în unele cărți și publicații, 
de reevaluare necritică, fără discer- 
nămînt ideologic, a moștenirii noas
tre literare, ca și tendința de suba
preciere, de negare sau chiar de de
nigrare a unor mari scriitori clasici 
și chiar și a unor important! scrii
tori contemporani.

Secretarul general al partidului a 
criticat, de asemenea, unele stări de 
lucruri negative existente în viata 
internă a Uniunii scriitorilor, a con
siliului de conducere al acesteia, ca 
și în unele publicații literare, unele 
disensiuni apărute între scriitori sau 
grupuri de scriitori și care influen
țează în mod negativ buna desfășu
rare a vieții literare, relațiile dintre 
membrii Uniunii scriitorilor. In 
Uniunea scriitorilor trebuie să dom
nească un climat de înaltă principia
litate, exigență comunistă, de "cole
gialitate și respect reciproc —1 sin
gura ce concordă cu misiunea Impor
tantă pe care o au scriitorii în socie
tatea noastră, cu rolul înalt umanist 
al creației literare. Secretarul general 
al partidului a cerut să se pună ca
păt cu desăvîrșire oricăror polemici 
mărunte, neprincipiale, care nu vi
zează operele de artă, problemele de 
fond ale dezvoltării literaturii și 
care degenerează în atacuri la per
soană, care duc la dezbinarea scrii
torilor. Trebuie să se tină seama că 
Uniunea scriitorilor, editurile, revis
tele literare nu sînt proprietatea ni
mănui și ele trebuie să slujească in 
egală măsură, corespunzător atît 
principiilor și normelor societății 
noastre, cît și legilor țării, interese
lor generale ale dezvoltării literatu
rii, ale unirii eforturilor tuturor cre
atorilor de artă în direcția înfloririi 
și imbogățirii continue a culturii 
noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus, 
de asemenea, o serie de critici con
siliului de conducere al uniunii, ca 
și organizației de partid, care nu 
pun în dezbatere problemele centra
le ale dezvoltării creației noastre 
literare, problemele ideologice, este
tice și etice ale obștii scriitoricești, 
permițind uneori degenerarea discu
țiilor în simple răfuieli personale. 
Au fost criticate, totodată, alte 
organisme și foruri care au sarcini 
exprese în direcția îndrumării ideo
logice și politice a Uniunii scriitori
lor. cum sînt organizația de partid 
a Capitalei, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, unele secții ale 
Comitetului Central al partidului, 
indicîndu-se să se treacă neîntîrziat 
la lichidarea lipsurilor manifestate 
în această privință, la organizarea 
unei activități intense, sistematice, 
menite să ridice la un nivel tot mai 
inalt viața politică și obștească a 
scriitorilor.

ridicate și se realizează economii 
de metal de pină la 40 la sută. 
(Manole Corcaci)

Inițiative gospodărești 
Ia Combinatul 

petrochimic Pitești
Colectivul de muncă al atelie

rului mecanic central al Combi
natului petrochimic de la Pitești 
a construit o importantă stație 
de evaporare a etanului din 
gazele lichefiate de sondă, în 
vederea utilizării lui ca materie 
primă in complexul pentru obți
nerea etilenei și propilenei. Uti
lajele stației au fost furnizate 
de întreprinderea din Găești. 
Avantajul economic al operației 
de evaporare este evident : ran
damentul de obținere a etilenei 
și propilenei este mult mai 
mare, iar butanul, care servea 
drept materie primă pentru 
producerea lor, capătă întrebuin
țări superioare. (Gh. Cirstea).

Ritmuri înalte de lucru 
pe șantierele Canalului 
Dunărea-Marea Neagră

Constructorii Canalului Dună
rea — Marea Neagră au debutat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ca, în spiritul hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XII-lea al parti
dului, să se acționeze cu înalt spirit 
de răspundere și conștiință revolu
ționară și în domeniul literaturii, 
pentru realizarea unei noi calități, 
astfel incit și literatura să se înscrie 
în vasta activitate revoluționară 
desfășurată de întregul nostru popor 
pentru ridicarea pe o treaptă nouă, 
superioară a societății socialiste 
românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut activului de partid, tuturor scrii
torilor să acționeze pentru realizarea 
unor opere literare cu un profund 
conținut umanist, revoluționar, care 
să răspundă pe deplin cerințelor po
porului nostru, constructor al socia
lismului, să contribuie tot mai mult 
la ridicarea nivelului ideologic și 
cultural al maselor largi de oameni 
ai muncii, la dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste, a spiritului umanist 
ce caracterizează societatea noastră, 
în literatura noastră nouă, oamenii 
muncii, care înalță din temelii o 
lume nouă în patria noastră, să se 
recunoască drept eroi principali, 
care își făuresc în mod conștient, 
intr-un spirit de înaltă abnegație și 
patriotism, propria lor viată, pro
priul lor viitor fericit.

Sîntem — a sublimat secretarul 
general al partidului — pentru o 
largă diversitate a stilurilor, genuri
lor și manierelor creatoare în litera
tura noastră, pentru abordarea des
chisă a tuturor aspectelor vieții și 
muncii societății noastre. Dar astfel 
încît aceasta să însuflețească oame
nii muncii în măreața operă pe care 
o edifică în România, să dea o per
spectivă clară, luminoasă a viitoru
lui măreț spre care înaintează, sub 
conducerea partidului, națiunea noas
tră socialistă. Literatura noastră tre
buie să se situeze ferm pe pozițiile 
revoluționare ale socialismului știin
țific, ale materialismului dialectic și 
istoric, ca parte integrantă a întregii 
activități de făurire a societății so
cialiste. multilateral. dezyaUgte» ■■ o 
înaltă datorie a creației literare ro
manești este angajarea fermă în lup
ta revoluționară împotriva a ceea ce 
este vechi și penmat, pentru promo
varea continuă a noului socialist, 
șprijinind astfel mersul înainte nea
bătut al patriei noastre pe trepte tot 
mai înalte ale socialismului și comu
nismului. Literatura trebuie să com
bată cu vigoare concepțiile vechi, 
retrograde, obscurantiste, mentalită
țile moștenite de la vechea societate 
burgheză, superstițiile, idealismul, 
orice manifestare de natură să ducă 
la degradarea omului, la înjosirea 
lui, a demnității sale.

Un accent deosebit a pus secretarul 
general al partidului pe preocuparea 
creatorilor de a păstra cu sfințenie 
specificul național al culturii noastre, 
realizat de-a lungul secolelor prin 
înțelepciunea și talentul creator co
lectiv al poporului, care, luptînd pen
tru libertate și progres, pentru păs
trarea ființei sale naționale, pentru 
dezvoltarea țării, a făurit, totodată, o 
operă de artă minunată, de valoare 
nepieritoare, care poate și trebuie 
să constituie izvorul de la care să se 
inspire toți creatorii care își iubesc 
poporul, patria, trecutul de luptă re
voluționar. Secretarul general al 
partidului a criticat tendința care se 
mai manifestă la unii scriitori de a 
imita curente si orientări străine, re- 
nunțînd de a fi ei înșiși, de a expri
ma realitățile specifice ale ponorului 
și societății noastre. Opere de artă 
de mare durabilitate și valoare este
tică se pot realiza numai din legă
tura intimă cu poporul, puterea li
teraturii stă tocmai în această osmo
ză a scriitorului cu patria, cu istoria 
ei, cu prezentul ei, cu poporul care 
i-a dat naștere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Indicat, de asemenea, să se inten
sifice și mai mult participarea scrii

întreprinderea de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov. Se 
montează ultimele repere la un nou lot de autocamioane

In ultimul trimestru al anului cu 
un ritm de lucru mult superior 
celui din perioada corespunză
toare a anului trecut, cu 140 la 
sută la excavații și cu 40 la sută 
la turnări betoane și dragaje. în 
bilanțul execuției acestei magis
trale de ape care străbate Do- 
brogea s-au înscris pînă acum 
două realizări impresionante : 
excavarea a 100 milioane mc pă- 
mînt din albia canalului și tur
narea a 300 000 mc betoane la 
cele două ecluze, de la Cerna

torilor la activitatea social-politică 
clocotitoare care se desfășoară în 
țara noastră, în cadrul rolului tot 
mai înalt pe care îl îndeplinește în
tregul popor în elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului, în adop
tarea deciziilor privitoare la mersul 
nostru continuu înainte, în condu
cerea societății, în frunte cu clasa 
muncitoare, sub conducerea partidu
lui pi revoluționar de avangardă. 
Scriitorii, ca dealtfel, toți oamenii 
de artă, trebuie să se manifeste ast
fel tot mai activ în cadrul largii de
mocrații socialiste pe care o reali
zăm în țara noastră și care consti
tuie unul din principalii factori di
namici ai construcției noii orînduiri, 
o cerință obiectivă a înaintării noas
tre ferme spre comunism.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea ca 
întreaga noastră literatură să se an
gajeze mai viguros în marea con
fruntare care are loc pe plan inter
național între forțele progresului și 
păcii și forțele vechi ale reacțiunii, 
să participe și mai activ prin opera 
și activitatea lor, de pe pozițiile 
partidului nostru, la. lupta împotriva 
imperialismului, a colonialismului și 
neoeolonialismului, împotriva ideolo
giei burgheze, retrograde, a decaden
tismului filozofiei, moralei și cultu
rii lumii capitaliste contemporane. 
Este o datorie de onoare a scriito
rilor să se înregimenteze cu toate for
țele în măreața luptă închinată cu
ceririi și apărării libertății și inde
pendenței tuturor popoarelor, trans
formării înnoitoare a societății uma
ne, înfăptuirii dreptății și egalității 
sociale, edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră, de 
pace, colaborare și înțelegere între 
toate națiunile. în felul acesta, lite
ratura noastră va corespunde cu 
adevărat înaltelor cerințe și exigențe 
ale etapei- pe care o parcurge astăzi 
poporul nostru în înfăptuirea Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, precum și imperativelor su
preme ale luptei mondiale pentru 
«nfaptsiri». idetfiiri/or de bunăstare 
și fericire ale întregii umanități.

Secretarul general al partidului a 
cerut organizației je partid a Uniu
nii scriitorilor, activului de partid 
scriitoricesc din întreaga țară, tutu
ror comuniștilor care lucrează în 
acest domeniu să-și asume răspun
deri sporite în dezbaterea probleme
lor generale ideologice, politice și de 
creație, de care depinde progresul 
continuu al literaturii noastre, să ac
ționeze tot mai ferm pentru un cli
mat cu adevărat principial, partinic, 
de înaltă exigență și colegialitate in 
rîndul tuturor slujitorilor scrisului. 
Va trebui să se îmbunătățească, de 
asemenea, și îndrumarea activității 
Uniunii scriitorilor de către organi
zațiile de partid județene și a muni
cipiului București de către Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, de 
către secțiile Comitetului Central, 
pentru a se asigura dezvoltarea pe un 
plan și mai malt a creației noastre 
literare de toate genurile, redarea în- 
tr-o mare varietate de stiluri și ge
nuri a aceleiași concepții ideologice 
revoluționare, concepția materialist- 
dlalectică și istorică a partidului nos
tru, a realității noi a patriei noas
tre, a muncii eroice a Întregului po
por pentru creșterea măreției patriei, 
pentru prosperitatea ei, pentru bună
starea și fericirea poporului, pentru 
întărirea independentei și. suverani
tății României socialiste.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că poporul nos
tru dispune de puternice forțe crea
toare în domeniul literaturii. în stare 
să abordeze cu succes temele mari 
ale societății socialiste românești, 
și-a exprimat convingerea că litera
tura noastră va înregistra noi și im
portante realizări, că scriitorii nu 
vor precupeți nimic pentru a sluji cu 
cinste cultura nouă, socialistă, patria 
și poporul.

voda și Agigea, la zidurile de 
sprijin din zona platoului înalt 
și la alte obiective. Pînă la sfir- 
șitul anului, constructorii și-au 
propus să încheie o bună parte 
din lucrările de la zidurile celor 
două ecluze, de la porturile din 
aval și amonte ale acestora, pe 
însemnate porțiuni de canal din 
zona platoului înalt, care se 
adaugă celor 30 km de canal ter
minați între Cernavoda și Basa- 
rabi. (George Mihăescu)

Concomitent cu recoltarea po
rumbului și a celorlalte culturi 
tîrzii, în aceste zile trebuie in
tensificat la maximum semă
natul griului. Pină ieri, 13 oc
tombrie, au fost insămințate 
1 280 850 ha - adică 55 la sută 
din suprafața prevăzută. Așa cum 
rezultă din cifrele înscrise pe 
hartă - care reprezintă stadiul 
însămințărilor in cooperativele a- 
gricole - există diferențe mari 
in ce privește suprafețele insă- 
mînțate între județe învecinate 
sau cu condiții asemănătoare.

Epoca optimă se apropie de 
sfîrșit și, de aceea, în fiecare 
județ și consiliu agroindustrial 
trebuie să se acționeze ferm, cu 
toate mijloacele pentru a se 
realiza viteze zilnice mult spori
te la însămînțări, astfel ca în 
cursul acestei săptămini semă
natul să se încheie pe toate su
prafețele, dovedindu-se întreaga 
răspundere pentru calitatea lu
crărilor, pentru asigurarea densi
tății optime a plantelor.

CLUJ

Ritmuri sporite de la o zi la alta
De la o zi la alta, în unitățile 

agricole din județul Cluj se înre
gistrează ritmuri sporite la semă
natul griului. Aceasta se datorește 
mecanizatorilor, care muncesc din 
zorii zilei și pînă seara tîrziu. S-a 
lucrat intens și în cursul zilei de 
duminică, 12 octombrie. Sîmbătă, 
inginerul-șef al cooperativei agri
cole din Mociu era necăjit. Spunea 
că nu știa dacă va avea cu cine 
lucra duminică la arat și semănat 
Seara avea loc căsătoria mecaniza
torului. Sever Micușan, iar tova
rășii lui de muncă au hotărît să-1 
cinstească cu prezența. „Nu vă fa
ceți griji — au răspuns mecaniza
torii. Cine-i de nuntă, îi și de mun
că". Și așa a fost. Petrecerea s-a 
încheiat mai devreme, rămînîndu-le 
mecanizatorilor și cîteva ceasuri de 
odihnă, iar duminică dimineața 
erau în brazdă la arat și semănat, 
sub supravegherea inginerului-șef, 
reallzînd viteze de lucru normale, 
în acea zi s-a lucrat din plin și în 
celelalte unități din cadrul consi
liului agroindustrial Mociu ; s-au 
semănat 135 hectare cu grîu, depă- 
șindu-se prevederile din grafic. 
Pentru ca să existe front de lucru 
la semănat, a fost organizată o 
largă acțiune la nivel județean 
pentru transportul sfeclei de zahăr, 
eliberîndu-se astfel suprafețe în
tinse de teren. Av fost folosite pes
te 50 de autocamioane cu remorci 
care, alături de cele ale unităților, 
au transportat o mare cantitate de 
sfeclă de zahăr. Daqă ar fi parti- 
-ipat -ăn wurofer mai mare thr-voo- 
peratori și la recoltarea porumbu
lui, am fi putut spune că în consi
liul Mociu a fost o zi plină de fapte 
demne de laudă.

OLT. Pe ogoarele județului 
Olt, duminică, 12 octombrie, s-au 
însămințat aproape 2 700 hectare cu 
grîu. în unele unități agricole s-a 
încheiat semănatul griului. în con
siliile agroindustriale Dejești, Alu- 
nișu, Movileni, Potcoava și al
tele, la semănat realizările sînt su
perioare mediei pe județ. (Emilîan 
Rouă).

ALBA. în județul Alba, grîul a 
fost semănat pe 60 la sută din su
prafața planificată. Avînd în vedere 
timpul înaintat, ritmul lucrărilor

Oamenii muncii din județul Neamț 
au îndeplinit planul cincinal 

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu justificată satisfacție și mindrie patriotică vă raportăm că oamenii 

muncii din județul Neamț și-au îndeplinit pînă la data de- 13 octombrie 
sarcinile de plan la producția industrială pe întreg cincinalul 1976—198(1.

Acest succes constituie o nouă dovadă a entuziasmului și abnegației cu 
care oamenii muncii, toți locuitorii acestor meleaguri își închină întreaga 
lor energie și capacitate creatoare înfăptuirii neabătute a politicii parti
dului și statului nostru de înflorire continuă a patriei, a însuflețitoarelor 
dumneavoastră îndemnuri adresate și cu prilejul recentei vizite de lucru 
cu care ne-ați onorat, de a face totul pentru dezvoltarea în ritm inalt 
a economiei naționale, pentru creșterea prestigiului României în viața 
internațională.

îndeplinirea cu peste două luni și jumătate mai devreme a sarcinilor 
actualului cincinal creează premisele obținerii unei producții industriale 
suplimentare de peste 5 miliarde lei, ceea ce se va concretiza in impor
tante cantități de produse, între care 25 090 tone fire și fibre sintetice, 
108 000 mc prefabricate din beton, 44 080 000 bucăți cărămizi, 270 000 mc 
cherestea, 6 800 000 metri pătrați țesături, 4 900 tone preparate din carne, 
7 600 tone brinzeturi și altele.

înscriindu-se în perioada celor 15 ani de avînl revoluționar de cînd 
dumneavoastră conduceți destinele partidului și ale țării — perioada cea 
mai rodnică din viața politică, economică și socială a României — cin
cinalul 1976—1980 a constituit și pentru județul Neamț o etapă de dez
voltare fără precedent în toate domeniile. O condiție esențială în 
realizarea acestor obiective au constituit-o valorificarea tot mai deplină a 
posibilităților materiale și umane de care dispunem, introducerea tot mai 
largă a noului în toate sectoarele, organizarea superioară a producției și 
a muncii, aplicarea noului mecanism economico-financiar — rod strălucit 
al genialei dumneavoastră gindiri, mijloc de creștere continuă a efi
cienței întregii noastre activități.

Depunind eforturi susținute pentru a încheia cu însemnate depășiri 
actualul cincinal, facem totul în această perioadă pentru temeinica pre
gătire a îndeplinirii cu succes, încă din primele zile ale anului viitor, a 
sarcinilor sporite ce ne revin în 1981 și în întregul cincinal 1981—1985. 
In sporirea continuă a acestor eforturi, ca și a celor ce le vom depune 
in anii următori, ne simțim puternic mobilizați de prețioasele dumnea
voastră indicații și orientări date cu prilejul recentei vizite de lucru pe 
care ați făeut-o in județul nostru, de insuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de muncă și luptă puse în slujba bunăstării și fericirii poporului 
român, a cauzei păcii și progresului în lume.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii, toți locuitorii județului Neamț, în frunte cu comuniștii, 
vor munci și iii viitor cu toată abnegația și dăruirea, astfel incit să 
înscriem noi și tot mai mari succese în întreaga noastră activitate, în 
înfăptuirea mărețelor obiective ce ne revin din Programul partidului, din 
hotăririle Congresului al XII-lea, sporindu-ne in acest fel contribuția la 
continua înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

COMITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

S-a muncit bine și pe terenurile 
cooperativei agricole din Frata. 
După cum ne spunea tovarășul 
Szekely Ștefan, directorul S.M.A. 
Ceanu Mare, eliberarea terenului 
pentru a putea trece la arat, pre
gătirea terenului și semănat este 
acum problema numărul 1. Frontul 
de lucru la semănat s-a îngustat 
în asemenea măsură, încît dumini
că, de pildă,'nu au putut lucra de- 
cît 12 semănători din cele 23 din 
dotare. A-fost nevoie să fie depla
sate mașini de la cooperativa agri
colă din Sopor la cea din Bolduț, 
unde era teren liber, iar la Boian 
s-a schimbat amplasamentul a 20 
de hectare care au fost cultivate cu 
grîu. Pe o tarla mare cu sfeclă 
recoltată, sub conducerea președin
telui Ioan Pop, se încărcau cami- 

4 oane sosite dis-de-dimineață. Lu
crările mergeau bine, era forță de 
muncă suficientă. Pe măsură ce se 
elibera terenul, tractoarele arau, iar 
o semănătoare funcționa sub su
pravegherea inginerului-șef La 
cooperativa din Soporu, 15 tractoa
re erau în brazdă, din care 11 la 
pregătirea terenului

în cursul zilei de duminică, In 
consiliul agroindustrial Ceanu 
Mare s-au arat și pregătit 130 hec
tare, s-au semănat 120 și s-au 
transportat 780 tone sfeclă. Față de 
forțele mecanice de care disput, 
unitățile, rezultatele acestei zile 
sînt modeste. Aceasta datorită unor 
carențe in organizarea muncii me
canizatorilor și, mai ales, insufi
cientei participări a cooperatorilor 
la eliberarea terenurilor de sfeclă 
și porumb.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

PE SCURT, DIN JUDEȚE
trebuie intensificat atît In unitățile 
de stat, cît și în cele cooperatiste, 
în cursul zilei de duminică au fost 
semănate cu grîu 850 hectare și s-a 
pregătit patul germinativ pe 650 
hectare. La această importantă lu
crare înregistrează ritmuri mai 
mari de, lucru unitățile din cadrul 
consiliilor unice agroindustriale 
Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Șibot. 
(Ștefan Dinlcă).

SIBIU. Duminică pe terenurile 
cooperativelor agricole din județul 
Sibiu au fost insămințate cu griu 
3 450 hectare, față de 2 640 hectare

Locuitorii 
din Scornicești 

au încheiat 
recoltatul

Locuitorii din Scornicești au În
cheiat recoltatul celor 700 hectare 
cu porumb și semănatul celor 
peste 800 hectare.' cu orz și grîu, 
atît cît prevăd sarcinile de plan 
pentru anul 1981.

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de consiliul de condu
cere al cooperativei agricole de 
producție Scornicești se spune, in
tre altele :

Bucuria noastră este cu atit mal 
mare cu cît putem să vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați 
permanent de Îndrumările și indi
cațiile dumneavoastră, am reușit 
să facem din aceste terenuri grele 
de podzol adevărate cernoziomuri, 
așa cum le-ați dorit dintotdeauna, 
obținind o producție de 10 000 kg 
porumb boabe la hectar.

Noi, cei din Scornicești, numai 
in acest cincinal am livrat supli
mentar față de sarcinile de plan la 
fondul de stat 15 000 tone cereai], 
2 400 tone carne, 50 milioane ouă 
și alte produse agricole.

Dorim, și ne angajăm in fața 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, că nu vom precu
peți nici un efort, că vom face lo
tul ca primul an al cincinalului 
1981—1985 să reprezinte recordul 
recoltelor de pe aceste meleaguri, 
înfăptuind astfel hotăririle Congre
sului al XII-lea al partidului de a 
ridica patria pe culmi tot mai înalte 
de progres, civilizație și bunăstare^ 

cît era prevăzut. Cu aceste reali
zări, semănatul griului în coopera
tivele agricole sibiene a înregistrat 
un substanțial avans. Pînă la aceas
tă dată au fost însgmințate 74 la 
sută din cele 21 000 hectare desti
nate acestei culturi. „Vom menține 
acest ritm de lucru și în zilele ur
mătoare, astfel ca semănatul griu
lui să poată fi încheiat încă înainte 
de sfîrșitul sâptămînii — ne spune 
tovarășul Ilie Tărășan, directorul 
direcției agricole județene. Urmă
rim să însămînțăm zilnic cel puțin 
10 hectare cu fiecare din cele 300 
de semănători". (Nicolae Brujan).

Industria 
județului Olt 
a îndeplinit 
prevederile 

planului cincinal 
la export

Oamenii muncii din unitățile 
Industriale ale județului Olt au 
raportat îndeplinirea sarcinilor 
din actualul cincinal la export. 
Astfel, pînă la sfîrșitul anului, 
unitățile industriale din județul 
Olt vor livra suplimentar pe 
piața externă față de sarcinile 
actualului cincinal produse în 
valoare de 700 milioane lei va
lută, dintre care 400 milioane 
lei pe relația devize libere. 
Mărfurile exportate peste pre
vederi vor consta în aluminiu 
primar și aliaje din aluminiu, 
produse prelucrate din alumi
niu, tricotaje din bumbac, va
goane de marfă, produse agro- 
alimentare ș.a. (Emilian Rouă).

Rulmenții 
din Bîrlad 

în 72 de țări
Obținind produse competitive 

și comparative cu cele ce se 
realizează pe plan mondial, co
lectivul de muncă de la între
prinderea de rulmenți Bîrlad 
este cunoscut astăzi . în 72 de 
țări de pe toate continentele, 
unde tot mai mulți beneficiari 
solicită rulmenți fabricați la 
Bîrlad. Unei asemenea cereri 
sporite i s-a răspuns în '80 prin 
diversificarea și modernizarea 
gamei sortimentale cu 55 de noi 
tipodimensiuni cu parametri 
tehnici și calitativi superiori. 
Răspunderea cu care întreprin
derea birlădeană își onorează 
constant sarcinile de plan la ex
port, sporite față de anul pre
cedent, este edificatoare prin 
realizările înscrise în bilanțul 
celor trei trimestre, perioadă 
cînd la acest indicator s-a în
registrat o depășire de 2 278 000 
lei valută. (Crăciun Lăluci).
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ORELE DE AUDIENTA
timp cîștigat numai dacă sînt urmate de
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Medicul cardiolog Emil Goia, 
de la spitalul județean Brașov, 
a aplicat unei paciente, pentru 
prima dată la Brașov, o metodă 
de investigare și tratament car
diac folosită pînă acum doar in 
citeva centre universitare din 
țară. Important de reținut este 
faptul că operația, care a reu
șit, a fost efectuată cu un apa
rat de foarte inaltă complexi
tate și finețe, construit nu de o 
firmă de renume-, ci de cițiva 
specialiști in electronică și me
canică fină din Brașov, sub 
conducerea inginerilor Gblle Vil- 
moș, da la întreprinderea meca
nică nr. 2, și Gavrilă Burlea, de 
la întreprinderea „Electropreci- 
zia“ din Săcele.

Per pedes
Fiind suferind și văzind că me

dicamentele nu prea il ajută, 
bucureșteanul Constantin Iliu a 
incercat să se vindece cu ajuto
rul... drumețiilor. Zilele acestea 
ne-a vizitat la redacție, îndată ce 
s-a întors din concediul de odih
nă, pe care și l-a petrecut in... 
mers. Mers pe jos, cale de 1000 
de kilometri, pe ruta Baz.aș — 
Sighetu Marmației. Cu un re
gistru voluminos, plin de în
semnări, semnături și... ștampile, 
el ne-a demonstrat, negru pe 
alb, că a străbătut cu piciorul 
149 de localități, c trecut peste 
zeci de ape, prin cimpii și pă
duri. Cu rucsacul .in spate. In 
rucsac, la plecare, își luase și 
medicamentele pe care și le 
administra înainte. Dar in tim
pul mersului n-a mai luat nici 
unul și se simte — ne asigură 
el — mai sănătos ca oricind. 
Pentru la anul șl-a propus să 
străbată o distanță și mai mare. 
Firește, tot pe... propriile pi
cioare.
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fiecare dată în combinat, cînd ceea ce 
s-a propus s-a și rezolvat împreună 
cu cei care au propus.

In sprijinul acestor afirmații citeva 
exemple ce le voi da sînt, cred, edifi
catoare. Foarte mult timp s-a vehi
culat ideea că la secția laminoare, 
unde muncesc aproximativ 2 000 de 
oameni — din care o bună parte sînt 
tineri — nu sînt posibilități de ame
najare a unei microcantine. Proble
ma a fost ridicată în repetate rînduri 
și pînă la urmă a fost soluționată. De 
cîteva zile laminatorii au o modernă 
microcantinâ. în atelierul de confec
ționat material mărunt pentru calea 
ferată a fost construită, de asemenea, 
cu cîteva luni în urmă o modernă 
microcantină, numărul acestora în 
combinat ridicîndu-se acum la 14. 
Existența acestor microcantine i-a 
determinat pe oameni să caute so
luții și pentru îmbunătățirea perma-

Stil de muncă revoluționar

In climatul stimulator al democrației
noastre, al promovării principiilor

| Trist record
Se pare că Marin Gonțaru este 

I autorul unui record cu totul ne
obișnuit. Și de nedorit. Pedalind 
de zor pe o bicicletă, Gonțaru 

Iera gata-gata să dea peste un 
lucrător al postului de miliție 
de la postul T.F. Simerla.

I— Dar încotro te grăbești 
așa ? — a fost întrebat Gon
țaru, care s-a făcut alb ca 

varu’>

ICind a mai fost întrebat a 
cui e bicicleta, Gonțaru a rămas 
interzis. Habar n-avea a cui 

Iera. O inșfăcase și pornise la 
drum.

Și acum, recordul: întimpla- 
Irea s-a petrecut in aceeași zi 

tn care M.G. ieșise din închi
soare, după ce ispășise o pe
deapsă de doi ani, tot pentru 

Ifurt.
Și tot in aceeași zi a făcut 

cale întoarsă.

I Befonistul...
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Viața, cerințele perfecționării con
tinue a activității noastre ne-au do
vedit cu prisosință că aplicarea prin
cipiilor democrației socialiste, ale de
mocrației interne de partid, este de 
neconceput fără o legătură strînsă, 
permanentă, de zi cu zi, cu comu
niștii și ceilalți oameni ai colectivu
lui. în acest context, audiențele, scri
sorile, sesizările oamenilor muncii, 
Îndeosebi propunerile acestora, re
prezintă o cale sigură, verificată, de 
amplificare a legăturilor organelor și 
organizațiilor de partid cu masele, de 
intensificare a dialogului deschis cu 
acestea.

Definind activitatea destinată re
zolvării propunerilor, a problemelor 
semnalate cu prilejul audiențelor, al 
întîlnirilor directe cu oamenii muncii, 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie 1978 a stabilit măsuri menite 
să sporească răspunderea cadrelor 
din toate unități
le, a organelor și 
organizațiilor de 
partid, de stat și 
obștești în res
pectarea riguroa
să a atribuțiilor 
ce le revin în a- 
cest sens. Se știe 
însă că o hotă
rîre, oricît de bună ar fi, nu rezolvă 
de la sine problemele ; ea rămine 
doar un document dacă nu se acțio
nează cu perseverență și responsa
bilitate pentru a fi aplicată în prac
tică.
*Din acest punct de vedere pot spu
ne că în combinatul nostru — unitate 
care anul viitor împlinește 210 ani 
de foc nestins, cu oameni minunați, 
cu experiență și tradiție revoluționa
ră — hotărîrea la care mă refer a 
contribuit la creșterea răspunderii 
fiecărui cadru de conducere, a orga
nelor colective în soluționarea proble
melor oamenilor muncii. Și tocmai 
datorită modului în care s-a acționat 
în vederea aplicării măsurilor stabi
lite a crescut mult încrederea oame
nilor în capacitatea de soluționare a 
problemelor de către cadrele de con
ducere din combinat. Este semnifica
tiv să arăt că, de 1a apariția hotărîrii 
și pînă în prezent, numărul scrisori
lor și audiențelor adresate de oa
menii muncii din combinat altor or
gane decît celor din întreprindere a 
scăzut simțitor. în nouă luni din 
acest an au fost adresate Comitetu
lui Central al partidului 14 scrisori, 
comitetului județean de partid — 23, 
Celui municipal — 7 ; în schimb, co
mitetului de partid din combinat, 
consiliului oamenilor muncii sau sin
dicatului li s-au adresat în scris 637 
oameni ai muncii, iar în audiențe au 
fost primiți 794 tovarăși, peste 400 din 
aceștia adresîndu-se comitetului de 
partid.

Eficacitatea aplicării la Combinatul 
siderurgic Reșița a măsurilor stabi
lite prin hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie poate fi pro
bată prin fapte. Consider că trebuie 
să facem o legătură firească între 
modul de rezolvare a problemelor ri
dicate de oameni cu diferite prile
juri și obținerea locului I în între
cerea pe țară din 1979, pentru că oa
menii sînt cei care propun, vin cu su
gestii în domeniul îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-materiale, des
facerii, organizării producției și a 
muncii și tot ei hotărăsc problemele 
legate de bunul mers al activității 
productive. Firesc, ei se simt astfel 
implicați direct în soluționarea pro
blemelor, așa cum s-a întîmplat de

nentă a calității meniurilor. Și cum 
era firesc, din mai multe propuneri 
s-a născut hotărîrea adunării gene
rale a reprezentanților oamenilor 
muncii de a realiza, cu forțe proprii 
și materiale recuperate, o gospodărie 
anexă, acțiune care este în plină des
fășurare și la care participă toate 
colectivele de muncă din combinați 
în cadrul gospodăriei anexă va fi 
construită o fermă de creștere și în- 

' grășare a porcilor (1 500-2 000 capete 
pe an), iar carnea produsă în gospo
dăria proprie a combinatului va îm
bunătăți și mai mult hrana oameni
lor muncii la cantină și mlcrocanti- 
ne, precum și la bufetele de pe lingă 
acestea.

în secția aglomerare — cu un mare 
grad de nocivitate — s-a propus con
struirea unui 
facă nevoile 
forțe proprii, 
din demolări, 
alizat, în cadrul său fiind posibile 
acum oxigenări, aerosoli și pentru a- 
numite cazuri chiar băi cu plante 
medicinale. Și se cuvine să arăt că 
tot în această secție, urmărindu-se 
aplicarea indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la propunerea 
colectivului de oameni ai muncii s-a 
trecut la realizarea unei instalații de 
recuperare a căldurii aglomeratului, 
de pe banda mașinilor. Realizîndu-se 
cu forțe proprii o instalație simplă, 
la ora actuală se recuperează căldu
ra de la mașina I ; în cîteva zile va 
fi finalizată și instalația pentru recu
perarea căldurii la mașina II. Pe a- 
ceastă cale se asigură încălzirea pa
vilionului administrativ, a atelieru
lui energomecanic, a grupurilor so
ciale, precum și apa caldă, renunțîn- 
du-se la rețeaua de alimentare a ora
șului. S-a obținut în acest fel o eco
nomie anuală de aproape un milion 
lei, creindu-se, totodată, și posibili
tatea alimentării mai bune a orașului 
cu apă caldă.

M-am referit mal înainte la numă
rul mare de oameni ai muncii care 
au fost primiți în audiențe la comi
tetul de partid sau la consiliul oa
menilor muncii, la comitetul sindica
tului sau care ni s-au adresat prin 
scrisori cu diferite probleme. Si
gur, foarte multe probleme se re-

dispensar care să satis- 
oamenllor muncii. Cu 

cu materiale recuperate 
acest dispensar s-a re-

■ Alexandru P. are o meserie 
frumoasă și ciștigă bine : beto- 
nist la întreprinderea de mate- 

I riale de construcții din Satu 
Mare. Dar betonistului i-a tre
cut intr-o zi prin cap ideea că 
ar putea ciștiga bani și fără 

I muncă. Prin speculă. Adică să 
cumpere țuică de pe . la unul și 
altul, la un preț, și să o vindă

Icu suprapreț.
Și unde nu zici că A.P. și-a 

transformat locuința din co- 
Imuna Odoreu in... crișmă clan

destină. Un control inopinat 
i-a găsit 60 de litri de țuică încă 
nevalorificată. Țuica a fost, fi- 

Irește, confiscată. Crișmarul, a- 
mendat, a declarat că s-a lecuit 
pentru totdeauna de asemenea 

f negoț.
Numai de n-ar uita.

Pensiune pentru... nuntași?

I

I
Din... 
de fin

V I
I

I
soi

I

I

I

I

I

Mai sint, din păcate, un 
de pierde-vară, care vor să tră
iască pe spinarea altora. Doi 
dintre aceștia, Petru Petra din 
Brăila și Pavel Șerb din județul 
Arad, se aciuiseră prin munici- 
p.ul Deva. Deși sănătoși tun, 
fiecare in virstă de peste 40 
de ani, buni de muncă, îșj du
ceau zilele trăind din tot felul 
de expediente și bișnițării. Ca 
să nu le dea de urmă autorită
țile, cei doi își găsiseră drept 
culcuș peste noapte niște... că
pițe de fin de la marginea 
orașului. Dibuindu-i, gospo
darii le-au stricat „casele", iar 
instanța le-a dat o altă... lo
cuință pentru 4 luni de zile.

I

I

I

I

I
I

»
într-o scrisoare tri- 

niisă redacției. Aristi
de Cerbu din Bucu
rești arăta că la pen
siunea „Dîmbovița", 
de pe strada 13 De
cembrie nr. 2, accesul 
publicului este stinje- 
nit de desele rezervări 
pentru diferite grupuri, 
iar . sîmbăta și dumi
nica — de nunți. La o 
primă verificare, în
tr-o zi de lucru, res
ponsabilul unității, de 
față și cu un repre
zentant al inspecției 
comerciale de stat, 
ne-a dat asigurări că 
lucrurile sînt astfel 
organizate încît nici 
grupurile, nici nunta
șii să nu stingherească 
buna servire.

Iată-ne, alaltăieri, 
duminică 12 octom
brie, constatînd pe 
viu „seriozitatea" și 
„sinceritatea" răspun
sului. Tocmai urasem 
unui șef de șarftier 
construcții :

— Bine-ai' venit 
București !

— Mulțumesc, 
șeful restaurantuluî- 
pensiune „Dîmbovița" 
îmi urează, pe afișul 
din vitrină. „poftă 
bună", dar dacă vreau

de
la

Șl

să intru să servesc 
masa, el mă dă afară.

încercăm să intrăm 
în pensiune, dar șeful 
ei ne întîmpină ostil :

— Gata, s-a-nchis.
— Bine, dar pe ușă 

scrie că unitatea func
ționează între orele 
12—17 și 18—23. Acum 
e abia ora 13,45.

— Scrie, dar eu 
aștept două grupuri 
care fac turul orașului.

Inginerul Neamțu, 
de la uzina de pompe 
„Aversa", vrînd să 
servească și el masa 
de prinz, este întîmpi- 
nat cu... aversiune. 
Sosesc apoi elevi, stu- 
denți, pensionari, oa
meni cu venituri mai 
modeste, pentru a 
servi o masă la prețul 
de pensiune, dar șeful 
unității îi trimite la 
restaurantele 
propiere : 
tlnental", 
Pallace", „Lido" !...

— Dați-ne, vă ru
găm, caietul cumpără
torului !

— Nu vl-1 dau, re
plică șeful pensiunii.

— Refuzați ?
— Da, refuz !
Mai rămîn cu șeful 

de șantier în fața unf-

din a- 
„Intercon- 
„Athenăe

tății și asistăm 
consumatorii 
mai devreme la 
sînt evacuați. După o 
jumătate de oră urcă 
treptele pensiunii o 
ceată de lăutari, cu 
nuntașii după ei.

— Acestea sînt gru
purile de turiști ? — îl 
întrebăm pe șeful pen
siunii, Constantin Dea- 
conu.

în ambianta clntece- 
lor „de pahar" n-a 
mai putut să mintă.

— De la un om de 
pe stradă iau pentru 
o masă 16 lei. iar pe 
un nuntaș îl costă 
„tacîmul" 120—150 de 
lei.

Iată cum o unitate 
de alimentație publică, 
ființată în sprijinul 
persoanelor care nu 
își pot permite să ser
vească zilnic masa Ia 
„Intercontinental", se 
abate de 2—3 ori pe 
săptămînă — în goa
na după venituri cît 
mal mari — de la pro
filul stabilit. Și, tot
odată, încalcă o regu
lă elementară, aceea a 
servirii „omului de pe 
stradă" in mod civi
lizat. (A. Săndescu).

I Bietul om!

I

I

I

I

I

I

I

I

Sintem informați de la Inspec
ția de stat pentru protecția 
muncii de un accident mai 
puțin obișnuit, petrecut in îm
prejurări de neînțeles.

Muncitorul Petrache Trujescu, 
de profesie asfaltator, lucra la 
întreținerea drumului național 
dintre Tecuci și Galați. Deci 
unul din oamenii care depun 
eforturi pentru ca pe drumurile 
publice traficul rutier să se 
desfășoare in condiții tot mai 
bune. El, omul acesta, își vedea 
de treburile și de asfaltul lui. 
Nici n-avea cum să-și inch puie 
ci peste citeva clipe un camion 
îl va lovi, accidentindu-l foarte 
grav. Transportat de urgență la 
spital, cu toată strădania medi
cilor și a unei intervenții chi
rurgicale, n-a mai putut fi 
salvat. O viață 
iresponsabilitatea unui 
neatent.

mai putut 
curmată din 

șofer

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Amnezii de toamnă
Omul gospodar Își 

pregătește din toamnă 
cămara de iarnă. Că
mară din care să nu 
lipsească diversele con
serve de legume și 
fructe. Această preo
cupare e cu atît mai 
firească într-un sezon 
caracterizat prin abun
dență în piețe, cum 
este actualul anotimp. 
Dar belșugul de legu
me și fructe nu re
zolvă totul. Pregătirea 
conservelor necesită — 
se știe — o serie de așa- 
zise „accesorii" : oțet, 
sare, sfoară, celofan, 
conservanți, 
gelatinoase, 
dopuri etc. Se găsesc 
ele în magazine ?

Am intrat zilele tre
cute în mai multe uni
tăți comerciale din Ca
pitală. La magazinul 
BIG din cartierul Ti
tan lipseau (de aproa
pe o săptămînă) oțe
tul, sarea și conser- 
vantul ; la alimentara 
A 10 din sectorul 3

capsule 
borcane.

se găseau conservant 
și sfoara, dar lipseau 
(de două săptămîni) 
oțetul, sarea, celofanul 
și borcanele ; la ali
mentara din piața Mi- 
nlș lipseau (de aproa
pe o lună) și oțetul, și 
celofanul, și borcanele, 
și conservantuL Era 
prezent doar responsa
bilul, Grigore Văduva, 
care încerca să se scu
ze, explicîndu-ne :

— Noi am cerut pro
dusele la depozit. Am 
făcut și comenzi, am 
dat și telefoane dar... 
noi spunem, noi auzim.

Nu e prima dată 
cînd. odată cu venirea 
toamnei, comerțul dă 
semne de amnezie (a 
se citi slabă organiza
re). Deși este cunoscut 
că în această perioadă 
sînt mult solicitate 
„accesoriile" pentru 
conserve, exact ele 
lipsesc din magazine, 
punîndu-i pe cumpă
rători pe drumuri, ră-

cum 
aflați 
mese

pindu-le timpul cu 
căutatul. Actuala stare 
de lucruri este cu atît 
mai de neînțeles dacă 
avem în vedere că de
pozitele comerțului din 
întreaga țară, inclusiv 
cele din Capitală, dis
pun — așa cum o de
monstrează negru pe 
alb ultima situație a 
stocurilor consultată de 
noi la Ministerul Co
merțului Interior — de 
importante cantități de 
produse specifice se
zonului. Bunăoară, sto
cul de oțet este în 
prezent de peste 14 000 
hl (aproape dublu față 
de anul trecut), iar 
stocul de sare este de 
circa 
peste 
mare 
Cine
atunci drumul firesc al 
mărfurilor de la depo
zite la magazine? Poa
te Direcția comercială, 
cu sprijinul M.C.I.. va 
dezlega misterul. (Mi
hai Ionescu).

13 000 tone (cu 
50 la sută mai 
ca anul trecut).

scurtcircuitează

feră la bunul mers al producției, se 
fac propuneri pentru îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii, 
pentru crearea unor condiții de 
muncă tot mai bune, înlăturarea u- 
nor neajunsuri în aprovizionarea teh- 
nico-materială. sînt semnalate abu
zuri în munca unor cadre de condu
cere. Este de reținut însă și faptul 
că multe audiențe vizează unele ce
rințe personale. Ca șj în alte uni
tăți economice și la noi mulți oameni 
cer locuințe. De la apariția hotă- 
rîril din martie 1978 și pînă 
în luna septembrie a. c., 1 100 de 
astfel de cereri s-au soluționat în 
combinat șl tot atîtea familii s-au 
mutat în locuințe. în sprijinul con
structorului și pentru a face ca tot 
mai mulți oameni ai muncii să se 
mute în case noi, la propunerea oa
menilor muncii din combinat s-a ho- 
tărît ca un număr de apartamente 

să le realizăm 
cu forțe proprii 
(după ce con
structorul le mon
tează din prefa
bricate), 
că numai în anul 
1979 am 
și am dat în fo
losință cu forța 

proprii aproape 100 de apartamente. 
De asemenea, prin 
Încă unui cămin de 
315 locuri, numărul 
crescut la patru, iar 
ele la 1 260.

Relatînd despre aceste cerințe, tre
buie să spun că avem posibilități 
pentru a asigura condiții mai bune 
în cămine. La ora actuală problema 
mutării din cămine în spații cores
punzătoare a tinerilor căsătoriți este 
aproape realizată, iar nu peste mult 
timp vom asigura ca într-o cameră să 
locuiască un singur tînăr. Să adăugăm 
la toate acestea faptul că prin solu
ționarea propunerilor oamenilor mun
cii legate de îmbunătățirea asistenței 
medicale, a condițiilor de muncă', prin 
dotarea cu aparatura necesară a ce
lor cinci dispensare din întreprinde
re, prin amenajarea și dotarea cu 
cele necesare a cabinetului pentru 
medicina muncii în combinat, am reu
șit practic să nu mai avem cazuri 
de îmbolnăviri profesionale, iar nu
mărul celor în concedii de boală 
scade de la o perioadă la alta.

Am încercat să redau prin cîteva 
fapte și exemple rezultatele concrete 
pe care le-a determinat, în combina
tul nostru, aplicarea hotărîrii Comi
tetului Central al partidului adopta
tă cu doi ani și jumătate în urmă. 
Consider că nu sînt realizări ieșite 
din comun, după cum nici formele și 
metodele folosite pentru a cunoaște 
cît mai bine realitatea, pentru a ști 
ce doresc oamenii nu sint nici ele 
descoperiri noi.

în primul rînd, pe lingă audiențe
le obișnuite pe care fiecare cadru de 
conducere le ține — prin program — 
cel puțin o dată pe săptămînă, la 
noi s-a încetățenit metoda deplasării 
în secții și discutarea cu oamenii a 
problemelor lor la locul de muncă. ; 
Prin aceasta a crescut răspunderea 
cadrelor de conducere din secții față 
de problemele ridicate de oameni și, 
totodată, a crescut și încrederea oa
menilor în ele, pentru că probleme
le care se ridică în secții, în pre
zența noastră, le rezolvăm în foarte 
mare măsură cu cadrele din secții. 
Este firesc, prin urmare, să scadă și 
numărul celor ce plecau să-și rezol
ve problemele la municipiu, județ 
sau organele centrale.

Pornind de la convingerea că prin 
oameni, cu ajutorul lor și spre folo
sul lor, ne îndeplinim îndatoririle, ne 
vom preocupa și în continuare, cu și 
mai multă răspundere, pentru solu
ționarea problemelor oamenilor, 
vom îmbunătăți stilul 
tru a găsi noi forme .
aplicare în practică a prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie 1978, hotărîre pe care o 
considerăm de cea mai stringentă 
actualitate?

astfel
realizat

construirea a 
nefamiliști de 
căminelor a 

al locurilor in

ne 
de muncă pen- 
și metode de

Elena PETRE
secretar al comitetului de partid 
de la Combinatul siderurgic Reșița

Tragere LOTO 2
Duminică, 19 octombrie 1980, 

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează ultima tra
gere Loto 2 din această lună. 
Ciștigurile în autoturisme „Da
cia 1 300“ și importante sume 
de bani, obținute cu regularitate 
la tragerile Loto 2, vor fi pre
zente, desigur, și de această 
dată, răsplătind perseverența și 
inspirația participanților. Se re
amintește că un bilet costă 10 
lei și poate fi completat cu o 
variantă achitată sută la sută, 
sau cu patru variante achitate 
în cotă de 25 la sută ; indiferent 
de cota jucată, fiecare bilet ia 
parte la toate cele trei extra
geri a cîte patru numere, care 
totalizează 12 numere din 75. 
Sîmbătă, 18 octombrie, este ulti
ma zi pentru procurarea bilete
lor.

eticii și echității socialiste

în concordanță

cu atribuțiile sporite

ale consiliilor

populare
Conform legii de organizare 

funcționare, consiliile populare 
doptă planul economico-social 
cultural în profil teritorial. în spi
ritul adîncirii și completării aces
tei prevederi democratice, aș pro
pune legiferarea dreptului membri
lor comitetelor executive, al depu- 
taților și activiștilor organelor pu
terii și administrației de stat de 
a efectua controale asupra activi
tății din sectoarele cuprinse în pla
nul în profil teritorial — spre a 
putea interveni pentru realizarea 
sarcinilor și rezolvarea unor pro
bleme cu care se confruntă unită
țile economice și sociale respecti
ve. Desigur, aceasta presupune în
tărirea pe plan organizatoric a co
laborării cu organele de statistică.

O a doua propunere vizează pre
ocupări specifice edilitar-gospodă- 
rești, încît primăriile să aibă posi
bilitatea să le coordoneze corespun
zător cerințelor locale. în prezent, 
activitatea de mică industrie, agri
cultura, gospodăria comunală, pres
tările de servicii, activitatea social- 
culturală sînt subordonate direct 
consiliilor populare județene. Spre 
exemplu, primăria municipiului de 
reședință răspunde de curățenia 
străzilor intr-o anumită măsură 
doar formal, deoarece gospodăria 
comunală ține în mod direct de 
consiliile populare județene. De 
aceea, propun ca unitățile de gos
podărie comunală, ICRAL-urile, 
întreprinderile de transport în co
mun, ca și instituțiile cu caracter 
social și cultural care își desfă
șoară activitatea pe raza municipii
lor și orașelor să fie subordonate 
direct acestora. Pe lingă eliminarea 
unor elemente de centralism exce
siv, formalism și a întîrzierilor în 
rezolvarea unor probleme, această 
măsură ar permite consiliilor popu
lare municipale și orășenești să-și 
creeze noi surse de autofinanțare.

Prin aceleași măsuri, consiliile 
populare municipale și orășenești nu 
ar mai avea rolul de simple exe
cutante ale hotărîrilor luate de or
ganele județene, ci s-ar implica mai 
direct în luarea unor măsuri și re
zolvarea unor cerințe cu caracter 
local.

Dumitru MOSORA, 
secretarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al municipiului Brașov

Pentru o mai bună

precizare

a competențelor

și 
a-
Și

economico-soclală șl a altor acti
viști de partid și de stat de a de
clara bunurile de valoare, proprie
tate personală, întregesc ansamblul 
legilor adoptate in ultimii ani pe 
linia traducerii in viață, in mod 
real, a principiilor eticii șl echită
ții in societatea noastră. Se poate 
aprecia că proiectul de lege are un 
pronunțat caracter preventiv, fiind 
în folosul tuturor membrilor so
cietății, indiferent de activitatea 
pe care o desfășoară și funcția pa 
care o îndeplinesc.

Și cadrele de conducere din apa
ratul procuraturii sînt proteguite 
de orice suspiciune sau ponegrire 
în legătură cu bunurile pe care le 
posedă sau le dobîndesc prin mun
ca lor. Este binevenită o asemenea 
evidență socială, care are menirea 
de a apăra și întări reputația aces- 
tor cadre.

. în același timp însă îmi exprim 
convingerea că ar fi necesar să se 
prevadă și modalitățile juridice de 
ocrotire a patrimoniului persoane
lor care au obligația specificată do 
lege. Am in vedere asigurarea 
caracterului confidențial al decla
rațiilor legal solicitate. Mai este 
necesar, după părerea mea, să fie 
prevăzute cu precizie organele 
competente de primire, înregistra
re și evidență a declarațiilor, ca și 
obligațiile ce le revin acestora. 
Sint precizări de natură să confere 
patrimoniului personal protecția 
firească față de orice încercare de 
a se trage foloase de pe urma a- 
cestor declarații, chiar și numai 
sub aspect moral. Totodată, s-ar 
preveni manifestările de neglijen
ță in activitățile de evidență și 
minuire a declarațiilor in cauză, in 
spiritul acelorași norme preventi
ve impunîndu-se și stabilirea, 
limite strict prevăzute de lege, 
accesului la aceste documente.

a problemei locuințelor, nu cred 
că anumite prevederi pot răspunde 
acestui scop.

Eu, personal, nu aș accepta să 
intru în locuința altuia, pe motiv 
că are spațiu excedentar, fie chiriaș, 
fie proprietar, pentru că :

— nu mi se pare că ar fi demn;
— nu intenționez să creez difi

cultăți sau neplăceri altora, așa cum 
nu doresc să am eu neplăceri ;

— doresc să mă căsătoresc și știu 
că dacă mi se atribuie locuință în 
spațiul altora se va considera că 
situația mea este rezolvată.

Alexandru PUIU
București

Regimul micilor cabane

de sezon

in
a

Ștefan ROMAN, 
procuror-șef al sectorului 
București

A trăi în condiții

civilizate da !

A alerga după lux

excesiv nu !
Proiectul de lege. In esență

6

Dezbaterea publică a prold. j 
de lege constituie un exemple > ’ 
democratismului real al societății 
noastre. Proiectele exprimă promo
varea neabătută a principiilor eticii 
și echității socialiste, grija perma
nentă pentru perfecționarea diferi
telor domenii de activitate.

Consider utilă, și în spiritul în 
care au fost inițiate modificările 
legilor 4 și 5 din 1973, o diferen
țiere a caselor de odihnă in raport 
cu zona în care sint situate și cu 
condițiile de confort pe care le 
oferă. Este vorba, mai precis, de 
acele căsuțe de odihnă, confecțio
nate din materiale ușoare sau din 
prefabricate, mici cabane, care sint 
locuite efectiv o mică parte din an, 
în condiții de confort pe care omul 
le acceptă într-o vacanță și, ca a- 
tare, deținătorul lor nu ar putea 
să opteze, așa cum l-ar obliga pre
vederile proiectului, să se mute 
cu familia, să aibă acolo locuința 
permanentă. Mă gîndesc, de exem
plu, la căsuțele de pe malul lacu
lui Cinciș, construite de oamenii 
muncii de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, alcătuite în cea mal 
mare parte din 1—2 încăperi și un 
hol, fără sistem de încălzire și 
care, în timpul verii, cînd pot fi 
folosite, constituie un locșor plăcut 
de odihnă și recreare, dar în afara 
lunilor de vară sînt de nefolosit. 
Sînt situații de care legea este fi
resc să țină seama.

Dr. Ion M1HA1LESCU, 
Centrul Național de Fizică

în spiritul principiilor care guver
nează viața economică și socială din 
patria noastră, în lumina hotărîri- 
lor Congresului al II-lea al consi
liilor populare, proiectul de modifi
care a Legii nr. 57/1968 de organi
zare și funcționare a consiliilor 
populare prevede sarcini sporite, 
răspunderi bine precizate pentru 
organele locale ale puterii de stat. 
Este și firesc ca, în raza sa de ac
tivitate, consiliul popular să condu
că, să organizeze munca și să răs
pundă de îndeplinirea obiectivelor 
în profil teritorial, de dezvoltare e,- 
conomică și socială a județului, 
municipiului, orașului sau comunei.

Consider necesar ca în textul le
gii aflate în dezbatere în stare de 
proiect se se facă precizarea sarci
nilor ce revin birourilor permanente 
ale comitetelor executive de la mu
nicipii, pentru a delimita mai exact 
atribuțiile lor, în afara oricărei in
terpretări restrictive sau extensive.

Vasile PERDEA, 
președintele comitetului executiv 
ol Consiliului popular 
al municipiului Alba Iulia

Proiectul de lege, în esență bț- , 
nevfinit, pentru a mal pune pe gîn- 
duri pe cei cară aleargă după „vi- 
lișoare" și apartamente somptuoa
se (cumpărate „la negru" cu . circa 
500 000 lei), ar putea să afecteze și 
interesele unor oameni ai muncii 
care și-au construit apartamente, 
încurajați de stat (uneori chiar de
terminați de legea care nu le dădea 
dreptul să primească locuințe din 
fondul de stat, dacă venitul pe 
membru al familiei depășea, fie și 
cu 50 lei, suma prevăzută de le
gea în discuție).

Desigur, o normare a spațiului în 
cazul proprietății, este justă ; nu 
ar fi echitabil și nlct în spiritul eti
cii noastre ca cineva să-și constru
iască „palate" de 7—8 camere cu 
credit de la stat I Și nici să locu
iască în apartamente proprietatea 
statului cu 2—4 camere peste ne
cesar. Dar o cameră de persoană, 
inclusiv pentru copii sub 15 ani, 
mai ales dacă sînt băiat și fată, 
plus încă o cameră pentru Întreaga 
familie, în condiții de bloc, nu ar 
însemna lux, ci un trai civilizat, 
pe măsura nivelului actual al dez
voltării societății noastre.

Pe de altă parte, dacă s-ar adop
ta legea în forma ce a fost propu
să, avantajele de spațiu oferite de 
achiziționarea unul apartament, 
comparativ cu locuințele cu chirie 
la stat, nu ar mai fi suficiente 
pentru a încuraja cetățenii să-și 
construiască apartamente.

Totodată, ideea unor revizii tri
mestriale ale spațiilor din aparta
mente s-ar putea să genereze in
stabilitate, confuzie și abuzuri.

Florentina ALBII, 
profesoară, București

Casele strămoșești
Consider ci, în spiritul echității 

și al umanismului orînduirii noas
tre să se facă o deosebire între ca
sele de odihnă construite în zone 
turistice, cu instalații de confort, 
garaj și risipă de spațiu, și casele 
modeste de țară, moștenite din 
moși-strămoși, de care beneficiază 
mai mulți membri ai familiei cu 
copiii lor și la care, prin gravita
ție natală, se reîntorc definitiv.

Avînd în vedere numărul mare 
de cetățeni care cred că sint în 
aceeași situație, prin neincluderea 
acestor case drept „case de odih
nă" s-ar realiza cel puțin cîteva 
obiective din multe posibile :

— spațiu suplimentar în zonele 
urbane (odată cu pensionarea) ;

— degrevarea zonelor turistice 
din țară destul de aglomerate ;

— locuri suplimentare în tabere- 
și coloniile de copii.

Dr. Teodor DIACONII, 
asistent universitar, I.M.F. - 
București

le

Utilajele casate -

folosibile în mica

Industrie
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Declararea bunurilor

însoțită de garanții

adecvate
Consider că prevederile proiec

tului de lege privind obligația ca
drelor de conducere din activitatea

INVITAȚIE LA TUȘNAD
Adăpostită de munți, fe

rită de vîrțturi, stațiunea 
balneoclimaterică Tușnad 
beneficiază de importanți 
factori naturali de cură in
dicați în tratarea unor boli 
ale sistemului nervos cen
tral, precum și a unor afec
țiuni ale aparatului cardio
vascular. Așezată la 650 
metri altitudine, stațiunea 
beneficiază de un climat 
subalpin tonifiant, cu aer 
puternic ozonat, bogat în 
aerosoli rășinoși și ioni ne
gativi, ceea ce o recomandă 
și pentru odihnă, vacanțe 
și turism.

Baza de tratament de 
mare capacitate, Înzestrată 
cu instalații dintre cele mai 
moderne 
personal 
clăii tate, 
Tușnad o 
căutată șl apreciată.

Organizatorii de turism 
din Tușnad, gazde ospita
liere, oferă celor sosiți aici 
programe variate de ex
cursii In locuri și zone de 
un pitoresc aparte.

și* încadrată cu 
medical de spe- 
face din Băile 
stațiune foarte

Din unghiul de vedere

al solicitantului

Ca urmare a uzurii fizice 
morale, unele mașini și utilaje 
întreprinderile marii industrii 

din producție și trimise la 
Intrucît b parte din aceste 

fixe își pot găsi întrebuin- 
atelierele micii industrii, 

ca proiectul de lege a in- 
mici să creeze unităților , 

sector posibilități de a 
pentru nevoile proprii

sau 
din 
sint

Lucrez, de doi ani, la un insti
tut de proiectări din București. Sînt 
înscris pe lista de locuințe, dar încă 
nu mi s-a rezolvat . solicitarea, în- 

. cît locuiesc la prieteni și cu
noștințe. Am citit cu atenție 
noile proiecte de legi și, deși 
urmăresc rezolvarea mai grabnică

scoase 
casare, 
mijloce 
țâre în 
propun 
dustriei 
din acest 
achiziționa 
de producție mașini și utilaje scoase 
din uz de întreprinderile industria
le republicane.

Ioan GERGELY, 
vicepreședintele Biroului executiv 
al Consiliului popular 
din corn. Fintinele, județul Arad

ALBA IULIA

NOI MAGAZINE 
ALIMENTARE

Agențiile și filialele ofi
ciilor județene de turism, 
precum și cele ale I.T.H.R. 
București stau oricînd la 
dispoziția amatorilor de

odihnă și tratament in sta
țiunea Tușnad, atît pentru 
informații suplimentare, dt 
și pentru procurarea bilete
lor.

în fiecare an, în mu
nicipiul Alba Iulia, 
unitățile comerțului a- 
limentar, coordonate 
de întreprinderea co
mercială de stat pentru 
mărfuri alimentare și 
alimentație publică își 
diversifică profilul, se 
modernizează. Magazi
ne alimentare cu au
toservire. unități „Gos
podina", 
au fost 
date în 
centrul 
noile

• Romanilor 
După cum ne-a infor
mat tovarășa Marcela 
Vințan, directoare ad
junctă a întreprinderii, 
numai în acest an re
țeaua comercială de 
profil alimentar se ex-

cofetării etc. 
construite șl 
folosință în 

localității, în 
cartiere Platoul 

și Ampoi.

tlnde cu 1 280 mp. In 
noile blocuri din an
samblul 
Platoul 
s-au dat 
rotiserie
Totodată, s-a acordat 
atenție creării unor 
unități de desfacere in 
punctele aglomerate 
ale orașului. Este vor
ba de unități mici, care 
satisfac solicitările ce
lor grăbiți : o patise
rie la autogară, o ml- 
crocofetărie în incinta 
Cetății, o berărie în 
piața de alimente. In 
același spirit s-a acor
dat atenție extinde
rii comerțului stradal, 
prin amenajări simple, 
dar cu ridicată eficien
tă. (Ștefan Dinică).

Cloșca, pe 
Romanilor, 

!n folosință o 
și o patiserie.

I
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Excelenței Sale
Domnului LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Cu prilejul învestirii in Înalta funcție de președinte al Republicii Coope

ratiste Guyana, am deosebita plăcere să vă adresez cordiale felicitări, îm
preună cu cele mal bune urări de succes în activitatea dumneavoastră, pen
tru progresul și prosperitatea poporului guyanez prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre Româ
nia și Guyana vor înregistra noi progrese, în interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii, destinderii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Hie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
lui Ptolemy Reid, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Cooperatiste

Guyana, prin care li adresează căl
duroase felicitări cu prilejul desem
nării în această funcție și cele mal 
bune urări de progres și bunăstare 
poporului guyanez prieten.

Convorbiri economice româno-tunisiene
Tovarășul Cornel Burtică, viceprlm- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit luni 
după-amiază pe Abdelaziz Lasram, 
ministrul economiei naționale al 
Tunisiei, care conduce delegația 
țării sale la lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte ro-

mâno-tunisiene de cooperare econo
mică.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale bilaterale, a coo
perării economice dintre cele două 
țări.

A fost prezent Zouhîr Chelii, am
basadorul Tunisiei la București.

Acord româno-somalez de cooperare economica 

și tehnică
Luni clmlneață a fost semnat, la 

București, Acordul de cooperare eco
nomică șl tehnică dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România șl Gu
vernul Republicii Democratice Soma
lia. Din partea română, documentul 
a fost semnat de Cornel Burtică, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, iar 
din partea somaleză, de Mohamed 
Aii Nur, ministrul zootehniei, pădu
rilor și pășunilor.

Au fost prezențl Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali

mentare, șl Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior șl cooperării economice inter
naționale.

Acordul stabilește căile de dezvol
tare a cooperării româno-somaleze în 
domeniile industriilor construcțiilor 
de mașini, petrolieră șl minieră, pre
cum și în agricultură și zootehnie. 
Sînt stipulate, de asemenea, princi
piile pe baza cărora urmează a fi ne
gociate și finalizate unele acțiuni de 
cooperare reciproc avantajoase.

(Agerpres)

ROMÂNIA — FILM prezintă:

la cinematograful „Studio" din Capitalâ

SAPTAMÎNA FILMULUI AMERICAN
14 octombrie — LA RĂSCRUCE; 15 octombrie — OMUL DIN 

SAN FRANCISCO; 16 octombrie — POVESTEA ROCKULUI;
17 octombrie — CAMPIONUL; 18 octombrie — MANHATTAN.

Imagine din filmul „Mied romanță", prezentat In spectacolul de gală 
de luni seara

Cronica zilei
Luni după-amiază, tovarășul Ste

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Janez Stanovnik, 
secretar executiv al Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.- 
O.N.U.), care la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe efectuează o 
vizită în țara noastră. Au fost abor
date probleme privind colaborarea 
României cu C.E.E.-O.N.U., precum 
și contribuția comisiei la reuniunea 
statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa de la Madrid.

La convorbiri a participat Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, președintele 
In funcțiune al comisiei.

★
Luni după-amiază, tovarășul Ște

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Yves Vercauteren, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Belgiei la București, 
În legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

★
O selecție reprezentativă pentru 

producția actuală a cinematografiei 
Statelor Unite este oferită in cadrul 
„Săptămînii filmului american", ma
nifestare culturală ce se desfășoară, 
începînd de luni, in Capitală. Spec
tacolul de gală, desfășurat la cine
matograful „Studio", a programat 
filmul artistic „Mică romanță", crea
ție inspirată din universul plin de 
farmec al copilăriei și adolescenței.

In deschiderea manifestării au rostit 
alocuțiuni Dumitru Femoagă, direc
torul Casei de filme nr. 5 și Herbert 
Kaiser, Însărcinat cu afaceri a.i. al 
S.U.A. la București.

La spectacolul de gală au participat 
Cristea Chelaru, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți al Ministeru
lui Afacerilor Externe, Asociației ci
neaștilor, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
In Capitală a început, luni dimi

neață, cursul postuniversitar de ma
nagement-marketing In domeniul re
lațiilor economice internaționale, or
ganizat de Ministerul Educației' și 
Invățămîntului, în colaborare cu 
Fundația europeană Drăgan, The 
City University Business School of 
London și Academia de Studii Eco
nomice.

La buna desfășurare a acestei ac
țiuni, care va dura două săptămîni, 
își vor da concursul profesori și spe
cialiști din Anglia, Belgia, Italia șl 
România.

Concomitent cu deschiderea cursu
lui menționat, la Lugoj s-a încheiat 
o manifestare similară : cursul 
postuniversitar de management-mar
keting cu aplicații In dreptul comer
țului internațional, ale cărui expu
neri au fost susținute de cadre di
dactice care predau la instituții de 
Invățămînt superior din Anglia, Bel
gia, Grecia și România.

★
Luni seara s-a deschis, printr-un 

concert prezentat In sala Ateneului 
Român, stagiunea 1980—1981 pentru 
studenți, organizată de Filarmonica 
„George Enescu", In colaborare cu 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din centrul universitar Bucu
rești. (Agerpres)

OIN AGENDA TIRGULUI miHIHL

Bogată ofertă românească de produse 
electrotehnice

în standurile Întreprinderii de co
merț exterior „Electroexportimport" 
este prezentată oferta la export a 
unităților românești din ramura elec
trotehnicii, sector al industriei noas
tre constructoare de mașini care cu
noaște o dezvoltare și diversificare 
accentuată a producției.

Atenția vizitatorilor români șl 
străini, a oamenilor de afaceri pre- 
zenți la T.I.B. este atrasă de nu
meroasele produse noi prezentate 
care se remarcă prin gradul ridicat

de tehnicitate, siguranța In exploa
tare, randamentele energetice supe
rioare, caracteristici care le conferă 
o înaltă competitivitate. între noile 
produse reținem cele două tipuri de 
mașini de prelucrat prin electro- 
eroziune — una echipată cu comandă 
numerică, care asigură o precizie și 
finețe deosebite pieselor realizate. In 
standuri este prezentată o gamă 
largă de motoare electrice (motoare 
asincrone, electromotoare, motoare 
de curent continuu destinate acționă
rii utilajelor în industria metalur
gică, motoare de puteri mari și 
foarte mari), 1a care se adaugă grupu
rile electrogene tropicalizate. noile 
modele de transformatoare și con
densatoare. în cadrul aceluiași stand 
sînt expuse materiale și lacuri elec- 
troizolante, apărate de măsură, con- 
vertizoare de frecvență, traductoare 
de tensiune ș.a. Alături de produsele 
electrotehnice de uz industrial, sînt 
prezentate bunuri electrocasnice ca
racterizate prin linia lor modernă, 
consum redus de energie electrică, 
silențiozitate.

Discuțiile concrete care se poartă 
In aceste zile între specialiștii ro
mâni și reprezentanții a numeroase 
firme străine în vederea încheierii 
unor noi tranzacții economice vor 
îmbogăți portofoliul de comenzi la 
export al industriei noastre electro
tehnice, vor fructifica posibilitățile 
largi de colaborare șl cooperare In 
producție cu unitățile din acest sec
tor al construcțiilor de mașini. »

Opinii ale unor participant de peste hotare
Tîrgul internațional București cu

noaște din primele zile o mare aflu
ență de vizitatori, un larg interes în 
rîndul specialiștilor și oamenilor de 
afaceri participant! la actuala ediție. 
Redăm mai jos opiniile unor oaspeți 
de peste hotare.

Vladimir Zavodnov, directorul pa
vilionului U.R.S.S. : „Participarea 
Uniunii Sovietice la tirgurile orga
nizate la București joacă un rol im
portant în lărgirea relațiilor comer
ciale și economice dintre țările noas
tre și o bună parte a contractelor se 
încheie aici. Dinamismul este trăsă
tura cea mai importantă a relațiilor 
economice sovieto-române ; volumul 
schimburilor reciproce, care a cres
cut în ultimele trei decenii de circa 
11 ori, atinge în acest an 2,4 miliarde 
ruble. O contribuție decisivă la dez
voltarea relațiilor prietenești, pe 
multiple planuri, dintre țările noas
tre au întîlnirile dintre tovarășii 
Leonid Brejnev și Nicolae Ceaușescu, 
care au determinat, de fiecare dată, 
adîncirea colaborării și cooperării. 
Programul pe termen lung, pînă în 
anul 1990, privind dezvoltarea specia
lizării și cooperării în producție, sem
nat recent, va ridica relațiile econo
mice sovieto-române pe o nouă 
treaptă, le va imprima un caracter 
și mai stabil. Sînt convins că Tîrgul 
de la București va contribui la găsi
rea a noi posibilități de lărgire a re
lațiilor noastre economice, va întări 
prietenia între România și U.R.S.S.".

Wadim Mietkovski, directorul pa
vilionului Poloniei : „De fiecare dată 
prezența țării noastre la manifestă
rile expoziționale de la București s-a

Încheiat cu un bilanț fructuos. Mul
titudinea și diversitatea produselor 
pe care le expunem nu pot fi sepa
rate de faptul că In ultimii ani vo
lumul schimburilor comerciale reci
proce s-a dezvoltat continuu. Am
bianța In care s-a deschis actuala 
ediție a T.I.B., onorată de prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, exce
lenta colaborare cu organizatorii, în- 
tîlnirea cu numeroși prieteni pe care 
Ii avem in România asigură expo
zanților, polonezi condiții dintre cele 
mai favorabile pentru o activitate 
rodnică, in deplin acord cu politica 
promovată de țările noastre".

Heintz Steinmetz, directorul expo
ziției R.F. Germania : „Doresc să 
subliniez un singur fapt: 200 de firme 
vest-germane sint prezente la T.I.B. 
•80. Aceasta dovedește cu prisosință 
faptul că interesul pentru dezvol
tarea schimburilor economice re
ciproce, pentru adîncirea cooperări). 
In producție cu întreprinderile din 
România se menține ridicat Sînt 
sigur că prezenta noastră la tirg va 
impulsiona aceste schimburi, va da 
ocazia Încheierii unor noi tranzacții 
reciproc avantajoase. Dealtfel, In 
aceste zile vor sosi la București nu
meroși oameni de afaceri și specia
liști vest-germanl, care, Împreună cu 
reprezentanții- ministerelor și Între
prinderilor de comerț exterior din 
România, vor stabili modalitățile 
concrete de dezvoltare a relațiilor 
comerciale dintre România și R.F. 
Germania.

Dan CONSTANTIN

BULETIN RUTIER • SPORT • SPORT
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției. 

Direcția circulație FOTBAL

Vă prezentăm stațiunea Izvoarele
Așezată Intr-o minunată poiană, 

înconjurată de păduri de foioase și 
brad la poalele munților Gutîi (916 
m altitudine), stațiunea Izvoarele 
constituie un loc ideal pentru odih
nă. excursii și drumeții. Accesul 
în stațiune se face dinspre Baia 
Mare un drum modernizat (32 
km), * șerpuiește printr-un de
cor d . i ră frumusețe, întilnește 
in cal. lacul și barajul Firiza. pen
tru ca mal apoi să apară o imensă 
poiană. Aici se află vile elegante 
și confortabile, care iși așteaptă 
oaspeții în tot timpul anului.

Dar nu numai pentru odihnă este 
renumită stațiunea Izvoarele. Ae
rul puternic ozonat este indicat 
pentru tratarea unor boli ale siste

mului nervos, precum și a unor 
afecțiuni pulmonare.

La dispoziția turiștilor stau mul
tiple posibilități pentru excursii în 
împrejurimi. Astfel, pe poteci mar
cate sau pe drumuri forestiere, se 
poate ajunge la Cheile Tătarului, 
Vîrful Igniș, lacul Firiza (pe malul 
căruia se află un modern restau
rant cu terasă), Creasta Cocoșului 
sau Vîrful Gutîi, precum și în sa
tele maramureșene de pe valea s 
Marei. ,

De la agențiile și filialele oficii
lor județene de turism, precum și 
prin I.T.H.R. București, se pot ob
ține bilete din timp, precum șl in
formații suplimentare.

Din nou despre viteza 
excesivă

Corelarea vitezei autovehiculului 
cu condițiile concrete de circulație și 
menținerea ei in limitele mersului in 
siguranță constituie cerințe de bază 
ale prevenirii accidentelor.

In aceste zile, cînd condițiile me
teorologice sint schimbătoare, vre
mea cu cer senin alternînd cu cea 
ploioasă, formînd mîzgă sau chiar 
polei, se impune mai mult ca oricînd 
reducerea vitezei autovehiculului pe 
drumul umed, mai cu seamă pe pa
vajul de piatră cubică și înainte de 
curbe unde sporește simțitor pericolul 
derapării. Intr-una din zilele trecu
te, din patru accidente rutiere grave, 
care au avut loc din cauza vitezei 
excesive, două s-au produs în curbe, 
soldîndu-se cu patru morți. Așa, de 
exemplu, Cornel Zâvoianu circula cu 
autoturismul l-VR-6449 de la Buzău 
spre Slobozia. Ploua și pe șosea era 
mîzgă. Cu toate acestea, șoferul res
pectiv nu a redus viteza, nu a luat 
măsuri de temperare a acesteia nici 
măcar cînd s-a apropiat de o curbă. 
Autovehiculul a intrat în derapaj și 
s-a izbit puternic de un copac. Au
tomobilistul și soția — amîndoi in
gineri — și-au pierdut viața.

Examinarea accidentelor rutiere 
generate în ultimele zile de excesul 
de viteză atestă faptul că 70 la sută 
din aceste accidente se comit în orele 
de după-amiază și seara, deci în con
dițiile cînd vizibilitatea scade trep
tat, cînd valorile fluxurilor de auto
vehicule sînt ridicate, iar oboseala 
omului de la volan este mai mare. 
Sînt tot atîția factori care trebuie să 
îndemne la prudență sporită și mo
derație în viteză.

Atenție sporită Ia depășirel
Depășirea reprezintă o manevră 

care supune șoferul la solicitări com
plexe : să aprecieze rapid și bine yi- 
teza cu care circulă vehiculul dina
intea sa, distanța laterală față de

acesta și lungimea spațiului pe care 
ii parcurge în timpul dublării, pre
cum și distanța față de vehiculul ce 
vine din sens opus, particularitățile 
șoselei, gradul de vizibilitate. Omite
rea sau aprecierea eronată a orică
ruia dintre^aceste elemente se poate 
solda cu accidente. Pe drumul națio
nal 79, circuited dinspre Oradea că
tre Arad, automobilistul loan Po
rumb s-a angajat cu autoturismul 
2-AR-3524 în depășirea unui tractor 
cu două remorci, fără să se asigure 
suficient, motiv pentru care a tam
ponat o motoretă ce venea din sens 
opus, provocînd rănirea conducătoru
lui acesteia.

Pentru începătorii la volan, depăși
rea este deosebit de dificilă, motiv 
pentru care nu se recomandă decît 
cînd este absolut necesară, dar și 
atunci să fie efectuată cu maximă 
prudență. Depășirea trebuie evitată, 
pe cît posibil, de către toți conducă
torii auto în condiții de vizibilitate 
redusă, mai cu seamă noaptea, pe 
carosabilul alunecos, precum și 
atunci cînd circulă în coloană auto
vehicule de aceeași categorie.

Recomandări de sezon t
O Este necesar să se folosească lu

minile de intîlnire ale farurilor, pe 
șosele și în orașe, de Îndată ce apar 
primele semne ale amurgului.
• Pneurile cu un grad avansat de 

uzură să fie înlocuite, întrucît p« 
drumurile umede pot provoca oricînd 
derapări.
• Să fie utilizată centura de sigu

ranță.
O Evitarea deplasării pe timp de 

noapte, cu atît mai mult te sezonul 
rece.
• După lăsarea serii să se ruleze 

Intr-un regim de viteză mai redus 
decît ziua.
• Să se reducă viteza șl să se cir

cule cu atenție sporită cînd se trece 
pe lîngă terenuri unde se recoltează 
produse agricole.

Azi, ROMÂNIA - ANGLIA
(echipe de tineret)

• Astăzi pe stadionul „1 Mai" din 
Ploiești se întilnesc selecționatele 
României și Angliei, te cadrul preli
minariilor campionatului european 
de fotbal pentru tineret Jocul va 
tacepe la ora 15.

Echipa de fotbal a Angliei 
a sosit la București

Luni seara a sosit te Capitală 
echipa de fotbal a Angliei, care va 
intîlni miercuri pe stadionul „23 Au
gust" selecționata României, în meci 
pentru preliminariile campionatului 
mondial. Din lotul englez fac parte, 
printre alții, cunoscuții Internaționali 
Ray Clemence, Peter Shilton, Phil 
Thompson, Dave Watson, Terry 
McDermott, Tony Woodcock, Pau) 
Mariner, Laurie Cunningham, Eric 
Bates.

La sosire, pe aeroportul interna
țional Otopeni, sportivii englezi au 
fost intîmpinați de reprezentant! ai 
Federației române de fotbal.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Catanzaro s-a disputat 

meciul internațional amical de fotbal 
dintre echipa Corvinul Hunedoara și 
formația Catanzaro, care activează in 
prima divizie a campionatului ita
lian. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 (1—1) în favoarea gazdelor.

Golurile au fost marcate in ordine 
de Petcu (min. 33), Palanca (min. 39), 
Braglia (min. 68), Mayo (min. 85) și 
Ranieri (în propria poartă). Jocul a 
fost condus de cunoscutul arbitru 
Altobelli.

• Peste 45 000 de spectatori au 
urmărit la Buenos Aires meciul In
ternațional amical de fotbal dintre 
selecționatele Argentinei și Poloniei, 
încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) te 
favoarea gazdelor.

sărbătoarea națională a republicii

DEMOCRATE POPULARE YEMEN

Tovarășului ALI NASSER MOHAMAD
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit, 

Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 
al Republicii Democrate Populare Yemen, 

Prim-ministru
ADEN

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit cordiale felicitări șl sincere 
urări de sănătate și fericire personală cu prilejul aniversării Zilei naționale 
a Republicii Democrate Populare Yemen, de prosperitate și succes poporului 
prieten yemenit pe calea dezvoltării economice și sociale independente a 
țării sale, sub conducerea Partidului Socialist Yemenit.

îmi exprim deplina convingere că intensificarea și adîncirea relațiilor de 
prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Yemenit, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Populară Yemen, 
atît pe plan bilateral, cit și te viața internațională, servesc intereselor celor 
două popoare ale țărilor noastre, cauzei generale a păcii, destinderii, 
independenței și ințelegeril te lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul Re
publicii Democrata 
Populare Yemen sărbă
torește Împlinirea a 
17 ani de la izbuc
nirea răscoalei popu
lare anticolonialiste 
din toamna anului 
1963, care avea să 
ducă, după patru ani 
de lupte eroice, la 
proclamarea Indepen
denței noului stat din 
sud-vestul Peninsulei 
Arabice.

Aniversarea acestui 
Important eveniment 
al istoriei sale națio
nale găsește poporul 
yemenit angajat ln- 
tr-un amplu efort de 
dezvoltare economică 
și socială a țării, de 
lichidare a grelelor 
consecințe ale domina
ției străine. Sub 
conducerea Partidului 
Socialist Yemenit, fon
dat acum doi ani, se 
îndeplinesc cu succes 
prevederile planului 
cincinal 1978—1983, care 
are in vedere creș

terea substanțială a 
producției industriale 
și agricole, construirea 
de noi fabrici, școli și 
locuințe. Se exdnde și 
se adincește procesul 
transformărilor revo
luționare. inițiat încă 
din primii ani de ducă 
victoria luptei de eli
berare, care a dus la 
naționalizarea între
prinderilor străine și 
a marilor întreprinderi 
particulare, la Înfăp
tuirea reformei agrare.

Un moment impor
tant In viața politică 
a R. D. P. Yemen II 
constituie cel de-al 
II-lea Congres ex
traordinar al Partidu
lui Socialist Yemenit, 
care are loc chiar te 
aceste zile la Aden, 
congres care este che
mat să facă bilanțul 
drumului străbătut de 
P.S.Y. de Ia constitui
re și pînă azi și să tra
seze căile dezvoltării 
țării in perioada ur
mătoare.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și solidari
tate cu statele arabe, 
cu eforturile lor de 
dezvoltare economică 
șl socială. România 
socialistă urmărește cu 
viu interes rezultatele 
obținute de poporul 
din R.D.P. Yemen pe 
calea făuririi unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și R.D.P. Yemen 
s-au statornicit relații 
de colaborare priete
nească, Întemeiate pe 
deplina egalitate In 
drepturi și avantajul 
reciproc. Ca o expre
sie a cursului ascen
dent al acestor relații, 
te ultimii ani au fost 
Încheiate acorduri co
merciale. de cooperare 
economică, culturală 
și științifică, corespun
zător intereselor celor 
două țări, cauzei gene
rale a apropierii Intre 
pbpoare, Înțelegerii și 
păcii in lume.

tv
PROGRAMUL. 1

10.00 Școala la tomlolllo
U.00 Film artistic (reluare». „O masă 

de pomină*
12,36 Telex
16,00 Telex
18,06 Invățămtnt-edueația. Triunghiul 

integrării in acțiune
16,26 Clubul tineretului
17,00 Aden
17,16 Volei masculin t Dinamo Bucu

rești — Explorări Bala Mare
13.50 WOi de seri
10.00 Telejurnal
19,25 Actualitatea eoonomică • ta zi in 

agricultură

19,45 Proiecte de legi ta dezbaterea 
opiniei publice

19,56 Ancheta TV : In instanța opiniei 
publice i huliganismul

SO.» Concert de «ntece revoluționara 
șl patriotice ta primi audiție

60.55 Teatru TV : „Oameni de fiecare 
zi" de Radu Theodoru. Premieră 
pe tară

tXlt Telejurnal

PROGRAMUL I
19.00 Telejurnal
19.25 Buletin rutier
19,40 Album coral
19,50 Moștenire pentru viitor. N. IX 

Cocea
60.35 Viața economică a Capitalei
21,05 Arhive sonore
82,10 Telejurnal

ARAD • La Moneasa a avut 
loc un reușit schimb de expe
riență al redactorilor de la stu
diourile de radioficare din ju
deț privind creșterea eficienței' 
educative a emisiunilor trans
mise prin utilizarea te mai 
mare măsură a unor genuri ra
diofonice ca : informația. Inter
viul, masa rotundă și foiletonul 
• La căminul cultural din Șiria 
s-a deschis cea de-a doua ediție 
a Salonului de artă plastică și- 
riană. Expun 30 de tineri artiști 
plastici amatori : elevi, țărani, 
cooperatori, muncitori, cadre di
dactice. • La cea de-a Vl-a 
ediție a Festivalului umorului 
„C. Tănase" de la Vaslui, bri
gada artistică a căminului cul
tural din comuna Macea — una 
din cele 11 brigăzi ce ființează 
aici, instructor profesor Traian 
Lăpăduș — a obținut marele pre
miu, o recunoaștere a activi
tății unei brigăzi ce In acest an 
iși serbează un sfert de veac de 
existență și ai cărei membri 
•înt țărani cooperatori, munci
tori și cadre didactice. (Mircea 
Dorgoșan).

IA$I • La Palatul culturii, 
te celelalte lăcașuri muzeistice 
Ieșene s-a desfășurat „Sâptămi- 
na muzeelor ieșene". Au avut 
loc numeroase manifestări pu
blice — vizitarea colectivă a 
muzeelor, expuneri și simpo
zioane, seri muzeale și auditiv- 
muzicale, vernisări de expoziții 
de artă, tapiserie, tehnică foto
grafică și cinematografică etc. 
Un interes deosebit a fost a- 
cordat dezbaterilor pe tema 
păstrării șl restaurării operelor 
de artă. (Manole Corcaci).

BAC AU • La cluburile pe
troliștilor din Moinești și Lucă- 
cești a avut loc o suită de ma

nifestări culturaî-artlstice și ști
ințifice : expuneri, sesiuni de 
comunicări și simpozioane pe 
teme economice, juridice, de 
politică internațională, la care 
au luat parte un mare număr 
de oameni ai muncii. Au fost 
vernisate te același timp expo
ziții de artă plastică, fotografii 
și o expoziție documentară pe 
tema „Din istoricul petrolului 
românesc". (Gh. Baltă).

VASLUI • în sala „Arta* a 
Muzeului județean Vaslui a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
artă plastică, organizată de Co
mitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Vaslui tn 
colaborare cu filiala Tulcea a 
Uniunii artiștilor plastici. Expun 
lucrări artiștii tulceni Constan
tin Găvenea (acuarelă) șl Ște
fan Găvenea (gravură). (Crăciun 
Lăluci).

NEAMȚ • La Galeriile „Arta" 
din Piatra Neamț s-a deschis tra
diționalul Salon anual al mem
brilor filialei județene Neamț 
a Uniunii artiștilor plastici, 
cuprinzind lucrări de pictură, 
sculptură, grafică șl artă apli
cată • Galeria „Alfa" din a- 
ceeași localitate, rezervată tine
rilor plasticieni din județ, găz
duiește o expoziție de fotografii 
artistice semnate de Mihai 
Agape. (Constantin Blagovici).

VILCEA • Sub genericul 
„Bulgaria vecină vă așteaptă", 
la Rimniou Vilcea a fost ver
nisată o expoziție de afișe și 
fotografii cu tematică turistică 
organizată de Ministerul Turis
mului tn colaborare cu Comite
tul de stat pentru turism din 
R.P. Bulgaria. Cu acest prilej a 
avut loc șl o gală de filme do
cumentare. (fon Stanciu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de U, 

16 (1 17 octombrie, ta țară i Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai frec
vente și abundente ta regiunile 'din 
vestul țării, unde Izolat cantitățile de 
apă vor depăși 20 de Utri pe metru

pătrat. Vtnt moderat eu Intensificări 
locale. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 3 șl 13 grade. Iar cele 
maxime tatre (6 «1 23 de grade. Dimi
neața. ceață locală, tn București ■ Vre
mea va fi schimbătoare, cu cerul tem
porar noros favorabil ploii. Vtat mo
derat cu intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre Tril® grade, iar maximele Intre 
19 șl 32 de grade. (Cornellu Pop, me
teorolog de serviciu).

© „LOS-2", ÎNLOCU
IEȘTE FIRUL CU PLUMB. 
Firul cu plumb a fost aproape 
complet înlocuit de constructorii 
bulgari cu aparate optice, cu 
ajutorul cărora se stabilește ver
ticalitatea construcțiilor. Dar 
nici aceste aparate nu pot satis
face integral nevoile șantierelor, 
îndeosebi cînd este vorba despre 
clădirile tnalte și cînd condițiil") 
meteorologice sînt nefavorabile. 
De aceea, specialiștii bulgari au 
construit și experimentat un 
aparat cu laser denumit ..LOS-2", 
care, spre deosebire de aparatele 
analoage folosite te altă țări, 
poate stabili verticalitatea con
strucțiilor simultan în citeva 
locuri.

® TREN TELEDIRIJAT. 
Imaginea de mal jos Înfățișează 
un tren neobișnuit : el nu are 
nici mecanic, nici alt oersonal. 
Totuși, garnitura circulă respec-

tînd strict graficul fixat. Toate 
acestea le asigură un calculator 
instalat- în cabina de conducere. 
Un asemenea tren a Început să

circula experimental ta Japonia, 
pe o porțiune de linie de 6,4 
kilometri.

© ANALIZOR PEN
TRU GUST. Electrogustome- 
trul este un dispozitiv realizat 
de studenții Institutului de me
dicină din Riga, cu ajutorul că
ruia se pot stabili cele mal mici 
abateri de Ia simțul gustului. A- 
naliza, care durează numai ci
teva minute, constă te explora
rea de către un electrod a dife
rite zone ale limbii, pe baza unei 
scheme speciale, pe scara cu care 
este prevăzut dispozitivul apă- 
rind excitațiile receptorilor gus
tativi. Electrogustometrul va 
servi medicilor ca mijloc de 
diagnosticare a unor dereglări 
ale aparatului gustativ.

• GHEAȚA „VEȘNI
CĂ". Oamenii de știință sue
dezi au elaborat tehnologia pen
tru obținerea unui nou tip de 
gheată artificială. Pe lîngă fap
tul că este aproximativ la 
fel de lunecoasă ca gheața na
turală, ea se dovedește uimitor 
'de trainică. După spusele spe
cialiștilor care au experimen
tat-o, un strat de asemenea 
gheață, avind grosimea de 6 mi
limetri, poate rezista la tempe
ratura de +5 grade Celsius 
timp de 15 anii Noul tip de 
gheață artificială va fi utilizat, 
între altele, la patinoare, me

ciuri de hochei și spectacole de 
patinaj artistic.

• MINIAUTOMOBIL 
ELECTRIC. „Uniroller" se 
numește mașina din această 
fotografie. Inventată și construi
tă te R.F. Germania, această 
mlnimașină este destinată depla
sărilor în incinta unor clădiri. 
Viteza ei maximă — 12 kilo
metri pe oră, rulați tărâ aproa
pe nici un zgomot. Noua inven
ție și-a găsit imediat întrebuin
țare in spitale, instituții, pre
cum și la expoziții.

• „FUMATUL - DO
VADA A SLĂBICIUNII 
DE CARACTER". în ultimii 
patru ani, aproximativ două 
milioane de francezi au renunțat 
să mai fumeze. Potrivit statis
ticilor date publicității la Paris 
de Ministerul Sănătății, 71 la 
sută dintre adulți și 77 la sută 
dintre tineri au ajuns la con
cluzia că fumatul reprezintă un 
pericol pentru sănătatea lor. 
Mai mult decît atît, 62 la sută 
dintre tinerii chestionați în ca
drul unui sondaj asupra acestei 
probleme au declarat că „fuma
tul reprezintă o dovadă a slăbi
ciunii de caracter". Actuala 
campanie împotriva fumatului 
desfășurată tn Franța se con
centrează asupra tinerilor intra

12 și 18 ani și a femeilor, cate
goriile cele mai expuse conse
cințelor nocive ala fumatului.

• ARBORE-GIGANT. 
Romanele de aventuri șl pros
pectele turistice care descriu 
frumusețile Californiei au râs- 
pindit faima arborelui sequoia, 
prezentîndu-1 ca cel mai mare 
de pe planetă. Ce-i drept, unele 
exemplare ale acestui arbore 
atingeau 100 de metri. Specia
liștii consideră însă că cel mal 
înalt arbore este o varietate a 
bradului alb (Abies Pectinata), 
care crește in provincia ca
nadiană Columbia britanică, 
unde, cu citeva decenii In urmă 
s-a tăiat un exemplar înalt de 
125 metri (cam cit o clădire cu 
40 de etaje), avînd o circumfe
rință de 23 de metri.



CU PRILEJUL PREZENȚEI LA CONGRESUL 

PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA 

Primul ministru al guvernului român a vizitat 
obiective economice și social-culturale

PHENIAN 13 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan: Tova
rășul Uie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
conducătorul delegației Partidului 
Comunist Român care participă la 
lucrările Congresului al VI-lea al 
Partidului Muncii din Coreea și la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
35-a aniversare a partidului, a vizitat 
întreprinderea constructoare de va
goane din Wonsan, Institutul econo
miei naționale pentru formarea ca
drelor din Phenian, întreprinderea 
de mașini grele din Tean, ecluza de 
la Mirim Gamun, unități sociale 
și culturale.

Obiectivele vizitate au constituit o 
sugestivă imagine a eforturilor rod
nice pe care le depune poporul co
reean prieten pentru dezvoltarea 
rapidă a torțelor de producție și 
pregătirea cadrelor, pentru edificarea 
unei economii moderne, în măsură să 
asigure creșterea continuă a nivelu
lui de trai al întregului popor. S-a

GENEVA

Realizarea unui acord privind interzicerea folosirii
unor categorii de

GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările Confe
rinței O.N.U. pentru interzicerea sau 
limitarea folosirii unor categorii da 
arme convenționale ce provoacă su
ferințe excesive sau au efecte nedis
criminatorii. Conferința a adoptat 
prin consens un acord-cadru privind 
interzicerea folosirii unor categorii 
de astfel de arme și trei protocoale 
anexă privind : interzicerea folosirii 
mijloacelor de luptă care produc 
schije nedetectabile cu ajutorul ra
zelor X, interzicerea Sau limitarea 
folosirii minelor terestre și a arme
lor capcană, interzicerea sau limita
rea folosirii mijloacelor incendiare. 
Succesul actualei conferințe, care s-a 
Încheiat cu adoptarea prin consens a 
patru instrumente juridice, deși cu 
un caracter limitat, subliniază Încă o 
dată Importanța și eficienta practică

Georges Marchais desemnat candidat al P.C. F.
în alegerile

PARIS (Agerpres). — în subur
bia pariziană Nanterre s-au desfășu
rat lucrările Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Francez consa
crate problemelor legate de desem
narea candidatului din partea P.C.F. 
și pregătirilor pentru alegerile prezi
dențiale din aprilie 1981 în Franța.

Conferința generala a UNESCO
Intervenția reprezentantului României

BELGRAD 13 (Agerpres). — La 
Belgrad continuă lucrările Confe
rinței generale a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știință 
și Cultură (UNESCO). Luînd cu
vântul în comisia pentru educație, 
delegatul român Ion Dodu Bălan, 
referindu-se la realizările obținute 
de tnvățămintul românesc, a eviden
țiat necesitatea sporirii eforturilor or
ganizației in direcția Întăririi legă
turii dintre invățămînt, munca pro
ductivă și cercetarea științifică. El a 

evidențiat, totodată, hotărîrea fermă 
a oamenilor muncii coreeni de a da 
viață neîntîrziat hotărârilor Congresu
lui al VI-lea al partidului.

în cadrul convorbirilor avute în 
unitățile vizitate, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au fost 
evocate bunele relații de prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
România socialistă și R.P.D. Coreea
nă, dintre popoarele român și coreean, 
subliniindu-se in acest sens rolul 
covîrșitor pe care l-au avut și-1 au 
întîlnirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, și tova
rășul Kim Ir Sen, secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea. Totodată, s-a ex
primat dorința comună de a adinei 
aceste relații șl de a găsi noi căi 
pentru diversificarea lor, în inte
resul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului, păcii, destinde
rii și colaborării internaționale.

arme convenționale
pe care o are discutarea In cadrul 
Națiunilor Unite, cu participarea tu
turor statelor, a problemelor dezar
mării, probleme ce interesează în cel 
mai înalt grad toate popoarele.

Importanța conferinței constă și în 
faptul că ea a creat condițiile nece
sare pentru continuarea în viitor a 
eforturilor de limitare și interzicere 
a unor noi arme cu efecte nediscri
minatorii sau care produc suferințe 
inutile.

Delegația țării noastre la confe
rință a adus o contribuție construc
tivă la succesul lucrărilor, pornind 
de la poziția de principiu a Româ
niei de sprijinire a tuturor inițiati
velor ce urmăresc adoptarea de mă
suri concrete, de natură să oprească 
evoluția ascendentă a cursei înarmă
rilor.

prezidențiale
în cadrul lucrărilor, Charles Fiter- 
man, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F., a prezentat un raport.

Conferința Națională- a P.C.F. l-a 
desemnat pe Georges Marchais, se
cretar general al Partidului Comunist 
Francez, candidat al partidului în a- 
legerile prezidențiale de anul viitor.

subliniat rolul ce revine UNESCO 
în asigurarea deplină a dreptului la 
educație, în democratizarea învăță- 
mîntului, lichidarea analfabetismu
lui, educarea tineretului în spiritul 
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale. Delegatul român a scos, 
de asemenea, în evidentă necesitatea 
creșterii rolului sistemului educațio
nal ca factor de dezvoltare economi
că și socială, a dezvoltării învăță- 
mîntului profesional și tehnic și a 
promovării politehnizării învățămîn- 
tului.

„Marile realizări ale României — rodul uoei 
politici consecvente și clarvăzătoare"

Articole consacrate țării noastre 
în presa internațională

ln diferite țări ale lumii continuă să fie organizate manifestări dedi
cate României socialiste și marilor realizări ale poporului român, activi
tății internaționale a țării noastre, consacrată idealurilor păcii și coope
rării internaționale, teme ilustrate, pe larg, și de mijloacele de informare 
tn masă din numeroase state.

Revista indiană „Socialist Panora
ma" publică, în ultimul său număr, 
articolul „15 ani de la adoptarea Con
stituției Republicii Socialiste Româ
nia — Carta libertății, suveranității și 
democrației socialiste". Cei 15 ani 
care au trecut de cînd Marea Aduna
re Națională a votat în unanimitate 
Constituția României — se arată în 
articol — constituie cea mai fertilă 
fi dinamică perioadă din istoria 
României, o epocă de mari schimbări 
revoluționare în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism. 
Relevînd că în acești ani țara noastră 
s-a afirmat în mod strălucit în con
știința lumii prin promovarea unei 
politici constante și constructive de 
independență și libertate, urmărind 
consecvent soluționarea echitabilă a 
tuturor problemelor mari ale ome
nirii, revista subliniază : „Partidul 
Comunist Român, sub conducerea se
cretarului său general, Nicolae 
Ceaușescu, a conferit in acești 15 ani 
o nouă dimensiune participării Româ
niei la viața internațională, la cauza 
păcii, independenței și colaborării in
tre popoare". în continuare se apre
ciază : „Constituția României este o 
constituție a prieteniei și unității cu 
toate țările socialiste, a solidarității 
cu lupta tuturor forțelor progresiste, 
democratice și antiimperlaliste de 
pretutindeni, a colaborării cu toate 
statele indiferent de sistemul lor po
litico-social sau de nivelul de dezvol
tare economică, o constituție a păcii 
și înțelegerii între toate popoarele 
lumii".

Sub titlul „România se pregătește 
pentru viitor cu una din economiile 
cele mai dinamice din lume" și avind 
ca subtitlu „întreaga producție indus
trială a anului 1938 se realizează în 
prezent într-o singură săptămînă", co
tidianul „Conviccion" din Argentina 
dedică o pagină dezvoltării economice 
a țării noastre și creșterii nivelului 
de trai al poporului român. Cotidia
nul arată că economia românească 
este o economie modernă, cu un înalt 
nivel tehnic, cu o productivitate și 
eficiență superioare și cu o mare 
capacitate de asimilare a științei și 
tehnicii contemporane. Trecîndu-se în 
revistă cifrele de plan pentru urmă
torul cincinal, este evidențiat faptul 
că factorul hotărîtor al dinamismului 
economiei românești îl constituie con
tinuarea fermă a politicii de indus
trializare.

Cotidianul subliniază umanismul 
din care se inspiră politica economi
că a României. Se menționează astfel 
că de programul de ridicare a nive

„185 de zile in Cosmos nu reprezintă 
o limită pentru organism" 

Declarațiile cosmonauților sovietici
MOSCOVA 13 (Agerpres) — La 

două zile după reîntoarcerea pe 
Pămînt după o ședere de peste șase 
luni in spațiul extraterestru, cos
monauta sovietici Leonid Popov și 
Valeri Riumin au avut o întreve
dere cu ziariștii.

Răspunzind unei întrebări privind 
dificultatea celei de-a doua călăto
rii spațiale de lungă durată, Valeri 
Riumin a arătat că se poate afirma 
că in a doua misiune el s-a simțit 
ceva mai bine decit ln prima, da

lului de trai beneficiază toate catego
riile sociale, întreaga populație a ță
rii. Toate aceste realizări — conchide 
cotidianul — sînt rezultatul umanis
mului care caracterizează societatea 
românească actuală.

„The Bangladesh Observer", princi
palul ziar de limbă engleză din Ban
gladesh, a publicat un< amplu articol 
intitulat „Noua ordine economică in
ternațională", în care sînt prezentate 
în pasaje ample poziția și tezele ță
rii noastre in acest domeniu. „Ca țară 
socialistă și, în același timp, în curs 
de dezvoltare — se spune în articol — 
România este ferm de partea statelor 
angajate în lupta pentru schimbarea 
actualei 'situații, pențru eradicarea 
subdezvoltării și a vechilor relații care 
au generat-o, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure condițiile pentru un 
progres rapid al tuturor popoarelor 
și, în primul rînd, al celor mai puțin 
dezvoltate, pentru un larg acces al 
tuturor națiunilor la cuceririle civili
zației contemporane". Articolul pre
zintă activitatea țării noastre pentru 
edificarea noii ordini internaționale, 
subliniind dorința fermă a României 
de a contribui, în continuare, în mod 
activ, la soluționarea problemelor 
fundamentale ale epocii contem
porane.

Referindu-se, în încheiere, la pro
gresele deosebite ale țării noastre în 
toate domeniile de activitate, ziarul 
menționează : „Marile rezultate obți
nute in dezvoltarea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a societății 
românești, in creșterea standardului 
de viață al populației sînt roadele 
unei politici consecvente, ale efortu
rilor constante depuse de întregul 
popor".

Radiotelevizlunea din Sri Lanka a 
Inaugurat o serie de emisiuni spe
ciale consacrate rezultatelor remarca
bile obținute de poporul român, sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care vor fi difuzate săp- 
tămînal în următoarele luni. Sub ge
nericul „Orizonturi românești", postul 
de radio Sri Lanka a difuzat cîntece 
patriotice românești, iar televiziunea 
a prezentat un documentar care în
fățișează viața fericită a copiilor din 
țara noastră.

La Universitatea națională ‘ din 
Canberra (Australia), prof. dr. C. M. 
Mayrhofer, decanul Facultății de ști
ințe clasice, a inaugurat expoziția de 
fotografii „Vestigii dacice".

In aula Universității York din To
ronto (Canada) a fost proiectat filmul 
artistic românesc „Vlad Țepeș".

(Agerpres)

torită unei îmbunătățiri a pregăti
rii sale pe Pămint și unei mai bune 
organizări a vieții la bordul stației 
„Saliut".

La întrebarea dacă se poate lucra 
tn spațiul extraterestru și mai mult 
de jumătate de an, Leonid Popov 
a arătat că 185 de zile în Cosmos 
nu reprezintă o limită pentru orga
nism. Trebuie însă ca prelungirea 
duratei misiunii să fie justificată 
printr-un scop concret, cum ar fi, 
de pildă, o eventuală pregătire a 
unei expediții pe Marte.

R. $. CEHOSLOVACĂ

Depunere de coroane 
la monumente ale eroilor 

români
PRAG A'13 (Agerpres) — Cu prile

jul apropiatei aniversări a Zilei ar
matei Republicii Socialiste România, 
atașatul militar și aero român la 
Praga, col. Volcu Țugurel, a depus 
coroane de flori la monumentele 
eroilor români din localitățile Zvolen 
și Pieătâny, căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă. Au fost arborate 
drapelele de stat șt s-au intonat im
nurile naționale ale celor două țări.

La ceremoniile care au avut loc au 
participat conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, reprezen
tanți ai unor întreprinderi și institu
ții, militari, pionieri șl școlari.

BELGRAD

Vizita ministrului justiției 
al României

BELGRAD 13 (Agerpres) — Drago- 
liub Stavrev, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, l-a primit pe loan Ce- 
terchi, ministrul justiției al Republi
cii Socialiste România, care se află 
într-o vizită în Iugoslavia la invitația 
secretarului federal pentru proble
mele justiției și organizarea admi
nistrației federale, Luka Banovici.

în spiritul bunelor relații dintre 
cele două țări, care au la bază orien
tările stabilite la cel mai înalt nivel, 
s-a făcut un schimb de păreri pri
vind posibilitățile dezvoltării pe mai 
departe a .colaborării pe linie juridică 
dintre Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia.

La întîlnire a participat și amba
sadorul țării noastre la Belgrad, 
Nicolae Mihai.

ÎN OCCIDENT: ȘOMAJUL — UN FLAGEL DE PROPORȚII

în Marea Britanie, numărul șomerilor este în continuă 
creștere, atingind Ia jumătatea lunii septembrie, po
trivit statisticilor oficiale, 2 039 000 — nivel ce nu a mai 
fost atins din anul 1936. Specialiștii — scrie presa 
engleză — sînt de părere că „piața forței de muncă" 
nu va cunoaște prea curînd o ameliorare. Pe de altă 
parte, președintele Confederației Industriei Britanice a 
cerut guvernului scăderea de la 16 la 12 Ia sută a taxei

de scont, estimind că în caz contrar se va înregistra o 
pierdere suplimentară de 750 0l)0 locuri de muncă în 
următorii doi ani.

în fotografie : la un centru de plasare a forței de 
muncă, situat într-unul din cartierele Londrei, numeroși 
șomeri așteaptă, abătuți, in speranța unor oferte de 
servicii.

Chemările C. C. al P. C. U. S.
cu prilejul celei de-a 63-a aniversări

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 

Moscova au fost date publicității 
chemările C.C. al P.C.U.S. cu prilejul 
celei de-a 63-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

După ce subliniază rolul P.C.U.S. 
ln conducerea societății sovietice, 
chemările îndeamnă pe oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică să în
deplinească în mod exemplar sarci
nile social-economice trasate de 
partid, să întîmpine cu noi succese 
în muncă cel de-al XXVI-lea Con
gres al P.C.U.S.

Oamenii muncii din Uniunea So
vietică sînt chemați, de asemenea, 
să lupte activ pentru accelerarea 
progresului tehnico-științific, să mă

Agențiile de presa 
e® -■ ve scurt

CONVORBIRI BULGARO — 
j ELENE. Luni, la Sofia au început 
i convorbirile oficiale dintre Todor 

Jivkov, președintele Consiliului de 
I Stat al R.P. Bulgaria, și Constantin 
I Karamanlis, președintele Greciei.

CONSFĂTUIRE ÎN PROBLEME 
i HIDROMETEOROLQGICE. La Bu- 
I dapesta a avut loc consfătuirea con

ducătorilor serviciilor hidrometeo- 
I rologice și meteorologice din Bul

garia. Cehoslovacia, R.P.D. Coreea- 
nă, Cuba, Mongolia. Polonia, Româ- 

i nia. Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam.
i PLENARA C,C. AL P.C. DIN 
t BELGIA, care a avut loc la Bru

xelles, a hotărît convocarea Con-
I grasului ăl XXIV-lea al partidului 

la sfîrșitul anului 1981 — începutul 
L anului 1982. Plenara a examinat, de 
I asemenea, problema dezvoltării de- 
I mocrației interne de partid.

rească productivitatea muncii, efi
ciența și calitatea lucrului la fiecare 
loc de muncă.

Chemările adresează un salut 
partidelor comuniste și muncitorești, 
oamenilor muncii din toate țările. 
Un salut frățesc este transmis po
poarelor din țările socialiste, clasei 
muncitoare din țările capitaliste, tu
turor celor ce militează împotriva 
exploatării, pentru dreptul la muncă, 
pace, progres social, popoarelor re
cent eliberate de colonialism, care 
luptă pentru Întărirea independenței 
naționale și pentru progres social.

Adresîndu-se popoarelor europene, 
C.C. al P.C.U.S. le cheamă să lupte 
pentru pace, securitate șl cooperare.

ÎNTREVEDERE LA PHENIAN. 
La Phenian au avut loc convorbiri 
între Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Core
ene și Robert Mugabe, preȘr'in- 
tele Partidului Uniunea Nas ‘ 
Africană Zimbabwe (Z.A.N " 
F.P.), prim-ministru al Repub^a ti 
Zimbabwe — relatează agenția 
A.C.T.C. Totodată, între R.P.D. 
Coreeană și Republica Zimbabwe a 
fost semnat un tratat de prietenie 
și cooperare.

ALEGERI. Feîix Houphouet 
Boigny a fost ales, pentru a cincea 
oară consecutiv, în calitate de pre
ședinte al Coastei de Fildeș. Po
trivit unui anunț al Ministerului de 
Interne, în alegerile prezidențiale 
desfășurate duminică, șeful statului 
ivorlan, candidat unic, a întrunit 
99,99 la sută din sufragiile expri-
mate.

NEOCOLONIALISMUL ȘI MECANISMELE SPOLIERII ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE
Conchistadorii 
secolului XX

T.T.T. (International Telephone and 
Telegraph) — un uriaș conglomerat 
de 250 de Întreprinderi răspîndite în 
cele patru colțuri ale lumii: primul 
loc tn domeniul construcțiilor elec
trice șl al 15-lea ln ierarhia firmelor 
multinaționale ; cifra de afaceri în 
1977 — 12 miliarde de dolari; bene
ficii nete — un miliard. „Trebuie să 
ai șale bune, spunea un manager al 
I.T.T.-ului, pentru a porni într-o 
asemenea aventură. Cei ce se încu
metă să treacă oceanul nu pleacă 
Xără merinde. Firmele multinaționale 
dispun de importante capitaluri. în 
tot cazul, ele sînt societăți prospere, 
dinamice și combative; rațele 
șchioape rămîn pe mal".

Așadar, un adevărat imperiu, con
dus de un stat major, care se reuneș
te lunar pentru a stabili noile linii 
de acțiune. Care sînt resorturile ce 
propulsează activitatea unui colos 
multinațional de talia I.T.T.-ului 1 în 
fascinanta evocare a unui „multi
național" intitulată sugestiv „Bleste
matul", scriitorul și publicistul fran
cez Renâ-Victor Pilhes vorbește de 
o primă condiție : de a vinde și de 
a cîștiga bani. „Ei (conducătorii mul
tinaționalelor — n.n.) consideră că 
acesta constituie lucrul cel mai im
portant ; în rest totul este, cum s-ar 
spune, literatură. Ei cred că rapor
turile dintre indivizi și dintre po
poare nu se bazează decît pe forță și 
pe bogăție ; că nimic sub soare nu 
valorează mai mult decît un bun ză- 
cămînt de cupru, o vastă pungă de 
petrol sau o imensă turmă de ani
male". Al doilea imperativ este pu
terea. „Puterea banului ?“ — întreabă 
autorul citat pe președintele unui 
multinațional. „Nu, nu doar puterea 
banului", replică cu vivacitate acesta. 
„Dacă ați ști, continuă el, bucuria ex
tremă produsă de una din acuzațiile 
pe care mi-a adus-o lumea : «dum
neavoastră ați răsturnat regimul de
mocratic chilian I*. Aceasta este pu
terea, adevărata putere : a crea crize 
politice, economice, monetare, a în
lesni înarmarea unui stat sau a al
tuia, a-i Învrăjbi apoi pe unii contra 
altora, a porni războaie și a le opri 
în momentul oportun pentru intere
sele tale. Aceasta este puterea pe 
care nu ți-o poate da numai banul 1 
Este nevoie de o organizare giganti
că, de o modelare a spiritelor, de o 
mentalitate de comando, de r cruciat, 
de conchistador !“.

Schimbări de fațadă...
I.T.T., I.B.M. „General Motors", 

„Nestle"... Sînt doar cîteva nume din 
„marea familie" a multinaționalelor. 
Iar dacă prin firme multinaționale se 
înțeleg acele corporații care au cel 
puțin o filială în străinătate, în 1977 
existau — după datele Centrului Na
țiunilor Unite pentru societățile 
transnaționale — aproape 11 000 de 
societăți-mamă, cu sediile în țările 
capitaliste dezvoltate, ce aveau peste 
82 000 de filiale și întreprinderi afi
liate, din care 21 000 in statele în curs 
de dezvoltare. Potrivit raportului 
„Comisiei Brandt", cifra de afaceri a 
filialelor corporațiilor multinaționale 
era în 1976 de 830 miliarde de dolari, 
sumă echivalentă cu produsul națio
nal brut al tuturor țărilor in curs de 
dezvoltare neproducătoare de petroL

De la transferul de tehnologie 
la transferul invers: de profituri

Cum s-a acumulat o bogăție atît 
de mare ?

Deși adevărata expansiune o cu
noaște după anii ’50, adică în plină 
perioadă a decolonizării, fenomenul 
multinaționalelor nu este de dată re
centă. El și-a făcut apariția pe scena 
mondială încă din primii ani ai se
colului XX, cînd a început să se vor-,, 
bească despre așa-numitele firme 
multinațională „primare". Au fost 
botezate astfel deoarece îșl desfășu
rau activitatea în domeniul materii
lor prime (extracția minereurilor și 
a mineralelor, în special a petrolului, 
producția agricolă) și, în același 
timp, constituiau primul și cel mai 
simplu tip de multinaționale. „Pri
marele" au dominat epoca colonială, 
iar antecedentele lor trebuie căutate 
ln practicile de spoliere a popoare
lor înrobite de către companiile ma
ritime din secolele XVII și XVIII, 
care au întemeiat marile plantații 
sclavagiste.

Prăbușirea imperiilor coloniale n-a 
însemnat însă și dispariția multina
ționalelor „primare". De la „Exxon" 
la „Compania Petrolieră Franceză", 
trecînd prin „Unilever" și „United

Brands" (fost „United Fruit"), fir
mele multinaționale din domeniul 
materiilor prime continuă și azi să 
aparțină plutonului fruntaș al marilor 
monopoluri internaționale. Preluarea 
treptată de către tinerele state inde
pendente a controlului asupra pro
priilor bogății naturale, naționalizări
le din domeniul petrolului și din alte 
sectoare extractive au declanșat to
tuși un amplu proces de adaptare a 
corporațiilor transnaționale, care își 
diversifică tot mai mult activitatea, 
își concentrează tot mai puternic for
ța, adoptă noi strategii pentru a-și 
atinge vechile obiective.

State sărăcite 
cu proprii lor bani

Tipul de multinaționale care pre
domină in perioada actuală sînt așa- 
numitele întreprinderi „lucrative".

Ele produc pe loc, în fostele colonii, 
ceea ce odinioară se aducea din fos
tele metropole. S-ar putea crede că 
astfel se substituie importurile și 
deci se ușurează sarcina balanțelor 
comerciale și de plăți ale tărilor-gaz- 
dă. în realitate, lucrurile se petrec 
invers : implantarea firmelor trans
naționale — relevă un studiu al Or
ganizației pentru Colaborare și Dez
voltare Economică, ce grupează 
principalele țări capitaliste indus
triale — este însoțită de o foarte 
netă deteriorare a balanței comercia
le a țării-gazdă, chiar atunci cînd 
producția lor este orientată spre ex
port. Acesta se datorește a ceea ce 
s-a numit comerțul „captiv" sau co
merțul „în familie". Filialele firmelor 
transnaționale produc sau montează 
o anumită gamă de bunuri cu ajuto
rul unor utilaje, subansambluri și 
piese de schimb, care, in cea mai 
mare parte, nu provin de pe piața 
internă, ci sînt importate de la socie- 
tățile-mamă sau de la alte „surori". 
Potrivit unui studiu al secretariatu
lui U.N.C.T.A.D., în cazul țărilor 
In curs de dezvoltare, ponderea aces
tor importuri in valoarea produselor 

finale este de 40 pînă la 90 la sută.
Schimburile „în familie", care re

prezintă circa 30 Ia sută din comer
țul mondial, permit societăților 
transnaționale să stabilească prețuri 
artificiale de transfer, mai scăzute la 
„exporturi" și mai ridicate ia „im
porturi" ; să orienteze profiturile ob
ținute în țări cu impozite mari spre 
cele cu impozite mici ; să eludeze 
taxele vamale ; să se sustragă, în 
general, controlului țărilor în care își 
desfășoară activitatea.

Astfel de practici neocolonialiste 
aduc grave prejudicii țărilor în curs 
de dezvoltare. Extinderea și diversi
ficarea activității firmelor multina
ționale este însoțită de o „decapita- 
lizare" masivă a țărilor-gazdă : pro
fiturile repatriate depășesc rapid și 
tot mai 'mult valoarea investițiilor 
provenite din țările de origine. După 
raportul prezentat de secretariatul
U.N.C.T.A.D. la sesiunea de anul tre

cut de la Manila, între 1970—1977, 
ieșirile anuale de resurse financiare 
din țările în curs de dezvoltare sub 
forma beneficiilor la investițiile stră
ine directe au sporit de aproape 
trei ori, ridicindu-se la 72 miliarde 
de dolari. în aceeași perioadă, intră
rile de capital străin din țările ca
pitaliste dezvoltate au fost de numai 
53 miliarde de dolari.

După planul Marshall — relevă un 
alt studiu, elaborat de Fundația Dag 
Hammarskjold la cererea O.N.U. — 
firmele multinaționale de origine 
americană și-au extins activitatea în 
lume în cea mai mare parte cu aju
torul capitalurilor cîștigate pe loc 
sau al împrumuturilor in exterior. 
Astfel, în cursul ultimelor două de
cenii, din investiții în valoare de 115 
miliarde de dolari, S.U.A. au încasat 
90 miliarde sub formă de profituri și 
15 miliarde sub formă de dividende 
la licențele vîndute de filialele lpr 
în străinătate. în 1974, cînd profitu
rile filialelor americane în străinăta
te au atins nivelul record de 28 mi
liarde de dolari, doar 3 miliarde au 
fost reinvestite pe loc, restul au în
semnat ciștiguri nete : balanța de 

plăți a S.U.A. a fost suplimentată cu 
un activ de 13 milioane de dolari, 
iar societățile-mamă și-au sporii 
veniturile cu 15 miliarde de dolari. 
Cel mai greu lovite au fost țările 
sărace : excedentul comercial al 
S.U.A. în raporturile cu statele „lu
mii a treia" a fost, în același an, de 
11,3 miliarde și de numai 2,2 mili
arde în relațiile cu celelalte țări in
dustrializate. Raportul amintit, care 
precizează că aceleași mecanisme de 
spoliere sînt folosite și de firmele 
transnaționale originare din alte țări 
capitaliste, ajunge la concluzia că 
„lumea a treia este tot mai mult să
răcită cu ajutorul propriilor bani".

Transplanturi — 
în favoarea cui ?

Firmele multinaționale sînt consi
derate adesea în Occident drept 

principalul vector al transferului de 
tehnologie dip Nordul avansat in Su
dul rămas în urmă. într-adevăr, ele 
aduc în țările „lumii a treia"' echi
pamente industriale, procedee de fa
bricație, cadre calificate. Despre ce 
fel de transfer tehnologic este insă 
vorba ?

într-un studiu intitulat „Rolul in
vestițiilor particulare străine in pro
cesul dezvoltării", economistul fran
cez Grant Reuber, specialist al 
O.C.D.E., arată că foarte frecvent 
„tehnologia transferată nu este adap
tată nevoilor și condițiilor de pro
ducție specifice din țările lumii a 
treia". în ce privește metodele de 
fabricație, firmele multinaționale nu 
schimbă tehnologia în funcție de 
condițiile locale decît în numai 3 la 
sută din cazuri, o ușoară adaptare 
este efectuată în 24 la sută din ca
zuri, în timp ce transplantul pur șl 
simplu al tehnologiei folosite de so- 
cîetatea-mamă este întîlnit în circa 
73 la sută din cazuri.

Transferul de tehnologie ridică însă 
și alte probleme, mult mai serioase. 
Alți specialiști al O.C.D.E., D. Ger- 

midis și Ch. Brochet, relevă într-o 
analiză cu privire Ia „Prețul trans
ferului de tehnologie în țările în curs 
de dezvoltare" că acest transfer este 
adesea condiționat. O formă de con
diționare sînt așa-numitele „achiziții 
legate", prin care beneficiarul este 
obligat să cumpere de la furnizor, pe 
lingă tehnologie, și unele tipuri de 
produse intermediare, de echipamen
te industriale și de materiale. Aceas
tă restricție a ridicat, de pildă, cos
tul tehnologiei importate de Ecua
dor cu 200 îa sută.

Contractele de transfer pot preve
dea, de asemenea, restricții la export 
sau în ce privește producerea tehno
logiei importate. Din cele 1051 con
tracte incheiate de India, 455 interzic 
exportul, iar 65 — producția. Ase
menea restricții pricinuiesc țărilor în 
curs de dezvoltare pierderi anuale de 
circa 1,5 miliarde de dolari, sumă ce 
echivalează cu 56 la sută din inves
tițiile directe străine, dacă se exclud 
beneficiile reinvestite. Pentru Argen
tina, țară cu un nivel relativ ridicat 
de industrializare, prețul tehnologiei 
importate este de cinci ori mai mare 
decît propriile cheltuieli de cerce- 
tare-dezvoltare. Dealtfel, după un 
studiu al O.N.U. elaborat de econo
miștii americani P. P. Streeten și 
S. Lall, transferul de tehnologie rea
lizat de firmele transnaționale nu 
favorizează crearea unei baze tehno
logice proprii în țările în curs de 
dezvoltare; dimpotrivă, așa cum 
arată practica, el adîncește depen
dența lor economică, financiară și 
tehnologică față de statele dezvoltate, 
extinzînd bogăția în Nord și sărăcia 
în Sud.

Iată de ce țările în curs de dez
voltare se pronunță pentru înlocui-, 
rea vechiului cadru instituțional și 
juridic al cooperării tehnologice cu 
unul nou, menit să răspundă cerin
țelor progresului tuturor statelor. în 
primul rînd al celor rămase în urmă 
pe plan economic. La atingerea aces
tui obiectiv, o contribuție importan
ță ar putea-o aduce adoptarea coduri
lor internaționale privind transferul 
de tehnologie și comportamentul so
cietăților transnaționale, documente 
care se negociază în prezent in di
ferite organisme ale O.N.U. Țările 
în curs de dezvoltare urmăresc prin 
aceste reglementări să se asigure un 
caracter echitabil relațiilor dintre 
țările avansate șl cele rămase în 
urmă în domeniul tehnologic, cores
punzător cerințelor noii ordini eco
nomice internaționale.

Gh. CERCELESCU

SUEDIA: Măsuri
de austeritate

STOCKHOLM 13 (AgerpU — 
Guvernul Suediei a anu«5Ă, mi, 
primele măsuri din cadfui pi «jț- 
mului guvernamental de austeri'Lte, 
vizind în principal reducerea chel
tuielilor bugetare și a deficitului ba
lanței de plăți.

Printre acestea se află sporirea ta
rifelor la transporturile feroviare și 
a prețurilor produselor alimentare, 
precum și reducerea alocațiilor bu
getare ale ministerelor pentru pro
blemele sociale și construcțiile da 
locuințe.

în expunerea de motive a guver
nului se arată că deficitul balanței 
de plăți este de 23 miliarde Coroane 
și al bugetului statului de 60 miliar
de coroane.

ALGERIA

Adoptarea unui program 
de ajutorare a populației 

sinistrate
ALGER 13 (Agerpres). — Agenții

le internaționale de presă informează 
că la Alger a avut loc o reuniune 
a Consiliului de Miniștri, sub con
ducerea șefului statului, Chadli 
Bendjedîd, în cursul căreia a fost 
adoptat un program de ajutorare a 
populației sinistrate în urma pu
ternicului seism ce a afectat zonele 
de vest ale tării.

Programul prevede amplasarea da 
corturi pentru o perioadă de cîteva 
săptămini în apropiere de orașul Al 
Asnam și construirea, într-un inter
val cit mai scurt, a unor locuințe din 
prefabricate. De asemenea, urmează 
să se construiască centre școlare pen
tru a se asigura reluarea normală a 
cursurilor. Un organism interminis
terial, creat cu această ocazie, se va 
ocupa de realizarea proiectului de re
construcție a întregii zone sinistrate.

O delegație condusă de primul mi
nistru va participa direct la concre
tizarea măsurilor adoptate de gur 
vern.

Pe de altă,parte, agențiile de pre
să subliniază că în zonele afectate 
continuă operațiunile de salvare a 
victimelor și de sprijinire a popu
lației sinistrate.
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