
/

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul L Nr. 11 866 Miercuri 15 octombrie 1980 6 PAGINI-30 BANI

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 14 octombrie, au 
început lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

La plenarâ participă și membrii Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Participanții la plenară au păstrat un 
jment de reculegere în memoria tova

rășilor Vida Gheza, Aurel Groapă și Mihai 
Dalea, care au încetat din viață în 
perioada de la precedenta plenară a 
Comitetului Central al partidului.

Plenara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Raportul cu privire la proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe anul 1981.

2. Raportul cu privire la modul cum au 
fost rezolvate apelurile și memoriile adre
sate Congresului al Xll-lea ai Partidului 
Comunist Român.

3. Probleme organizatorice.
La plenarâ participă ca invitați cadre 

din ministere, instituții centrale și organi
zații de masă, redactori șefi ai presei cen
trale care nu sînt membri ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 14 octombrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi a fost 
dezbătut raportul cu privire la unele modi
ficări aduse proiectului Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
in forma actuală proiectul de plan reflectă 
sarcinile stabilite de Congresul al Xll-lea al 
partidului și indicațiile date de conducerea 
partidului pentru ridicarea pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii activități econo
mice. folosirea integrală a capacităților de 
producție, creșterea nivelului tehnic al pro
ducției materiale, îmbunătățirea continuă a 
tehnologiilor, dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime și restirse energetice1, promo
varea unei politici ferme de gospodărire ra
țională a materiilor prime și măr ^ea gra
dului de valorificare a acestora, 1,.bunătă
ți rea activității în investiții, sporirea mai 
accentuată a eficienței economice și aplica
rea fermă a prevederilor noului mecanism 
economico-financiar. Propunerile de plan pe 
anul 1981 se încadrează în ritmurile și pro
porțiile prevăzute în Directivele Congresului 
al Xll-lea al P.C.R. și asigură înfăptuirea 
obiectivelor și orientărilor de bază ale dez
voltării economico-sociale a țării în perioa
da 1981—1985.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere aportului secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
elaborarea obiectivelor planului pe 1981, 
activității desfășurate pentru fundamenta
rea temeinică a obiectivelor creșterii econo
mice in anul viitor, stabilirea soluțiilor con
crete pentru asigurarea echilibrului mate- 
■^al, valutar și financiar al planului, pentru 
/ ibilizarea tuturor resurselor, în vederea 

afl ării programului de creștere a nivelu- 
lji de frai al poporului, a asigurării progre
sului general al societății noastre socialiste.

Proiectul de plan pe anul 1981 va fi supus 
dezbaterii și aprobării plenarei Comitetului 
Central.

De asemenea, prevederile planului vor fi 
dezbătute la centrale industriale, în între
prinderi, în toate unitățile economice, în 
cadrul unor adunări generale speciale ale 
oamenilor muncii, în vederea analizării și 
stabilirii sarcinilor și măsurilor concrete de 
îndeplinire exemplară a acestora.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat proiectul de decret privind unele 
măsuri pentru stimularea personalului 
muncitor din industria extractivă. Proiectul 
de decret prevede că personalul muncitor 
care depășește producția fizică planificată 
la extracția de țiței, cărbune, minereuri ne
feroase și alte materii prime, contribuind, 
pe această cale, la asigurarea nevoilor de

materii prime ale economiei naționale și la 
reducerea importurilor, beneficiază de pre
mii speciale pentru fiecare tonă sau, după 
caz, altă unitate fizică de produs, obținut 
peste plan. Cuantumul premiilor speciale pe 
unitate de produs se stabilește anual prin 
planul național unic de dezvoltare economi
co-socială, în limita unei cote de pină la 15 
la sută din Valoarea produselor obținute 
peste plan. Premiile cuvenite, potrivit pre
vederilor proiectului de decret, se acordă 
anual, peste celelalte drepturi prevăzute de 
lege, muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și 
tehnicienilor, celuilalt personal muncitor din 
unitățile de producție care contribuie efec
tiv la depășirea sarcinilor de plan Ia pro
ducția fizică. Prevederile decretului se vor 
aplica incepind cu activitatea anului 1981.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat o serie de măsuri pentru întărirea 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financia/e in activitatea de co
merț exterior. Aceste măsuri sînt menite să 
asigure îmbunătățirea activității de comerț 
exterior, gospodărirea rațională a resurse
lor valutare, sporirea, diversificarea și a- 
daptarea producției pentru export în con
cordanță cu cerințele pieței, în vederea asi
gurării mijloacelor valutare necesare plății 
importurilor și constituirii rezervelor valu
tare centralizate ale statului.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat, de asemenea, proiectul de lege pri
vind constituirea, repartizarea și folosirea 
resurselor de carne, lapte și legume, pe ju
dețe, în spiritul practicii autoconducerii și 
autogestiunii consiliilor populare, care tre
buie să poarte direct răspunderea și să ac
ționeze ferm pentru soluționarea probleme
lor din raza teritoriilor respective. Acest act 
normativ este menit să contribuie la înfăp
tuirea programului de ridicare continuă a 
nivelului de trai al întregului popor stabilit 
de Congresul al Xll-lea al partidului, la spo
rirea în fiecare județ a producției agroali- 
mentare — in toate unitățile de stat și co
operatiste și prin valorificarea în mai mare 
măsură a resurselor din gospodăriile popu
lației — in vederea îmbunătățirii aprovizio
nării tuturor cetățenilor din județele res
pective, lărgirii bazei de materii prime a 
industriei și satisfacerii altor nevoi ale eco
nomiei naționale. în fiecare județ și locali
tate constituirea resurselor de produse a- 
groalimentare trebuie să se realizeze pe 
baza aplicării principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare. Proiectul de lege stabilește sarci
nile ce revin consiliilor populare, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum și Ministerului Agriculturii si 
Industriei Alimentare în folosirea integrală 
a potențialului productiv și buna gospodă
rire a resurselor existente în fiecare județ, 
în condiții de eficiență cit mai ridicată. Co
mitetul Politic Executiv a hotă rit ca proiec

tul de lege să fie supus dezbaterii și adop
tării de către Marea Adunare Națională.

Comitetul Politic Executiv a discutat un 
raport privind stadiul acțiunii de preschim
bare a documentelor de partid. Comitetul 
Politic Executiv apreciază că, în baza ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R., comitetele 
județene, municipale, orășehești și comuna
le, precum și comitetele de partid și birou
rile organizațiilor de bază din întreprin
deri, instituții, unități agricole au continuat 
să desfășoare o susținută muncă politico-or- 
ganizatorică pentru ca această acțiune să 
atingă pe deplin obiectivele stabilite de C.C. 
al P.C.R., aducind o contribuție hotărîtoare 
la sporirea rolului organelor și organizații
lor de partid in conducerea activității poli
tice, economice și social-culturale, la întări
rea răspunderii, combativității și spiritului 
revoluționar al tuturor comuniștilor, la con
solidarea și mai puternică a coeziunii și uni- 
tățir de acțiune a partidului in jurul Comi
tetului Central, al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Politic Executiv relevă faptul 
că în cadrul acțiunii de preschimbare a do
cumentelor de partid au fost organizate 
aproape in totalitatea organizațiilor de bază 
dezbateri soldate cu măsuri concrete menite 
să ducă la întărirea spiritului militant, de 
ordine și disciplină, la stimularea spiritului 
critic și autocritic al cadrelor de conducere, 
al tuturor comuniștilor, la creșterea influen
ței politice a organizațiilor de partid în rîn- 
dul maselor și capacității lor de unire a efor
turilor oamenilor muncii pentru realizarea 
întocmai a sarcinilor ce decurg din docu
mentele Congresului al Xll-lea al P.C.R., din 
hotărîrile Comitetului Central și indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
înfăptuirea în cele mai bune condiții a 
obiectivelor economico-sociale ale anului în 
curs și pregătirea cît mai temeinică a pla
nului pe 1981.

Adunările consacrate înmînării noilor car
nete s-au desfășurat într-o atmosferă anga- 
jantă, de înaltă responsabilitate partinică, 
membrii de partid exprimîndu-și hotărîrea 
fermă de a acționa neabătut pentru realiza
rea Programului Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a indicat comi
tetelor județene de partid să conducă în con
tinuare, îndeaproape și nemijlocit, întreaga 
acțiune de preschimbare a documentelor de 
partid pînă la completa ei finalizare, pentru 
ca pretutindeni să fie îndeplinite integral 
obiectivele stabilite de C.C. al P.C.R., de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

totodată, o serie de probleme ale activității 
curente de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor efectua o vizită de stat în Suedia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împieună cu tovarășa Elena

ȘEDINȚA
în ziua de 14 octombrie 1980 a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

La ședință au luat parte, ca invi
tați, viceprim-miniștri ai guvernu
lui, miniștri, alți conducători de or
gane centrale, președinți ai unor co
misii permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

în cadrul ședinței. Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat : Decretul 
privind acordarea uniformelor de 
serviciu și echipamentului vestimen
tar tipizat pentru personalul din uni
tățile socialiste de stat ; Decretul 
privind asistența bolnavilor psihici 
periculoși ; Decretul pentru stabilirea 
și sancționarea contravențiilor la 
normele privind călătoria cu me
troul.

Consiliul de Stat a examinat și ra
tificat : Tratatul de prietenie și coo
perare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zair, semnat 
la București Ia 19 martie 1980 ; Actul 
constitutiv al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
adoptat la Viena la 8 aprilie 1979 ; 
Acordul dintre Republica Socialistă 
România și Comunitatea Economică 
Europeană privind comerțul cu pro
duse industriale, semnat la Bucu
rești la 28 iulie 1980 : Acordul dintre 
Republica Socialistă România și Co
munitatea Economică Europeană pri
vind crearea Comisiei mixte, sem
nat la București la 28 iulie 1980 ; 
unele înțelegeri internaționale în do
meniul circulației rutiere ; Acordtil 
dintre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Uniunii Repu- 
blicilor_ Sovietice Socialiste privind 
colaborarea în • domeniile cercetării 
proceselor generatoare de grindină și 
protecției culturilor agricole împo
triva căderilor de grindină în zona 
frontierei de stat româno-sovietice, 
semnat la București la 7 decembrie 
1979 ; Acordul dintre Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania privind promovarea 
și garantarea reciprocă a investițiilor 
de capital, semnat la București la 12 
octombrie 1979 ; Acordul dintre Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și' Guvernul Republicii Senegal 
privind promovarea și garantarea 
reciprocă a investițiilor de capi
tal, semnat la București, la 19 iu-

Ceaușescu vor efectua, la invitația 
Maiestății Sale Carl al XVI-lea Gustaf 
și a reginei Silvia, o vizită de stat

in Suedia, în perioada 6—10 noiem
brie 1980.

CONSILIULUI DE STAT
nie 1980 ; Convenția dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Arabe Egipt pen
tru evitarea dublei impuneri și pre
venirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit, semnată la 
București la 13 iulie 1979 ; Conven
ția dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Olandei pentru 
evitarea dublei impuneri și preve
nirea evaziunii fiscale in materie de 
impozit pe venit și pe avere, semna
tă la București la 27 martie 1979 ; 
Acordul de colaborare culturală și 
științifică dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Sta
tului Israel, semnat la București la 
17 septembrie 1979 ; Convenția din
tre Republica Socialistă România și 
Regatul Belgiei privind recunoaște
rea și executarea hotăririlor judecă
torești în materia obligațiilor de în
treținere, semnată la București la 30 
octombrie 1979 ; Convenția dintre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Islamice 
Pakistan privind echivalarea certifi
catelor și a diplomelor de absolvite 
a învătămîntului mediu, secundar și 
superior, precum și a diplomelor de 
acordare a titlurilor științifice, în
cheiată la Islamabad la 10 iulie 1978; 
Acordul dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Democratice Sudan privind 
recunoașterea reciprocă și echivala
rea actelor de studii referitoare la 
absolvirea școlilor de nivel liceal, a 
diplomelor de invătămint superior și 
de conferire a titlurilor științifice, 
semnat la București la 8 decembrie 
1978 ; Protocolul încheiat la Bucu
rești la 29 iunie 1979, între guver
nele Republicii Socialiste România, 
Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia. Republicii Populare Ungare 
și Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste de modificare a articolului 
17 al Convenției privind pescuitul in 
apele Dunării, semnată la București 
la 29 ianuarie 1958 ; Protocolul pri
vind reglementarea trecerii frontie
rei de stat româno-bulgare in legă
tură cu exploatarea și întreținerea 
conductei pentru tranzitarea de gaze 
naturale din Uniun.ea Republicilor 
Sovietice Socialiste în Republica 
Populară Bulgaria, semnat la So
fia la 6 martie 1980 ; Protocolul

loc

Adițional la Convenția dintre 
Republica Socialistă România și 
Regatul Belgiei privind asistenta 
juridică în materie civilă și comer
cială, semnat la București la 30 oc
tombrie 1979. Totodată, Consiliul de 
Stat a hotărit acceptarea : Aranja
mentului international privind pro
dusele lactate, încheiat la Geneva la 
12 aprilie 1979 ; Acordului privind 
obstacolele tehnice in calea comerțu
lui, încheiat la Geneva la 12 aprilie 
1979 ; a unui amendament la Conven
ția internațională asupra liniilor da 
încărcare, încheiată la Londra la 5 
aprilie 1966, precum și aprobarea 
unor amendamente la Statutul Or
ganizației Mondiale a Turismului.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, examinate și avizate fa
vorabil de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, precum și 
de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat, apoi, 
și a aprobat Raportul Comisiei pen
tru analiza activității de soluționare 
a propunerilor, sesizărilor, reclamati- 
ilor și cererilor oamenilor muncii 
adresate Consiliului de Stat, în se
mestrul I 1980, precum și Raportul 
Consiliului de Miniștri privind acti
vitatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate Consiliu
lui de Miniștri și organelor centrale 
ale administrației de stat, în semes
trul I 1980.

în continuare. Consiliul de Stat a 
aprobat unefe modificări în compo
nenta Comisiei pentru analiza activi
tății de soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate Consiliului 
de Stat.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
aprobat măsurile luate de conduce
rile unor ministere și alte organe 
centrale ca urmare a analizelor efec
tuate de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale referitoare 
la aplicarea legislației In diferita 
domenii de activitate.

în continuarea lucrărilor, Consiliul 
de Stat a examinat și aprobat Darea 
de seamă privind activitatea desfă
șurată de Tribunalul Suprem, precum 
și Raportul privind activitatea des
fășurată de organele Procuraturii 
Republicii Socialiste România..

Consiliul de Stat ă soluționat apoi 
unele probleme ale activității curente.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7 »

Ministrul zootehniei, pădurilor și pășunilor din R. D. Somalia
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimineața, 
pe Mohamed Aii Nur, ministrul zoo
tehniei, pădurilor și pășunilor din 
Republica Democratică Somalia, care 
efectuează o vizită in țara noastră.

La întrevedere a luat parte Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministi-ul agriculturii și in
dustriei alimentare.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea secre
tarului general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președintele 
Republicii Democratice Somalia, Mo
hamed Siad Barre, cordiale salutări 
prietenești, urări de succes poporului

român în dezvoltarea economică și 
socială a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită lui 
Mohamed Siad Barre salutul său și 
urări de succes în întreaga activitate, 
iar poporului somalez prieten urări 
de prosperitate și bunăstare.

în timpul convorbirii au fost re
liefate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre România și Somalia, 
care se dezvoltă continuu, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii, 
destinderii și înțelegerii internațio
nale, De ambele părți s-a apreciat că 
există posibilități de a dezvolta și in 
viitor colaborarea româno-somaleză 
în diverse domenii de interes comun, 
de a identifica și promova noi forme

de cooperare economică în producție.
Abordindu-se unele probleme ale 

situației internaționale actuale, s-a 
subliniat necesitatea de a se depune 
in continuare eforturi pentru elimi
narea focarelor de tensiune și con
flict care mai dăinuie in diferite zone 
ale lumii, soluționarea pe cale pașni
că. prin tratative, a problemelor li
tigioase existente intre state, pentru 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, și in primul rind de dezarmare 
nucleară, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, care să a- 
sigure progresul economic și social 
mai rapid al tuturor popoarelor și, în
deosebi, al celor rămase în urmă.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

însărcinatul cu afaceri a. i. al R. P. Polone la București
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Kornel Henschke, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Polone la .București, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, însărcinatul cu a-

faceri polonez a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din împuterni
cirea tovarășului Stanislaw Kania, 
un mesaj cu mulțumiri cordiale pen
tru urările ce i-au fost adresate cu 
prilejul alegerii sale în funcția de 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convingerea 
că relațiile multilaterale româno- 
polone se vor dezvolta în continuare 
și se va realiza tot ceea ce s-a con
venit pînă acum.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

ȘEDINȚA CAMEREI LEGISLATIVE
A CONSILIILOR POPULARE

Primul xerox 
de fabricație 
românească

Unul din cele mai recente suc
cese ale colectivului de munci
tori. ingineri și proiectanți de 
la întreprinderea „Electromureș" 
din Tirgu Mureș este realizarea 
primului xerox — aparat elec
trostatic de copiat — de fabrica
ție românească. După testările la 
care a fost supus, noul tip de 
xerox (M.E.C.—1), conceput și 
realizat de un colectiv condus de 
inginerii proiectanti Iuhasz Va
lentin și loan Babu — in cola
borare cu Institutul de cercetări 
și proiectări pentru industria 
electrotehnică — a fost omologat 
și intră, astăzi, în fabricația 
de serie. Aparatul are o mare 
productivitate ; ciclul de copiere 
fiind complet automatizat, el 
poate atinge, in funcție de tipul 
operației — copiere singulară, 
multiplă sau continuă — viteze 
pină la 515 file pe oră. La fabri
carea noului produs își aduc o 
contribuție de seamă întreprin
derile „Electromagnetica" și „In
dustria optică română" din 
București. (Gheorghe Giurgiu). Imagine din cartierul „9 Mai" — un modern ansamblu de locuințe construit In ultimii ani în municipiul Tg. Jiu 

Foto t Titu Zidariu

în ziua de 14 octombrie a avut loc 
la București ședința Camerei legis
lative a consiliilor populare.

La lucrări au participat tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ludovic Fazekas, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale de stat, organizații 
de masă și obștești.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu.

în conformitate cu regulamentul 
de funcționare, Camera legislativă, 
întrunită in prima sa ședință după 
alegerile de la 9 martie a.c. și după 
Constituirea sa în cadrul celui de-al 
II-lea Congres al consiliilor popu
lare, a ales dintre membrii săi, pe 
o perioadă de un an, noul birou al 
camerei, alcătuit din tovarășii : Ion 
Sirbu, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Argeș — președintele camerei ; Ni
colae Gavrilescu, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Gorj, Csillag Andrei, 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Cluj, și Georgeta Tamaș, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Vaslui — vicepreședinți ; Vasile 
Mușat, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Ilfov, Toth Emilian Ferdinand, 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Caraș-Severin, și Susana Sai

van. vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Bistrita-Năsăud — secretari.

In continuare. Camera legislativă a 
adoptat următoarea ordine de zi a 
ședinței :

1. Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1981 ;

2. Proiectul de lege cu privire la 
dezvoltarea industriei mici ;

3. Proiectul de lege pentru modifi
carea legii nr. 57/1968 de organizare 
și funcționare a consiliilor popuiare;

4. Proiectul de lege privind obli
gația cadrelor de conducere din acti
vitatea economico-socială și altor 
activiști de partid și de stat de a 
declara bunurile de valoare proprie
tate personală.

Tovarășul Petre Preoteasa, minis
tru secretar de stat, pi im-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, a făcut o expunere cu pri
vire la proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului national unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 
1981.

Pe marginea proiectelor de legi au 
luat cuvintul tovarășii : Vasile Băr- 
buleț, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Sibiu, Ion Tarachiu, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Ialomița, Alexan
dru Voiculescu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Hunedoara, 
loan Ciorba, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Cluj, Liviu 
Minda, prim-vicepreședinte al Co

mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Timiș ; loan Un
gur, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Brașov, Eugenia Gîdea, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Dîm
bovița, Mihai Găinaru, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Suceava, Con
stantin Olteanu, membru al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean Argeș, directorul trustului 
județean de construcții, loan Popa, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Sălaj, Constantin Răchitan, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Buzău, 
Vasile Mușat, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean Ilfov, Maria Moisoiu, mem
bru al Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Botoșani, 
vicepreședinte al Uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești, Pa- 
raschiva Lăzârescu, membru al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj, vicepreședinte 
al Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție, Cornelia Ma
ria Ivănuș, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Vîlcea, Ion Martin, 
membru al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Tulcea, 
directorul direcției comerciale jude
țene, Nicolae Bușui, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Caraș-Severin, 
Elena Prodan, membru al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Mehedinți, vicepreședinta al
(Continuare in pag. a V-a)
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Puiul pădurii
Din cine știe ce pricină, un 

pui plăpind de căprioară rămă
sese singur-singurel in mijlocul 
pădurii. Nici să se hrănească 
n-apucase bine să învețe, dor
mite să se apere de vietățile ră
pitoare.

Acolo, stingher și înfricoșat, 
printre copaci, puiul de căpri
oară a fost găsit de pădurarul 
Ioan Mate din comuna Săpința, 
județul Maramureș. L-a luat in 
brațe și l-a dus acasă, unde so
ția sa, Maria, îl îngrijește ca pe 
un copil. Repede inzdrăvenit, 
puiul de căprioară zburdă cîtu-i 
ziulica de mare. Din cind in 
cînd, freamătul pădurii îl face 
să tresară ciulind urechile. E 
chemarea pădurii, căreia ii va 
fi redat in curind.

Plus cerceii
După ce a achitat la casă cos

tul cumpărăturilor făcute la ma
gazinul alimentar cu autoservire 
nr. 17 din Satu Mare, Maria Să- 
lăjan. de la cooperativa „Munca" 
din localitate, a observat pe jos 
un portmoneu. Fără să-l des
chidă, l-a înmînat casieriței Au
rica Pop. Aceasta, tot fără să-l 
deschidă, a pus portmoneul „la 
vedere", deasupra casei de mar
cat. După un timp, s-a prezen
tat un bărbat. De cum l-a zărit, 
a exclamat: „E portmoneul so
ției".

— O fi — a spus casierița 
dar ce are în el ?

— 3 200 lei și niște... cercei.
Casierița a deschis portmoneul 

și a numărat banii, cu dexteri
tate profesională. Fix 3 200 de 
lei. Plus cerceii.

O baie la... Reci
Cooperativa meșteșugărească 

„Hărnicia" din Sf. Gheorghe l-a 
trimis pe Sipos Bela cu mașina 
să aducă niște materiale de la 
Covasna. După ce a încărcat ma
șina (21—CV—1 676), șoferul n-a 
plecat la drum imediat. A tras 
mașina la o parcare, iar el a fă
cut, la un bufet, o haltă de „ajus
tare". Dar, harnic din fire, că 
doar de-aia lucrează la „Hăr
nicia", el a întrecut măsura cu 
băutura. După care a plecat la 
drum. Intr-o curbă, a pierdut 
controlul volanului și mașina, cu 
încă doi pasageri și cu marfă cu 
tot, a „plonjat" drept in apele 
lacului de la Reci. Nume în de
plină consonanță cu temperatura 
apei. Scurt pe doi: mașina s-a 
transformat în vapor, iar șofe
rul și ceilalți doi pasageri au 
făcut o baie pe cinste. Și atit de 
tare ii clănțăneau de frig dinții 
șoferului, incit le-a fost impo
sibil celor de la circulație să în
țeleagă ceva din ce spune. Cum. 
de auzit insă auzea, e bine 
car că a „înțeles" șoferul 
ce-l așteaptă.

Bazar 
ambulant

Un tînăr elegant, foarte 
gant, îmbrăcat după _ u...— 
modă, se oprea, din cind în cînd, 
prin piața centrală de legume și 
fructe a Brașovului, adresîndu-se 
cite unui trecător sau vînzător : 
„Am un aparat de radio extra, 
marfă garantată. îl dau ieftin. 
Sau poate doriți un ceas anti
magnetic, ultimul răcnet".

Cind o astfel de întrebare i-a 
adresat unui alt trecător, acesta 
l-a luat frumușel de guler și nu 
s-a mai oprit cu el decit la se
diul miliției. Aici — să vezi și 
să nu crezi : s-a descoperit că 
elegantul, chiar foarte elegantul 
individ, pe nume Petre Gheor
ghe, era în realitate un adevă
rat... bazar ambulant. Asupra_ lui 
s-au găsit 41 de ceasuri de mină, 
3 tranzistoare, 2 casetofoane și 
9 aparate de fotografiat. De 
unde ? De la un magazin din 
București, pe care-l prădase.

O, și cite speranțe iși pusese 
el, mai ales in ceasurile de 
mină, pe care credea că le vinde 
ca pe plinea caldă. Dar i-a stat... 
ceasul, cind a văzut cit de re
pede i s-a dat peste mină.

N-au fost... piese 
de muzeu

S-a intimplat taman ca-n 
cala cu cine se aseamănă 
adună. Cine se aseamănă 
cine ? Niță Ion, recidivist, cău
tat pentru executarea unei pe
depse ; Gheorghe Mocanu, sanc
ționat contravențional pentru în
călcarea normelor de conviețuire 
socială; Gheorghe Chene iși 
abandonase familia.

Trei, și toți... trei din Cîmpu- 
lung-Argeș. Trei, Și toți trei fără 
nici o ocupație, iși găsiseră adă
post — unde credeți 7 — in tur
nul minăstirii Negru Vodă, azi 
muzeu. Cum muzeul nu are ne
voie de asemenea... exponate, 
cei trei au fost coborîți cu pi
cioarele pe pămint, pentru a da 
seamă de faptele lor.

Ați auzit 
de Emil ?

Un bucureștean, pe numele 
mic Emil, a fost oaspetele unui 
frumos și elegant hotel din sta
țiunea Soveja, dat în folosință in 
urmă cu un an de zile. A locuit 
in camera 208. Condițiile exce
lente de cazare, peisajul incin- 
tător din împrejurimi și ospita
litatea deosebită a gazdelor ne 
îndeamnă să credem că Emil s-a 
sim/it foarte bine in această mi
nunată stațiune a Vrancei. Un 
singur lucru l-a supărat pe 
Emil : In perioada cit a stat la 
odihnă, timpul a fost nefavora
bil. „Supărare" pe care nu s-a 
putut abține să n-o noteze. (Ci
tește cresteze). Pe ce credeți ? 
Pe sertarul unei noptiere. Tot 
aici și-a încheiat supărarea cu 
incrustarea : „Adio, Soveja !“.

Să se știe că nu va mai reveni 
pe aici. Și bine ar face !
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® Pînă acum, porumbul a fost strîns de pel milion de hectare • Concomitent cu In
tensificarea culesului să fie grăbite transportul și depozitarea • Livrarea cantităților 

prevăzute la fondul de stat - obligație legală, îndatorire patriotică

OAMENILOR MUNCII

Din datele comunicate de Minis
terul Agriculturii rezultă că pînă 
ieri, 14 octombrie, porumbul a fost 
strins de pe aproape 1 milion de 
hectare — 40 la sută din suprafața 
cultivată. Mai avansate la strînsul 
recoltei sînt județele Mehedinți, 
Dolj, Teleorman, Vilcea, Ilfov, Olt, 
Vrancea, Tulcea și Constanta. Ră- 
mîneri în urmă se constată îndeo
sebi în județele Timiș, Arad, Ialo
mița, Prahova, Argeș, unde nu se

realizează vitezele zilnice planifi
cate la cules. Sînt, totodată, județe 
— Ilfov, Brăila — unde mari 
cantități de porumb recoltat se 
află în grămezi pe clmp, datorită 
neajunsurilor ce se fac simțite în 
organizarea transportului.

Esențial este acum ca organele 
județene de partid și agricole, con
siliile populare, consiliile agroin
dustriale și conducerile unităților 
agricole să acționeze energic pen

tru folosirea la întreaga capacitate 
a combinelor, pentru mobilizarea 
largă a cooperatorilor, a locuitori
lor de la sate la strînfeerea porum
bului. Pretutindeni, recoltarea tre
buie să fie mult intensificată, pen
tru ca zilnic să se strings — meca
nic și manual — de pe cel puțin 100 000 
hectare. In egală măsură, este ne
cesar să se asigure desfășurarea in 
cele mai bune condiții a transpor
tului recoltei în magazii și livrarea

cantităților prevăzute la fondul de 
stat, care constituie o obligație le
gală și, mai presus de orice, o 
înaltă îndatorire patriotică.

Acum, fiecare oră. din zori și 
pînă-n noapte, are o mare valoare 
și. de aceea, este nevoie ca peste 
tot să se lucreze cu toate forțele, 
bine organizat, în ordine și disci
plină. pentru ca întreaga recoltă de 
porumb să fie strînsă și pusă cit 
mai repede la adăpost.

Cu sentimentul răspunderii comuniste

botoșani: Inițiative gospodărești 
pentru grăbirea culesului

Cu numai trei săptămîni in urmă, 
aproape întreaga suprafață cultivată 
cu porumb în județul Botoșani — 
peste 77 000 hectare — arăta la fel ca 
în luna august : „verde intens", cum 
spunea tovarășul Constantin Ripan, 
președintele consiliului agroindus
trial Darabani. Știuleții ajunseseră 
în stadiul de lapte-ceară, dar nu 
lăsau impresia că vor putea fi recol
tați mai devreme de 30 de zile. Cu 
toate acestea, pînă ieri la amiază, 
în unitățile din acest consiliu agro
industrial au fost recoltate peste 
2100 hectare de porumb boabe, din 
cele 5 513 hectare cultivate. Cum a 
fost posibil 7 Președintele ne spune 
că, încă din anii trecuți, s-a experi
mentat procedeul de tăiere a vîrfu- 
rilor la tulpinile de porumb pentru 
oprirea vegetației acestora. în acest 
an, metoda a fost generalizată in 
toate unitățile agricole ale consiliului. 
Cu o deosebire însă : tulpinile tăiate 
Imediat de deasupra știuleților s-au 
adunat și transportat cu atelajele 
pentru însilozare. în acest scop a fost 
mobilizată toată suflarea satelor. 
Știuleții care nu erau copți au fost 
depănușați. grăbindu-li-se procesul de 
coacere. Și astfel, începînd de luni, 
se înregistrează viteza zilnică de 
lucru stabilită. Marți dimineața, deși 
ploua, în lanurile de porumb ale 
cooperativelor agricole Păltiniș, 
Mileanca și Havîrna, din cadrul con
siliului agroindustrial Darabani, lu
crau sute de oameni la recoltat, la 
transportul știuleților în bazele de 
recepție.

Consemnăm și o altă inițiativă gos
podărească. „La noi, chiar și după 
tăierea părții superioare a plantelor 
și depănușarea știuleților, pe unele 
tarlale încă nu s-a atins gradul de , 
umiditate corespunzător transportu
lui în baze sau în pătule, ne spune 
tovarășul Octav Porfireanu, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Coțușca. Cum pe unele suprafețe 
trebuia să trecem la pregătirea tere
nului și semănatul griului. am 
început recoltarea manuală, plantele

fiind așezate la marginea tarlalelor. 
E adevărat că, procedînd astfel, am 
efectuat un volum de muncă în plus. 
Dar nu se putea altfel pentru a 
stringe mai repede producția de 
porumb și a asigura, în același timp, 
însămințarea griului în perioada 
optimă". Ca urmare, în consiliul unic 
agroindustrial Coțușca au fost recol
tate pînă ieri aproape 1 800 hectare 
de porumb, insămînțîndu-se, totodată, 
peste 3 000 hectare cu grîu.

Inițiativele consemnate au fost ge
neralizate aproape în întreg județul 
Botoșani. Ca rezultat, pînă marți 
seara porumbul a fost recoltat pe o 
suprafață de 22 000 ha, ceea ce re
prezintă peste 28 la sută din supra
fața cultivată. Și încă un aspect 
semnificativ : întrucît începînd de 
luni, 13 octombrie, recoltarea po
rumbului se realizează la nivelul 
graficelor stabilite, s-a creat posibili
tatea eliberării tuturor celor 16 680 
hectare cultivate cu porumb ce 
urmează a fi însămînțate cu grîu. 
Drept urmare, și însămînțările au 
fost intensificate.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii" 

olt: „Săptămină 
la recoltare, ci 
în județul Olt, lucrările agricole se 

desfășoară cu intensitate sporită. De 
la Giuvărăști și Izbiceni, din lunca 
Dunării și a Oltului, pînă la Vultu
rești și Vitomirești, in nordul jude
țului, cîmpul cunoaște ritmul alert al 
muncii. Se acționează din plin la cu
lesul porumbului, la semănatul grâu
lui. In unitățile agricole, unde mujica 
a fost bine organizată, lucrările•' de 
toamnă sînt încheiate. Acum, lucră-

Noile combine CARP-4 au trecut cu succes examenul calității in campania 
de recoltore a porumbului. Ir» fotografie: aspect cotidian de muncă la I.A.S.

Ciorogirla, județul Ilfov Foto : S. Cristian

record" nu numai 
și la transport!

rile au avansat mult și în unitățile 
din consiliile unice agroindustriale 
Dejești, Alunișu, Movileni, Potcoava, 
Brebeni. /

Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit ca săptămina 
în care ne aflăm să fie o săptămină- 
rgfjord la culesul porumbului, legu
melor și fructelor. Dealtfel, pe an
samblul județului porumbul a fost 
strîns de pe 62 000 hectare (53 la

Dintre numeroșii oameni de nă
dejde, căliți pe frontul muncii, ce 
alcătuiesc colectivul întreprinderii 
noastre, „Oțelul roșu", din orașul 
cu același nume, mă voi opri în 
rîndurile de față la muncitorul spe
cialist, comunistul Mihai Nagy, șef 
de echipă la atelierul „Termoteh- 
nică". De ce tocmai la el ? Pentru 
că în tot ceea ce face, în tot ce în
treprinde acționează cu convinge
rea că „uzina noastră-i casa noas
tră", cum le spune el adesea tine
rilor din echipa sa ; pentru că in 
cei peste 30 de ani de muncă, din
tre care 24 numai la „Termotehni- 
că“, a migălit mii și mii de piese 
de cea mai bună calitate pentru in
stalațiile termoenergetice, a efec
tuat lucrări de cea mai mare finețe, 
precizie și răspundere, necesare 
bunului mers al producției de oțel, 
laminate și bare trase. Dar nu 
numai atît. A crescut și educat 
mulți tineri formîndu-i ca mese
riași de primă mină. Și a reușit 
chiar și cu unii mai îndărătnici, 
pentru că a găsit, de fiecare dată, 
spiritul de omenie, răgazul și răb
darea necesare pentru modelarea

caracterelor, a deprinderilor profe
sionale aie viitorului meseriaș. Și 
a făcut-o cu răspundere comunistă, 
cu modestia-i aproape proverbială, 
cu apropiere sufletească, tovără
șească. Aproape la toate lucrările 
executate de el in decursul anilor 
a găsit cite ceva de perfecționat, de 
îmbunătățit, astfel incit produsul 
final a fost mai bun decit cel ima
ginat inițial. Printre lucrările exe
cutate de echipa sa in ultima vre
me merită amintite : serpentinele 
pentru preincălzirea aerului intro
dus in cuptoarele oțelâriei. care 
contribuie la reducerea consumului 
de combustibil cu peste 1 700 tone 
anual și la scurtarea duratei șar
jelor ; arzătoarele economicoase 
pentru cuptoarele de oțel și lami
norul de platine, care micșorează 
consumul de combustibil cu o pă
trime față de perioada de dinaintea 
montării lor, arzătoare concepute 
și realizate de M. Nagy cu mate
riale recuperate etc.

Ion HURTUPAN 
tehnician,
întreprinderea „Oțelul roșul"

A întreține e mai ușor decit a crea...
Sînt unul din cei 30 000 de locui

tori ai orașului Roșiori de Vede. Cu 
plăcere și bucurie doresc să arăt 
că, Îndeosebi în ultimii 15 ani, s-au 
făcut mari eforturi pentru a da 
orașului un aspect tot mai plăcut, 
mai civilizat. S-au ridicat numeroa
se blocuri noi, pentru locuit, s-au 
pavat străzi, s-au construit trotua
re, s-au amenajat spații verzi. 
Orașul a devenit într-adevăr altul 
— cum se spune, a înflorit. Din 
păcate însă nu se manifestă în
totdeauna întreaga grijă necesară 
pentru ceea ce s-a creat. Se uită 
că tot ceea ce s-a construit nou se 
poate degrada dacă nu se bucură 
de întreținerea cuvenită.

De pildă, din cauza unor spărturi 
nereparate la timp, noile străzi pa
vate și trotuare asfaltate au 
început să se acopere pe unele por
țiuni cu noroi și bălți ; pe alte por
țiuni, bordurile și șanțurile sînt

blocate cu pămint, nemaiputîndu-se 
scurge apa provenită din precipi
tații. Ca urmare, in zilele ploioase 
este greu să circuli pe un șir de 
străzi (Sănătății, M. Eminescu, Re
publicii, Carpați ș.a.), iar piața din 
spatele gării Roșiori Nord devine 
un cîmp de mîzgă. La aceasta con
tribuie și faptul că autobuzele 
I.T.A. sînt parcate și ele în această 
piață, pe un teren desfundat, iar 
atunci cînd plouă împrăștie noroiul 
peste tot.

La crearea noilor străzi, trotuare 
șl spații verzi au lucrat voluntar 
mulți cetățeni. Or, dacă s-a putut 
organiza atunci munca patriotică, 
nu s-ar putea organiza și acum, 
pentru refacere și întreținere, pen
tru a reda tuturor zonelor orașului 
înfățișarea pe care cu toții o do
rim 7

Reszețj ARON
Roșiori de Vede

Sovata - stațiune 
ideală pentru cură 
balneară și odihnă

Stațiunea balneoclimaterică So
vata se află așezată la o altitudine 
de 530 m și este înconjurată de 
munți împăduriți, ceea ce face ca ea 
să fie tot mai solicitată, atit pen
tru cură balneară, cît și pentru o- 
dihnă reconfortantă. Intr-un cu- 
vînt, stațiunea Sovata este o mo
dernă și complexă bază de odihnă 
și tratament. Elegantele hoteluri 
„Sovata", „Aluniș", „Căprioara", 
precum și vile cu o arhitectură a- 
trăgătoare asigură condiții deose
bite pentru efectuarea unei cure 
balneare cit mai eficiente. Sala de 
spectacole, clubul, cinematograful, 
biblioteca, sala de gimnastică, pre
cum și numeroasele posibilități de 
drumeție spre „Vîrful Cireșului", 
„Valea Sebeșului", „Cîmpul Cetă
ții" ș.a. sînt doar cîteva din ofer
tele ce li se fac turiștilor pentru 
petrecerea timpului liber în mod 
plăcut și util.

Locuri și informații suplimentare 
se pot obține la toate agențiile și 
filialele oficiilor județene de tu
rism, precum și la cele ale I.T.H.R. 
București.

sută din suprafața cultivată), ceea 
ce constituie o realizare bună. Dar 
rezultatele unităților fruntașe din 
consiliile agroindustriale Ia care 
ne-am referit mai sus constituie o 
dovadă că lucrările puteau fi mai 
avansate. Or, în unele unități agri
cole ritmul la culesul porumbului 
este nesatisfăcător, vitezele zilnice 
planificate nu se realizează. Ca ur
mare, unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Găvănești, 
Curtișoara, Verguleasa șl altele au 
strîns recolta doar de pe 25 la sută 

„ din suprafețele cultivate. Este nece
sar ca și aici, pe lingă forțele me
canice, să fie mobilizați., la .culesul, 
porumbului toți locuitorii Satelor. 
Totodată, timpul avansat impune 
intensificarea acțiunii de forțare a 
coacerii lanurilor de porumb, mai 
ales în unitățile amintite, deoarece 
vegetația porumbului este lntîrziată. 
Este vorba de depănușarea știuleți- 
lor sau de îndepărtarea vîrfurilor 
plantelor. (Operația la care ne refe
rim se face cînd porumbul a ajuns 
in faza de lapte-ceară, aplicarea 
acestei metode determinînd coacerea
lanurilor cu 7—10 zile mai devreme, 
în funcție de condițiile atmosferice), 
în județul Olt, această lucrare s-a 
aplicat pînă acum pe mai bine de 
12 000 hectare. Dar sînt încă lanuri
care nu s-au copt, situație care re
clamă depănușarea știuleților.

Concomitent cu urgentarea culesu
lui trebuie intensificat și ritmul 
transportului. Aceasta cu atit mai 
mult dacă se are în vedere că pe tar
lalele unităților agricole de stat șl 
cooperatiste din județul Olt se află 
pe cîmp, cules și așezat în grămezi, 
porumb insumînd 70 000 de tone. în 
primele două zile ale acestei săptă
mîni numărul curselor nu a depășit, 
în medie, două transporturi, deși în 
cele mai multe locuri distanța din 
cîmp la bazele de recepție nu depă
șește 10—12 kilometri.

Avînd în vedere că !ntr-o serie de 
unități există un mare decalaj Intre 
recoltarea porumbului șl transportul 
acestuia, este necesar să se aplice 
măsurile adoptate de comandamentul 
județean privind folosirea mai bună 
a mijloacelor de transport aparținind 
I.T.A., cît și cele ale cooperativelor 
agricole. Trebuie făcut totul pentru 
ca, în cel mai scurt timp, întreaga 
recoltă de porumb să ajungă în ham
bare.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

De ce invers decit olandezii ?
în scrisoarea de față doresc să 

supun atenției specialiștilor o pro
punere' la care am ajuns în urma 
unor deplasări și documentări în 
județul Tulcea.

In acest județ, prin aplicarea 
prevederilor Legii sistematizării, se 
va reda agriculturii o suprafață 
de peste 3 300 hectare. Consider, de 
asemenea, că alte suprafețe ar pu- / 
tea fi recuperate prin asanarea 
unor mlaștini din zonele mai puțin I 
inundabile. Propunerea mea se re
feră însă la zona orașului Sulina, 
oraș cu 6 foarte mică suprafață 
agricolă, doar de 4,5 hectare teren 
agricol. Am constatat că pentru a 
fi menținut în continuă stare de 
navigație. Canalul Sulina este per
manent dragat, aluviunile rezultate 
fiind încărcate în șlepuri special 
amenajate, șalande, de unde sînt 
deversate apoi în mare, la citeva 
mile de mal. De obicei, o aseme
nea șalandă este încărcată cu 
500 mc de aluviuni.

întrucît marea nu are nevoie de.„ 
pămint, aș sugera ca aceste depu
neri aluvionare să fie descărcate 
și depozitate în platforme, îneît, 
după administrarea amendamente
lor necesare s-ar putea crea un 
strat fertil bun pentru producția 
agricolă vegetală. Desigur, proble
ma nu este ușor de rezolvat. Se cer 
unele eforturi, sînt necesare unele 
amenajări și dotări pentru depozi
tarea acestui pămint în bataluri de 
mărimi potrivite etc. Cum în acest 
mod s-ar putea crea an de an Cî
teva hectare de teren, consider că 
propunerea merită atenția specia
liștilor pentru a fi analizată și, e- 
ventual, dacă este apreciată reali
zabilă, pusă în aplicare.

In definitiv, de ce olandezii reu
șesc să smulgă pămînt mării, iar 
noi să aruncăm pămint în mare 7

Ilarie ȚEREAN
lucrător în Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populara

Pe scurt, din scrisori
• s& ocrotim vestigiile trecutului. în comuna Albești de Muscel, 

județul Argeș, există cîteva case care ar trebui, datorită importanței lor, 
sa fie conservate și păstrate cu grijă. Este vorba de casa Pop din cen
trul localității Bughea de Sus, în care între anii 1911—1914 au funcționat 
prunele două clase primare, reprezentînd primul sistem de învățămînt 
din comună. Apoi, casa baciului Constantin Pîslaru, veche de peste 200 
de ani, construită din bîrne prinse în cuie de lemn, unică in ce privește 
arhitectura populară, precum și casa lui Nicolae Stăvaru din satul Mă
lin — de peste 150 de ani, tot arhitectură veche. (loan Dobrescu, Cimpu- 
lung, județul Argeș). • Spirit gospodăresc... ruginit. De foarte multă 
vreme, în curtea unei secții a cooperative! agrioole de producție din «a 
tul Leamna de Sus, comuna Bucovăț, județul Dolj, stau sub cerul lSfi» 
și se degradează două vehicule auto. Dacă nu mai pot fi repara'teț de 
ce oare nu se recuperează piesele ce se pot recondiționa, iar restul să ’ 
fie predat unității de colectare a metalelor vechi î (Ion Popescu, 
Craiova). • Treabă de mântuială. La colțul dinspre vest al blocului N 4 
de pe strada Albatros nr. 8 din Galați s-a surpat terenul și a apărut o 
fisură în zid. După sesizări repetate, lucrătorii I.J.G.C.L. au adus o ma
șină de pămint, au astupat groapa, au nivelat terenul, dar, la nici o lună, 
surparea a reapărut și fisura se mărește. Apelurile noastre repetate la 
conducerea acestei întreprinderi de a se executa consolidarea corespun
zătoare acum, cînd nu necesită cheltuieli prea mari, au rămas fără re
zultat. De ce se manifestă atîta neglijență față de imobilele încredințate 
spre administrare? Căci reparații de mîrituială au fost sesizate și la terasa 
blocului N 6. (T. Neguț, președintele asociației de locatari nr. 104, Galați). 
• „Castelul" nimănui ? Pe strada Ostașilor din Oradea s-a construit cu 
ani în urmă un castel de apă pentru alimentarea cartierului din zonă. 
Deși în interiorul său au fost montate o serie de utilaje, castelul n-a 
funcționat și nu funcționează nici în prezent. Dacă nu era necesar, de 
ce s-au mal făcut cheltuieli pentru construirea lui ? (loan Pavelescu, 
Oradea).

Stop-cadru la Judecătoria 
sectorului 2 din Capitală. în 
fata completului de judeca
tă au venit să încurajeze 
„băiețelul" mama si mătușa. 
„Băiețelul" are peste... 30 
de ani. lucrează în cercetare 
si se află in divorț cu fosta 
lui soție. Mama lucrează si 
ea într-o instituție centrală, 
mătușa, așișderea. Sînt în
voite de la serviciu oe mo
tiv că : „au proces". Dealt
fel. pentru a para orice 
urmă de nedumerire, pri
vind inutila absentă de la 
îndatoririle profesionale, 
mama se justifică în felul 
următor :

— Nu puteam lăsa copi
lul singur !...

— Dar aveți avocat...
— Și ce dacă 7 Auziți mai 

bine ce-a spus ea (ea fiind 
fosta soție a... copilului) — 
„Femeia si banii se cîsti- 
gă“. Noi o să-i arătăm că 
și un proces se cistigă.

Cu condiția să ai drep
tate... Dacă nu. poți să 
lipsești cu duiumul de la 
serviciu, că tot deeeaba. 
Curios însă : destui oameni 
antrenați nînă în eît în 
„malaxorul" cîte unui pro
ces — chit că nu sînt nici 
„parte vătămată", nici „pî- 
rîți" — nu pricep în ruptul 
capului acest adevăr ele
mentar. Un supliment de 
argument că așa stau lucru
rile în această direcție ni-I 
oferă și judecătorul Radu 
Strimbeanu. Tocmai îsi pu
sese roba — însemnul omu

lui Investit să facă drep
tate, potrivit legii. Facem 
o remarcă :

— Nici n-a început șe
dința de judecată și ob
servăm că sala este aproa
pe plină.

— Constatarea asta o fa
cem si noi. în fiecare zi. 
Vă pot spune din experi
ență că atunci cînd se află 
pe rol o cauză de viol, ne 
lingă fiecare implicat vin 
în jur de 10 (zece !) ..susți
nători". Dacă pîrîtul si re
clamanta au domiciliul, de 
exemplu, prin Dudesti ori 
Tei. de partea fiecăruia se 
află cel puțin 20 (douăzeci!) 
de persoane. Neamuri pînă 
la a șaptea soită, prieteni, 
alti gură cască care-si... 
suspendă „activitatea" cu 
semințe de bostan si vin 
aici, la judecătorie.

Timpul pierdut fără rost 
de unii oameni prin sălile 
de judecată i-a preocupat 
pe magistralii de la această 
judecătorie. Dovada 7 Ini
țierea unui test-sondai în 
sălile de judecată. Rezulta
tele acestuia sînt mai mult 
decit concludente. Le con
semnăm spre știință, așa 
cum ni le comunică tova
rășul Păstorel Zugrăves- 
cu, președintele Judecă
toriei sectorului 2.

— La completul penal. în 
această zi au fost pe 
rol diferite cauze. Potrivit 
estimărilor noastre, tre
buiau să fie prezente cel 
mult 50 de persoane — 
părți în proces, martori. In

fapt, prin sala de judecată 
s-au perindat 120 de per
soane. 70 de persoane deci 
au „omorît" o zi, fără nici 
un folos, pe culoarele 
judecătoriei. Si aceasta nu-

lucruri pune In chip firesc 
pe gînduri, invită la acțiuni 
decise în măsură să deter
mine doar prezența necesa
ră și obligatorie a persoa
nelor implicate într-un pro-

cierii actului judiciar, ci, 
în egală măsură, și școli 
de educație civică. Și așa 
este. Dealtfel, tocmai din 
acest motiv noi ne stră
duim să asigurăm o pu-

tru ori la fotbal In orele 
de muncă. De ce ar face 
instanțele excepție de la 
regulă 7 Sălile de judecată 
publică nu pot fi ospita
liere cu un asemenea...

Cine pierde timpul 
în „sala pașilor pierduți" ?

Exercitarea în spiritul adevărului a actului de justiție - 
rezultatul unei atitudini pătrunse de responsabilitate civică 

și respect față de lege
------------------------------------— anchetă socială -------------------------------------------

mai la un termen de jude
cată. Dar un proces are, 
după cum se știe, mai 
multe termene de judecată.

Unora ar putea să le 
pară minor faptul că 70 de 
oameni, să zicem, „toacă" 
inutil timpul într-o zi. la 
judecătorie. Dacă avem însă 
in vedere cite procese au 
loc la instanțele de Pe în
treg cuprinsul țării, atunci 
lucrul „minor" capătă o cu 
totul altă dimensiune. Iată 
de ce o asemenea stare de

ces, astfel Incit mecanismul 
actului de justiție să se 
desfășoare nestingherit, po
trivit legii.

— Ce concluzie s-a impus 
cu precădere după test 7

— Una singură. Dar mai 
tnainte. două precizări: este 
adevărat că dezbaterile din 
sălile de judecată sînt pu
blice. Afirmăm mereu că 
ședințele de judecată — 
indiferent de cauzele afla
te pe rol — sînt nu numai 
momente solemne ale ofi-

blicitate largă proceselor, 
efortul înscriindu-se in 
activitatea de propagandă 
juridică și prevenirea în
călcării ordinii de drept. 
Apare deci în firea lucru
rilor prezenta in sălile de 
judecată a cetățenilor. Cu 
o necesară condiție: aceas
tă prezență să nu aibă la 
celălalt pol absența de la 
îndatoririle profesionale. 
Sîntem cu toții unanimi în 
convingerea că nu poți 
merge la un film, la tea-

public, care, tn goană după 
„senzații tari", sub diverse 
pretexte, dă buzna neche
mat la cîte un proces.

— Să înțelegem, din ar
gumentele supuse dezba
terii, că instituția avocați- 
lor nu este din plin folosi
tă de către oamenii impli
cați intr-un proces sau 
altul 7

— Din păcate, asa este. 
Iată, am avut prileîul să 
mă aflu. într-o zi de pro
ces. la un tribunal din

străinătate. Ei bine, din 
cele observate de mine, nu 
cred că. în mai mult de 15 
la sută din procesele aflate 
pe rol în ziua aceea, părțile 
erau prezente. Restul, nînă 
la 85 la sută 7 Erau repre
zentate prin avocați.

în legătură cu acest ul
tim aspect, am solicitat 
opinia tovarășului Ion 
Pora, președintele Cole
giului de avocați al muni
cipiului București și al ju
dețului Ilfov, care ne-a 
spus :

— Și la noi, acest mandat 
11 poate îndeplini întocmai 
avocatul în litigiile de 
muncă, în cauzele cu pre
tenții, de partaj, litigii de 
familie, locative etc. Prezen
ța părților ar fi necesară 
doar la primul termen, iar 
apoi numai cînd sînt che
mate cu mențiunea „inte
rogatoriu". Sigur, legea dă 
dreptul oricărei părți în 
proces, fie că este sau nu 
asistată de avocat, să fie 
prezentă în sala de șe
dință. Dar, cum spuneam, 
nu întotdeauna acest lucru 
este absolut necesar. Mai 
ales atunci cînd la dosar se 
află acte din care reiese 
foarte clar adevărul, care 
facilitează demersul justi
ției pentru înfăptuirea ac
tului de dreptate. Mai 
mult chiar, potrivit legii 
de organizare a avocaturii, 
avocații pot reprezenta pe 
cei interesați la toate in
stituțiile Dublice, scutind 
astfel timpul pierdut din 
producția al acelora care

au nevoie de asistență ju
ridică sau administrativă. 
Nu-i mai puțin adevărat că 
aceasta implică din partea 
tuturor avocaților care 
apără interesele cetățeni
lor exigență, cinste, probi
tate profesională — calități 
care, în treacăt fie spus, 
nu Pot genera decît încre
derea că adevărul va fi 
scos la lumină și în lipsa 
părților. In atari condiții, 
destui dintre oamenii im
plicați într-un proces sau 
altul și-ar da seama și sin
guri, cu ușurință, că nu 
este întotdeauna necesară 
prezența lor la toate ter
menele de judecată, aceas
tă absență neaducînd nici 
un prejudiciu intereselor 
lor, neimpietînd cîtuși de 
puțin asupra aflării ade
vărului.

Să ne întoarcem Insă la 
ideea testului-sondai amin
tit, deoarece asupra cauze
lor... obstacole într-un pro
ces sau altul vom mai avea 
prilejul să stăruim in con
tinuare.

Revenim deci la discuția 
noastră cu președintele 
judecătoriei :

— Am dori să stăruim, 
în continuarea dialogului 
nostru, asupra timpului 
maaistratilor.

— Și aici sînt multe de 
spus. în măsură să lumine
ze esența lucrurilor.

Dar despre acest aspect, 
într-un număr viitor al 
ziarului.

Iile TANASACHB
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amplul tablou al afirmării autoconducerii muncitorești, o vie și impunătoare realitate:
ADUNĂRILE GENERALE CONSACRATE DEZBATERII Șl APROBĂRII PLANULUI PE 1981

CUVlNT MUNCITORESC, RESPONSABIL, ANGAJANT
„In toate adunările generale, oamenii muncii să dis

cute temeinic prevederile de dezvoltare pentru cincinalul 
viitor, pentru 1981, ținînd seama de toate posibilitățile și 
forțele existente, astfel incit, pe baza realizărilor de pînă 
acum, anul viitor să marcheze un progres simțitor în 
lupta pentru o calitate nouă în toate domeniile de activi
tate - așa cum a stabilit Congresul al XIl-lea“.

NICOLAE CEAUȘESCU

In întreaga țară sint in plină desfășurare adunări 
generale speciale ale oamenilor muncii, convocate 
pentru dezbaterea și aprobarea planului fiecărei 
unități pe anul 1981 și a programului unitar de 
măsuri care să asigure îndeplinirea lui. Desfășurate 
in spiritul înaltelor exigențe stabilite de Congresul 
al Xll-lea al partidului pentru realizarea unei cali
tăți noi, superioare în întreaga activitate economică, 
aceste foruri supreme ale democrației și autocondu
cerii muncitorești sînt chemate să evalueze realist, 
cu răspundere resursele interne de sporire a pro
ducției, de creștere a eficienței economice, de ridi

care a nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
corespunzător cerințelor fundamentale ale aplicării 
consecvente a noului mecanism economico-financiar. 
Așa cum sublinia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea pe care 
o desfășoară fiecare intreprindere trebuie să se 
incheie cu rezultate cit mai bune, cu un beneficiu 
cit mai însemnat, pentru că numai realizind o ade
vărată autoconducere muncitorească, o creștere a 
venitului net și a rentabilității vom asigura dezvol
tarea mai rapidă a patriei noastre și creșterea 
continuă a nivelului de trai al întregului popor.

/

Dezbateri profunde, constructive, măsuri 
eficiente pentru ridicarea calitativă 

a activității economice
S-a scris mult, s-a vorbit mult 

despre principiile fundamentale 
ale democrației și autoconducerii 
muncitorești. S-a scris și s-a vor
bit mult, dar nimic nu poate fi 
mai convingător decit afirmarea 
efectivă a acestor principii in am
plul proces al elaborării și luării 
deciziilor. Acum, în unitățile eco
nomice, un moment important în 
această privință îl constituie adu
nările generale ale oamenilor mun
cii consacrate dezbaterii și a- 
doptării planului pe 1981. pri
mul an al viitorului cincinal. Am 
participat la lucrările unei a- 
semenea adunări dintr-o mare 
unitate constructoare de mașini 
— întreprinderea mecanică de 
utilaj minier din Baia Mare. Cro
nica acestei adunări au scris-o 
muncitorii și specialiștii care au 
luat cuvîntul. Au scris-o apăsat, 
muncitorește, cu răspundere și exi
gență pentru producția anului vii
tor. Iată de ce in însemnările de 
față nu vom face decit să tran-1 
scriem cuvintul. așa cum a fost i 
rostit In adunarea generală, cîtorva 
participanți la dezbateri.

BARKOCZI JANOS, șeful ser
viciului pregătirea producției: „In 
primul an al cincinalului viitor ne 
revin sarcini mobilizatoare. Pro
ducția marfă va crește cu aproape 
14 la sută, iar producția netă cu 
20 la sută. Practic, întregul spor de 
producție urmează să-l realizăm 
prin creșterea productivității mun
cii. La unele sortimente — utila} 
minier, redactoare ș.a. — creșterile 
sint de 40—50 la sută față de rea
lizările acestui an. Eu cred că, din 
capul locului, baza in planificarea 
activității viitoare trebuie să o 
constituie posibilitățile noastre 
reale, care depășesc realizările 
efective ale acestui an. Restanțele 
pe care le avem in acest an re
prezintă utilaje tehnologice nece
sare economiei și, ca atare, ele vor 
trebui recuperate in anul viitor. 
Colectivul nostru, înainte fruntaș 
ne județ și pe ramură, acum a 

Ut» ■has in urmă. Nu ne face deloc 
x ste această poziție și sint con- 
t'i >4 că in primul rind noi. cei de 
aici din fabrică, trebuie să găsim 
și vom găsi soluțiile necesare pen
tru redresare. In acest sens, con
sider că trebuie să acționăm mult 
mai energic decit pină acum și să 
înlăturăm din rădăcină neajunsuri
le. Adică, să încheiem neintirziat 
contractele de aprovizionare și 
desfacere nu cu promisiuni și vor
be. ci cu semnături angajante, res
ponsabile. Este drept, noi am în
tocmit graficul director al produc
ției pentru anul viitor, dar in 
multe cazuri, la o serie de utilaje, 
încă nu știm care sint termenele 
de punere în funcțiune sau cine 
sint beneficiarii. Or. este limpede 
că fără aceste elemente însăși pla
nificarea noastră internă este ilu
zorie. Sint convins că și centrala 
ne va. acorda sprijinul necesar, 
de mult așteptat, in solutionarea o- 
perativă a tuturor problemelor de 
aprovizionare și desfacere14.

SIMION BOTOȘ, frezor, secția 
reductoare: „Practic, planul secției 
noastre prevede o dublare a pro
ducției în 1981. Acționind în spi
ritul indicațiilor date in ultimul 
timp de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la întărirea autogestiu-

nii economico-financiare și aplica
rea principiilor autoconducerii mun
citorești, sint convins că putem 
realiza cele 7 200 de reductoare 
prevăzute în plan. Totuși, aceasta 
nu se va înfăptui fără eforturi sus
ținute din partea noastră. Cum bine 
știți, sintem dotați cu mașini și 
utilaje considerate a fi de mare 
performanță. Avem 12 strunguri cu 
comandă numerică. Dar cum le fo
losim ? Asta-i întrebarea. Din ele 
nu funcționează decit șapte. Mai 
precis — patru la capacitatea lor 
și trei — cu randament scăzut, 
adică acționindu-le cu comandă 
manuală, nu automată. Restul de 
cinci stau degeaba, defectindu-se 
des, oricită atenție le-am acorda 
în exploatare. De la început ne-am 
convins că ele sint depășite din 
punct de vedere moral și chiar „o- 
bosite" din punct de vedere fizic. 
De ce au fost importate asemenea 
utilaje ? Cine se face vinovat de su-

La întreprinderea 
mecanică de utilaj 
minier Baia Mare

perficialitatea cu care au fost impor
tate asemenea mașini ? Ei trebuie 
trași foarte sever la răspundere. Nu 
ne putem permite să aruncăm banii 
noștri, valuta țării pe te miri ce!

O altă verigă slabă care ne dă 
multă bătaie de cap este montajul. 
De ce nu s-au pus pină acum la 
punct instalațiile de montaj mo
derne pentru trolii și reductoare? 
Cred că în cel mai scurt timp con
siliul oamenilor muncii trebuie să 
soluționeze această problemă. Nu 
mai putem da randamentul dorit 
in condiții de organizare și dotare 
rudimentare in sectorul de montaj. 
Cu aceeași hotărire trebuie să se 
acționeze și pentru verificarea și 
punerea la punct a instalațiilor de 
încălzire a halei pe timpul iernii. 
Executăm lucrări de mare precizie 
și nu putem asigura producție de 
calitate la temperaturi de unu-două 
grade, cum s-a intîmplat in iarna 
trecută11.

IOAN COVACI, maistru,'secția 
oțelărie: „Nu ne face, desigur, cin
ste faptul că în acest an secția 
noastră prelimină o anumită ne- 
realizare la producția fizică. In 
anul viitor se prevede o creștere a 
producției cu 34 la sută Vreau să 
spun că în ce ne 'privește sintem 
pregătiți să acționăm cu tot ce ne 
stă in putință, cu întreaga răs
pundere pentru realizarea acestei 
sarcini. Dar oricît ne-am strădui 
noi, fără punerea în funcțiune a 
noii capacități din turnătorie nu 
vom putea realiza planul pe anul 
viitor. Termenul de punere in 
funcțiune planificat a expirat la 30 
septembrie, li întreb pe tovarășii 
de la serviciul de investiții, cind 
vor asigura punerea in funcțiune a 
acestei importante capacități? De 
asemenea, le cerem tovarășilor de 
la serviciul de aprovizionare să fie 
mai prompți in asigurarea nisipu
rilor de turnătorie necesare11.

AUGUSTIN TOHĂTAN, șeful 
serviciului investiții: „Este adevă
rat că avem restante însemnate nu 
numai la obiectivele oțelăriei, ci și

la alte capacități de la reductoare 
și utilaj tehnologic. Sintem con- 
știenți că numai asigurind punerea 
in funcțiune a acestor capacități 
vom putea^realiza planul pe anul 
viitor. Tocmai de aceea, informez 
adunarea noastră generală că am 
luat legătura cu toți furnizorii de 
utilaje din țară și. de peste: hotare 
și avem garanția că în această lună 
vom primi utilajele restante. De 
asemenea, și constructorul și mon- 
torul s-au angajat să-și concentre
ze forțele pentru încheierea grab
nică a lucrărilor. Credem că pină 
la sfirșitul anului vom asigura 
punerea in funcțiune a oțelăriei. 
Cu o precizare: și întreprinderea 
noastră să-și onoreze neintirziat o- 
bligațiile ce le are și să predea 
în zilele imediat următoare utila
jele tehnologice restante11.

PAPP IOSIF, muncitor, președin
tele Organizației democrației și uni
tății socialiste: „Am văzut ce avem 
de făcut in anul viitor. Un singur 
răspuns dăm! ne vom mobiliza e- 
xemplar pentru a ne realiza toate 
sarcinile. S-a arătat aici, pe bună 
dreptate, că avem și noi lipsuri in 
organizarea muncii. Cred că cei 
răspunzători au înțeles acum mai 
bine ce au de făcut. Dar in același 
timp, le cerem și tovarășilor din 
centrală și din minister să-și facă 
datoria și să rezolve cererile noas
tre îndreptățite nu cu promisiuni, 
ci in fapt. Or, iată ce constatăm: 
ne adunăm, dezbatem și stabilim 
unele măsuri, pe care să le fina
lizăm împreună cu centrala și mi
nisterul. De fiecare dată insă, la 
adunări vin mereu alți tovarăși 
din centrală și minister, care nu 
știu ce au promis ceilalți. De ce 
nu vin aceiași tovarăși ca să discu
tăm deschis, muncitorește. de ce 
nu își fac datoria? Si acum cerem 
reprezentanților din centrală și 
minister să ne răspundă pe loc cind 
și cum o să rezolve probleme 
stringente cu privire la aprovizio
nare și la fundamentarea și core
larea indicatorilor. Partidul nostru 
ne cere să aplicăm cu răspundere 
noul mecanism economic și noi 
sintem deciși să facem acest 
lucru. Sintem hotărîți să muncim 
exemplar in anul ce vine și să 
putem privi cu fruntea în sus. Dar 
pentru aceasta ie cerem și tovară
șilor din centrală și minister să 
acționeze cu mai multă răspundere 
și hotărire11.

...l-am ascultat rind pe rînd pe 
toți cei 15 participanți la dezbateri. 
Fiecare luare la cuvint a fost 
succintă, s-a criticat ce a fost de 
criticat, s-a propus ce s-a crezut 
că poate fi perfecționat. Așa au 
făcut și Constantin Damian, șeful 
serviciului organizării producției și 
a muncii, și Liviu Ureche, șeful 
serviciului aprovizionării, și mai
ștrii Dumitru Suciu, Mihai Hide- 
cuti, Ionică Pop, și Ștefan Giurgiu, 
șef de secție, președintele consi
liului de control muncitoresc din 
întreprindere. Așa au făcut toți, 
absolut toți vorbitorii, cu convin
gerea profundă că prin munca lor 
fără preget, prin propunerile si an
gajamentele lor vor reuși să rupă 
firul neîmplinlrilor și să realizeze 
planul pe 1981, să ridice activitatea 
întreprinderii lor la nivelul exi
gențelor puse de partid.

Viorel SALAGEAN 
Gheorțjhe SUSA

In cadrul larg, democratic al adunării generale, oamenii muncii de 
> din

„în numele colectivului,
propun..."

la întreprinderea de mașini-unelte și 
anul viitor

agregate hotărăsc asupra activității lor
Foto : S. Cristian

Opinii din stenogramele
adunărilor generale

Din dezbaterile in adunarea generală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la o mare și prestigioasă unitate a industriei Capitalei — În
treprinderea de mașini-unelte și agregate — am reținut citeva dintre 
propunerile formulate de participanți. latâ-i pe autorii lor la tribuna 
adunării :

IOSIF POPESCU, strungar în sec
ția agregate : „Colectivul nostru s-a 
angajat să acționeze energic, cu 
toate forțele sale, pentru a crea un 
decalaj de o lună între sectoarele 
de uzinaj și montaj, astfel incit sar
cinile de plan pe anul 1981 să fie 
realizate ritmic și integral. Pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv propu
nem organelor de conducere colec
tivă din întreprindere să ia operativ 
măsurile necesare în vederea asimi
lării de secția sculărie a S.D.V.-uri- 
lor de mare randament, de care 
avem absolută nevoie pentru asigu
rarea la timp și de bună calitate a 
semifabricatelor turnate și forjate11.

AURICA CHIRIȚA, șeful secției 
mecanică ușoară : „Noi ne-am pro
pus să realizăm pină la 15 noiem
brie integral sarcinile de plan pe 
acest an la producția fizică. Vom 
asigura astfel o bază trainică pen
tru pregătirea producției anului vii
tor. Avînd in vedere sarcini
le sporite care ne revin in 1931, 
solicităm conducerii întreprinderii 
să ia neintirziat măsuri pentru în
tărirea colaborării dintre secțiile și 
serviciile tehnice din unitatea noas
tră. In prezent, pierdem timp pre
țios pentru avizarea, aprobarea sau 
semnarea unor hîrtii, precum și da
torită cooperării defectuoase dintre 
diferitele secții de producție11.

CONSTANTIN TOMA, maistru în 
secția montaj mașini de rectificat : 
„In numele colectivului în care, lu
crez, cer consiliului oamenilor mun? 
cit să acționeze mai energic pentru 
finalizarea lucrărilor de dezvoltare 
și modernizare a vopsitoriei. care 
durează de trei ani. Situația actuală, 
and se lucrează in condiții impro
vizate, nu mai poate fi prelungită 
și anul viitor, cind ne revin sarcini 
deosebit de mobilizatoare. Noua 
vopsitorie va asigura creșterea 
productivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor și a condițiilor 
de lucru-.

MIHALACFIE HORNEA, lăcătuș 
in secția agregate : „Am două pro
puneri. in primul rind, cer consi
liului oamenilor muncii să reanali- 
zeze activitatea compartimentului 
de control tehnic de calitate și să 
stabilească măsurile necesare pen
tru ca acesta să devină un factor 
activ in ridicarea calității produse
lor. să nu se mai rezume doar la 
constatarea unor neajunsuri. In al 
doilea rind. propun sa se introducă 
șl in secția noastră acordul global, 
ceea ce va întări răspunderea colec
tivă și personală pentru realizarea 
sarcinilor cantitative și calitative de 
plan, va influența pozitiv nivelul 
cheltuielilor de producție, disciplina 
muncii și disciplina tehnologică11.

Combinatul siderurgic Hunedoara
„Colectivul secției noastre a luat o serie de măsuri pentru utili

zarea deplină a timpului de lucru. Totuși. în perioada care a trecut 
din acest an am avut greutăți in derularea ritmică a fabricației 
datorită lipsei anumitor semifabricate, a unor cilindri de laminor și 
motoare electrice pentru căi cu role care nu au fost asigurate în con
formitate cu necesitățile. Din cîte cunoaștem, această problemă nu 
este rezolvată corespunzător niqi pentru anul care vine. De aceea, 
cerem conducerii combinatului șl ministerului să ia toate măsurile 
pentru crearea stocului necesar de semifabricate și piese de schimb.

Totodată, propun să se procure din timp un recuperator de căl
dură pentru cuptorul cu propulsie, aceasta permițindu-ne să eco
nomisim importante cantități de combustibil. Noi vom ajuta efectiv 
la montarea lui. De asemenea, pentru ca în secție să se poată lucra 
încă din primele zile ale anului viitor cu întreaga capacitate, se 
impune să se pregătească mai bine. îndeosebi din punct de vedere 
al asigurării pieselor de schimb, lucrările de reparații mijlocii la 
laminor, programate pentru luna noiembrie a.c.“.

Viorel MIJNTEANU 
muncitor la laminorul de benzi

Întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul"-Piatra Neamț

„Cu prilejul recentei vizite la* Întreprinderea noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a dat prețioase indicații privind dezvoltarea 
in continuare a unității, pentru crearea tuturor condițiilor în vederea 
fabricării unor mașini agricole mai moderne și tot mai complexe, 
înfăptuirea in cit mai scurt timp a acestei sarcini presupune cu
noașterea din vreme a produselor pe care va trebui să le realizăm 
in perioada următoare. în ce ne privește, noi, muncitorii și spe
cialiștii din intreprindere, sintem gata să trecem neintirziat Ia 
transpunerea în practică a indicațiilor date de secretarul general al 
partidului. în acest sens, solicităm ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor de mașini, împreună cu Ministerul Agriculturii să urgen
teze stabilirea tipurilor de mașini agricole pe care le vom fabrica, 
astfel incit să ne rămină timpul necesar pregătirii corespunzătoare 
a tehnologiilor, pentru ca utilajele respective să fie rapid asimilate 
și fabricate în condițiile unei înalte eficiente economice. Solicităm 
aceasta întrucit, in perioadele trecute, din cauza necorelării la vreme 
de către centrală și ministerul de resort a unor indicatori de pian 
fizici și valorici am întimpinat mari neajunsuri în îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de producție".

Petru CIUBOTARU 
maistru

întreprinderea de ferite din Urziceni
„Planul pe anul viitor prevede creșteri la toate sortimentele pe 

care le realizăm și care, strinse la un loc, inseamnă o depășire de 
22 la sută a producției față de acest an. Ca să crească randamentul 
în secția noastră, propun să se construiască o mașină de capsat 
mai rezistentă decit cele care funcționează in prezent. Dacă această 
mașină o putem realiza cu forțe proprii, nu la fel stau lucrurile 
cu capacele de protecție pentru bujii. întimpinăm serioase greutăți 
in aprovizionarea cu asemenea piese. întreprinderea din Pitești 
care le produce rămine mereu în urmă la livrări. Cerem consiliu
lui oamenilor muncii să rezolve neintirziat această problemă".

Viorica IONITA 
muncitoare la atelierul nr. 2

întreprinderea de vagoane din Arad
„Dacă în acest an avem unele restanțe la producția de vagoane 

de călători, aceasta se datorește atît întirzierilor mari în asigurarea 
unor importuri de completare sau subansamble din cooperare (osii și 
roți) de la «Progresul--Brăila șl întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș, cît și unor lipsuri în organizarea muncii noastre. Aș dori să 
relev și neajunsurile în colaborarea cu Centrul de cercetări științi
fice și inginerie tehnologică pentru vagoane Arad, care trebuie să 
ne asigure documentația tehnică. Adesea, această documentație o 
primim cu întirziere, ceea ce face ca ritmul de lucru, îndeosebi la 
sfirșit de lună sau trimestru, să fie galopant. Și tot referitor Ia 
problema documentației tehnice, nu o dată ea este incompletă, ne- 
cesitind pe parcurs o serie de retușări, de adaosuri. Semnificativ 
din acest punct de vedere este faptul că numai in acest an s-au 
cheltuit peste 5 milioane lei pentru refacerea proiectelor, pentru gă
sirea altor soluții decit cele înscrise inițial în documentația tehnică 
primită. Asemenea probleme trebuie analizate cu toată seriozitatea 
și soluționate neintirziat".

Gheorqhe BRADEAN 
maistru, secția pregătire-montaj

Adunarea generală specială a 
reprezentanților oamenilor muncii 
de la întreprinderea „Metrom" din 
Brașov a debutat într-o notă de 
optimism : stadiul pregătirii pro
ducției anului 1981 este avansat. 
S-au fundamentat principalii indi
catori de plan, iar producția fizică 
a fost contractată in proporție de 
90 la sută. O situație mulțumitoa
re, se poate spune. Numai că adu
narea generală a fost de altă pă
rere. Și meritul ei principal constă 
tocmai în faptul că nici materialul 
privind analiza stadiului pregătirii 
producției anului 1981 — prezentat 
de inginerul loan Iacobescu, direc
torul întreprinderii, și nici dezbate
rile nu au manifestat cea mai mică 
umbră de automulțumire. Vorbito
rii au reliefat necesitatea de a se 
acționa cu și mai multă vigoare pe 
linia aplicării noului mecanism 
economico-financiar. ca o condiție 
hotărîtoare a sporii ii și mai accen
tuate a eficienței întregii a -tivități 
productive, a trecerii la o calitate 
nouă, superioară.

— în acțiunea pe care o desfășu
răm pentru pregătirea producției 
anului viitor — spunea inginerul 
Cornel Voinescu, șeful secției mo
toare, noi căutăm să valorificăm cit 
mai bine avantajele pe care le 
oferă noul mecanism economico- 
financiar. Adică să gospodărim mai 
bine, să folosim mai rațional mate
riile prime, materialele, combusti
bilul și energia electrică, insistînd 
asupra reducerii rebutului, unde 
nu stăm deloc bine. Ne vom stră
dui și mai mult ca autoconducerea 
și autogestiunea economică să de
vină realitate vie, de zi cu zi in 
activitatea colectivului nostru.

îi ascultăm. In continuare, pe 
ceilalți vorbitori. Ideea de a acționa 
ferm, în spiritul exigențelor nou
lui mecanism economico-financiar, 
străbate ca un laitmotiv fiecare 
luare de cuvint. Iată opinia ingi
nerului Nicu Enache, șeful secției 
207 :

— Cifrele de plan propuse sec
ției sînt pe deplin realizabile. Dar 
ca să poată fi îndeplinite in con

diții de înaltă eficiență, ne propu
nem să atragem mai mult colecti
vul întregii secții în acțiunea de 
autoconducere și autogestiune eco
nomică, insistînd asupra laturilor

La întreprinderea „Metrom64 - Brașov

Cu exigență pentru aplicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-financiar

calitative, de eficiență, deoarece ele 
constituie esența noului mecanism 
economico-financiar. Iar o direc
ție concretă în care ne-am pro
pus să acționăm constă in analiza 
posibilităților privind realizarea pla
nului nu in trei schimburi, ci in două 
schimburi, dat fiind faptul că, la 

ora actuală, în schimbul III capaci
tățile de producție sînt folosite 
doar parțial. Solicităm consiliului 
oamenilor muncii să intervină pe 
lingă întreprinderea „Oțelul roșu".

pentru a ne livra oțelurile necesa
re în mod ritmic, pentru a nu mai 
irosi importante capacități de pro
ducție și forță de muncă.

Răspunzînd criticilor formulate 
în adunare cu privire la existența 
unor stocuri supranormative în în
treprindere, loan Manoie, directo

rul comercial al întreprinderii, a 
cerut șefilor de secții să manifeste 
mai multă responsabilitate și spi
rit gospodăresc atunci cind întoc
mesc necesarul de materiale pen

tru producție. în acest scop, fiecare 
cerere trebuie să fie riguros fun
damentată, atît sub aspect cantita
tiv, cit și sortimental, pentru a se 
evita pe viitor formarea unor ast
fel de stocuri, cu toate implicațiile 
negative pe care le are pentru în
treprindere și economia națională.

Alți vorbitori, printre care mun
citorii Gavrilă Popa, secretarul co
mitetului de partid din secția me- 
cano-energetică. și loan Bărăscu, 
secretarul comitetului de partid 
din secția sculărie, precum și in
ginerii Toma Bobeică, șeful com
partimentului autoutilări, loan Mar
tin, șeful secției laminoare. Ionel 
Munteanu, inginerul-șef al între
prinderii, au subliniat că pentru 
realizarea sarcinilor mobilizatoare 
din anul viitor accentul trebuie 
pus pe întărirea disciplinei și res
ponsabilității personale in gospodă
rirea judicioasă a materiilor prime, 
materialelor, energiei electrice și 
combustibilului, recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile 
și, in primul rind, a S.D.V.-urilor 
uzate, îmbunătățirea activității de 
întreținere și reparații a utilajelor, 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație și ridicarea calității produ
selor.

în încheierea adunării, reprezen
tanții oamenilor muncii au aprobat 
programul unitar de măsuri meni

te să contribuie la îndeplinirea în 
condiții exemplare a sarcinilor de 
plan pe 1981. Cele 54 de măsuri se 
referă la ridicarea nivelului tehnic 
al producției prin asimilarea unor 
produse noi și modernizarea celor 
existente, perfecționarea tehnologii
lor, îmbunătățirea colaborării atît 
între secțiile și serviciile întreprin
derii, cit și intre aceasta și între
prinderile colaboratoare, acoperirea 
integrală cu comenzi a capacităților 
la sectoarele primare, corelarea 
normelor de muncă cu noile con
diții tehnice și organizatorice, ex
tinderea acțiunii de polideservire a 
mașinilor ș.a.

Adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la 
„Metrom" a demonstrat că, prin 
măsurile luate pînă acum, prin cele 
ce urmează să fie luate în conti
nuare, se creează premisele nece
sare pentru ca sarcinile de plan pe 
1981 să fie îndeplinite cu succes,

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii*
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Stegar al luptei 
pentru libertate 

și dreptate socială
de acad. Ștefan PASCU

Istoria omenirii oferă numeroase 
exemple de oameni care se identi
fică cu aspirațiile celor mulți, cu 
strădaniile și lupta acestora pentru 
dreptate și libertate ; oameni care-și 
prețuiesc propria viață in măsura 
în care sînt folositori societății și 
fericirii oamenilor pe care-i repre
zintă. Asemenea oameni ciștigă încre
derea fără margini a celor cu a căror 
viață și năzuințe se contopesc. Și 
care, de aceea, le încredințează gîn- 
durile și vrerile, soarta și durerile.

în șirul acestor oameni se numără 
fi Horea, pe numele său adevărat Va- 
sile Nicola Ursu, iobagul din satul 
Albac, aflat în inima Cetății de Piatră 
a Munților Apuseni. Iobag sărac, co
pilul și apoi flăcăul Vasile Nicola 
doinea necazurile, ale sale și ale 
semenilor săi, cu vers melodios 
uneori, alteori cu încrincenare, răs
colind simțămintele ascunse în bă- 
ierile inimii, stirnind minia mocnită 
in gindurile oamenilor, horea cu dor 
și jale, sau cu îndemn de răzbunare. 
De unde și porecla Horea.

Un om mai luminat și mai învățat 
între semenii săi, care, din cauza 
vicisitudinilor acelor vremuri și a 
răutății stăpînilor acestor locuri, 
erau neștiutori de carte, dar înțele
geau însemnătatea învățăturii și-i 
prețuiau pe cei ce o stăpineau. I-au 
încredințat, de aceea, lui Horea de 
patru ori plingerile și revendicările 
lor pentru a le prezenta împăratului 
de la Viena. Căci robota fusese spo
rită, sporiseră și obligațiile de cosit, 
de împletitul gardurilor, săpatul șan
țurilor, transporturile de tot felul 
la mine și topitorii; de asemenea, 
obligațiile fiscale în bani și contri
buțiile militare deveniseră insupor
tabile, în timp ce erau reduse sau 
anulate vechi drepturi ale iobagilor.

Este un „oficial", pretorul din 
Turda, care sintetizează plastic și ve
ridic situația insuportabilă a moților 
din acei ani : „Bucate dă, cărăușie 
face, pentru agonisirea banilor de 
dare aleargă, trudește, slujește și pe 
stăpinul pămintului, trebuie să tră
iască și să lucreze și pentru el;... Sint 
așa de multe aici năpăstuirile, de nu 
se poate spune ; ... Din pricina lip
surilor, poporul acesta (care numai 
cu mălaiul lui e minat la toate 
muncile : clădiri, cărăușii, robote) nu 
poate nici el să se impartă așa de
odată in toate părțile''.

Plîngeri numeroase, dureri mari, 
pretindeau un stegar pe măsura gra
vității situației. In acea vreme in 
Munți un altul mai potrivit decît 
Horea nu se găsea : îndrăzneț, um
blat, mai învățat A luat drumul 
Vienei, la 1779, pe jos, cu traista cu 
mălai in spate, însoțit de loan Oargă, 
cunoscut sub numele de Cloșca, iobag 
fiscal și el, din Cărpinîș, și de Dumi
tru Todea, primarul din Albac. A 
bătut la porțile împărătești, a încre
dințat jalbele unor funcționari cu pe
rucile pudrate și gulerele scrobite și 
s-a întors acasă, însoțit de făgăduieli 
mincinoase și de aceea neîmplinite 
vreodată.

Ceea ce îndeamnă oamenii să-l tri
mită pe Horea, însoțit și de data 
aceasta de Cloșca, „ortacul" său 
credincios și nedespărțit. încă o dată 
la Viena, în anul următor, mai în
crezători in noul împărat, Iosif al 
II-lea. Mai hotăriți și mai indirjiți, 
sprijiniți de credința tare în drep
tatea cauzei moților, trimișii aces
tora reușesc să vadă fața „prealumi

nată" 3 împăratului, să-i înfățișeze 
durerile moților și nedreptățile sufe
rite, cerînd, în numele sfintei drep
tăți și omenii, îndreptarea lor. Dar 
bunăvoința protocolară a împăratu
lui n-a dus la nici o schimbare în 
bine, la nici o ușurare a greutăților, 
la nici o îndreptare a nedreptăților.

Dimootrivă, abuzurile funcționari
lor imperiali sporeau, iar situația 
moților se înrăutățea și mal mult. 
Incidentul de la Cîmpeni era un 
semnal ; paharul suferințelor se 
umpluse, „coarda" se întinsese pînă 
la punctul de a se rupe. Niște aren
dași armeni reușiseră să obțină 
arendarea dreptului de circîumărit, 
ceea ce însemna interzicerea ca ță
ranii să-și poată vinde în tîrgurile 
săptăminale sau anuale băutura 
făcută de el, miedul. Iar cind au 
îndrăznit să-și ducă la tîrgul de la 
Cîmpeni cofele cu mied, arendașii, 
lacomi de arginți, au călcat în picioa
rele cailor oamenii și agoniseala 
acestora. Răspunsul moților a fost 
mai blind decît fapta arendașilor : 
doar distrugerea, la 24 mai 1782, a 
butoaielor cu băuturi ale acestora, 
aflătoare în pivnițele orașului. Horea 
se dovedește și cu acest prilej un 
conducător ascultat și urmat, ca
racterizat de oficialitate „agitator 
faimos". De aceea trebuia urmărit, 
prins și pedepsit, împreună cu alți

Îmbrăcat in costum de epocă, cu înfă
țișare binevoitoare, ironic-încuraja- 
toare. Să-i fi replicat împăratul — la 
solicitarea lui Horea de a face drep
tate poporului — „faceți voi aceas
ta Nu e întru totul exclus, avînd 
in vedere nemulțumirea împăra
tului însuși față de atitudinea abu
zivă și arogantă a nobilimii din 
Transilvania, pe de o parte, iar pe 
de alta, a dregătorilor imperiali de 
pe domeniul Zlatnei care săvîrșeau 
„nenumărate asupriri și excese", 
după spusele aceluiași împărat. Ori
cum, Horea va folosi întîlnireg și
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LUI HOREA

23 fruntași, întemnițați, bătuți, con
damnați unii la pedeapsa capitală.

Efectul acestor măsuri barbare a 
fost cu totul potrivnic socotelilor ofi
cialității haine. Hotărîrea de Iuțită 
a țăranilor a sporit și mai mult, iar 
solidaritatea acestora îmbracă forme 
superioare. O nouă jalbă, mai lungă 
in inșirarea nedreptăților, mai cute
zătoare în ton și revendicări și mai 
încrezătoare în „bunăvoința" împă
ratului. Din nou Horea este înves
tit cu încrederea și împuternicirea 
moților. Încă o dată, însoțit de același 
tovarăș credincios, Cloșca. își în
dreaptă pașii hotărîți spre Viena. O 
nouă audiență la „bunul" împărat, 
care-i primește cu aceeași „bună
voință" imperială și-i trimite acasă, 
însoțiți de vorbe încurajatoare, care 
se spulberau îndată ce se închideau 
ușile în urma trimișilor moților.

Nedreptățile se înmulțeau și in 
aceeași măsură și hotărîrea moților 
de a le curma prin mijloacele potri
vite vremurilor și locurilor, răscoala 
armată.

înainte însă de a arunca zarurile, 
încă o încercare, a patra și ultima, 
decisivă. în luna aprilie din anul 1784 
Horea se mai înfățișează o dată 
împăratului. O stampă contempo
rană a transmis posterității audiența: 
o măsuță „stil" în mijlocul camerei: 
jle o parte Horea îmbrăcat îngrijit, 
moțește : cămașă lungă, strinsă la 
mijloc cu un șerpar, cojoc mițos în 
spate, mai lung ceva decît cămașa, 
cioareci albi înconjurați pînă la 
genunchi de nojițele de la opinci, 
părul lung pieptănat pe spate. Frunte 
înaltă, privire pătrunzătoare, înfăți
șare energică, îndrăzneață, hotărîtă. 
De cealaltă parte, împăratul Iosif

discuția cu Iosif in pregătirea și 
conducerea răscoalei.

Pregătite lucrurile, coapte condi
țiile, existenți conducătorii hotăriți 
și recunoscuți de oameni — înscrie
rea țăranilor în regimente de gra
niță pentru a scăpa de iobăgie, anu
larea înscrierilor și oprirea de a le 
continua, însoțite de abuzuri, mal
tratări, alungări din case și închide
rea țăranilor mai îndrăzneți — a 
constituit scînteia care a aprins focul 
cel mare. în numele lui Horea adre
sează Crișan, la 28 octombrie 1784, 
țăranilor, cu ocazia tîrgului de la 
Brad, chemarea de a se aduna înar
mați, duminică, 31 octombrie, la 
Mesteacăn, cu gîndul de a merge la 
Alba Iulia după arme. Și tot la 
chemarea lui Horea se adunau sa
tele din Munți și lui Horea îi depu
neau jurămint de credință, ca unui 
cunoscut și recunoscut mare „căpi
tan" și „crăișor". „Căpitanul cel 
Mare" șl „crăișorul" Horea numea 
căpitanii cetelor care-i juruiau cre
dință și ascultare. în numele lui 
Horea sînt adresate porunci mește
rilor făurari de a făuri arme și „tu
nuri", nobililor de a se supune, ofi
cialităților de a nu se împotrivi 
răscoalei; și tot în numele lui se 
adresează nobilimii refugiate la 
Deva, in fapt întregii nobilimi, cu
noscutul ultimatum, care cuprinde 
și esența programului revoluției : 
nobilime să nu mai fie pe viitor, și 
fiecare să trăiască din slujba ce o va 
căpăta de la împărăție ; proprietarii 
să lase pentru totdeauna moșiile no
biliare ; nobilii să plătească și ei 
dări ca și poporul sărac ; pământu

rile nobililor să fie împărțite po
porului sarac. Program înaintat, 
radical, cel mai radical pentru vre
murile acelea, pentru locurile aces
tea, formulat de o minte îndrăz
neață, de o gîndire temerară, de o 
voință hotărîtă, de o personalitate 
revoluționară : Horea. Program în
țeles și însușit de țărănimea română 
și, în locurile unde trăia amestecată 
cu cea română, și de țărănimea ma
ghiară, de asemenea de lucrătorii 
de la mine și sărăcimea orașelor, 
program aplicat practic în locurile 
cuprinse de revoluție. Program com
pletat cu alte’ idei și năzuinți, pe 
măsură ce revoluția sporea în am
ploare și intensitate, tot atît de 
îndrăznețe, intre care și unirea for
țelor revoluționare transilvănene cu 
cele din Moldova și Țara Româ
nească, cu care visa Horea să unească 
Transilvania.

Erau motive suficiente și puter
nice, atît pentru nobilime, cit și 
pentru împăratul „luminat", de a-și 
uni forțele pentru înăbușirea răs
coalei, pentru pedepsirea răscula- 
ților și a căpeteniilor acestora. Cu 
atit mai mult cu cit numele „crăi- 
șorului" și vestea îndrăznețelor sale 
fapte se răspîndiseră peste toată 
Europa.

Prins, închis într-o celulă de 
deasupra porții de intrare în cetatea 
Albei Iulii, umilit, maltratat, inte
rogat, lui Horea și credinciosului său 
ortac, Cloșca, li s-a aplicat cea mai 
groaznică pedeapsă cuprinsă în le
giuirile austriece din acea vreme : 
fringerea cu roata de sus în jos. La 
28 februarie 1785, pe platoul „La 
furci", și-a dat Horea sfirșitul, cura
jos, demn, neînfricat, așa cum îi 
fusese întreaga viață, pentru „na
țiune", cum ar fi rostit ultimele cu
vinte. „A fost o nedreptate pedepsi
rea lui Horea cu moartea ca asasin, 
in timp ce se lăsa viața nobililor 
asasini", afirma Jean Pierre Brissot, 
unul din conducătorii de frunte ai 
Girondinilor francezi, în scrisoarea 
deschisă adresată împăratului Iosif.

A fost asasinat Horea, dar el a scris 
prin fapta sa „drepturile națiunii ro
mâne și programa politică și socială 
a revoluțiilor viitoare", afirma 
Nicolae Bălcescu. Și, într-adevăr, 
de atunci, mereu pilda lui Horea a 
constituit un far călăuzitor și un 
îndemn la luptă pentru drepturile 
națiunii române, iar toate revoluțiile, 
de atunci și pînă la cea din vara 
anului 1944 au înscris în programele 
lor aspirațiile și idealurile pentru 
care a luptat și s-a jertfit Horea.

„Toamna teatrala la Botoșani"
între 11 și 16 octombrie, la Boto

șani se desfășoară cea de-a IV-a 
ediție a Festivalului-concurs „Toam
na teatrală la Botoșani", dedicat 
„restituirilor dramatice" și organi
zat, în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", de către Co
mitetul de cultură și educație socia
listă al județului Botoșani, Asocia
ția oamenilor de artă din instituții
le teatrale și muzicale — A.T.M. și 
Teatrul „Mihai Eminescu" din Boto
șani, sub egida Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Manifestarea s-a deschis cu spec
tacolul „Apus de soare" de Barbu 
Ștefănescu Delavrancea, în inter
pretarea Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași și va fi înche
iată de Teatrul Național din Bucu
rești, cu premiera „Hagi Tu- 
dose" (piesă ce va putea fi urmă
rită și in interpretarea Teatrului 
„Victor Ion Popa" din Bîrlad). Sint 
prezentate, cu acest prilej, transfi
gurări scenice ale unor piese de 
Vasile Alecsandri („Sînziana și

Pepelea" — Teatrul „Bacovla" din 
Bacău și „Din universul lui Alecsan
dri" — Teatrul „Ion Creangă" din 
București), I. L. Caragiale („O 
noapte furtunoasă" — Teatrul din 
Botoșani), Mihail Sorbul („Patima 
roșie" — Teatrul .,Maria Filotti" 
din Brăila), Vasile Voiculescu („De
miurgul" — Teatrul din Botoșani).

Dezbaterile au în obiectiv „piesa 
veche în haină nouă", urmărindu- 
se atît valorificarea tezaurului nos
tru de aur și repunerea in circuitul 
valorilor scenice a unor „piese uita
te", pe nedrept ignorate, cît și ex
perimentarea unor noi modalități 
regizorale și Interpretative.

în cadrul aceleiași manifestări 
au loc lansări de carte, un schimb 
de experiență cu Teatrul popular 
„Matei Millo" din Suceava și cu 
brigăzi artistice din zonă, și un co
locviu final, cu tema „Structuri 
novatoare în reevaluarea fondului 
dramaturgie național". (Natalia 
Stancu).

Ofensiva capitalului străin In 
economia României a avut din 
capul locului drept țintă principală 
acapararea industriei extractive —• 
ramură care promitea profituri ri
dicate, dobîndite in cel mai scurt 
timp posibil. în ansamblul ei, pe
trolul a polarizat covîrșitor atenția 
trusturilor internaționale. Propor
țiile ofensivei asupra resurselor 
petroliere ale țării noastre se dez
văluie în toată amploarea sa urmă
rind cîteva date sintetice : in 1913, 
din totalul capitalului social indus
trial de 637 milioane lei aur, 404
milioane lei era plasat în extrac
ția și rafinarea țițeiului, din care 
338 milioane lei, adică 92 la sută,
era străin. Procesul ia amploare an
de an, astfel că în 1937, față de 
capitalul industrial al țării de 33,8

miliarde lei, Industria petrolului de
ținea circa 10 miliarde de lei, din 
care 85,4 la sută era sub controlul 
monopolurilor străine. Din primii 
ani de existență a tînărului stat 
român și pînă la războiul al II-lea 
mondial, capitalul străin a domi
nat și controlat copios cea mai 
puternică și mai implicată ramură 
industrială In economia noastră 
națională.

Concepută inițial de capitalul 
străin ca o ramură de export de 
tip colonial, industria petrolieră a 
rămas ca atare toată perioada, 
intrucît 60-80 la sută din produc
ție era destinată piețelor străine. 
Și, ca o încununare a acestei mari 
supraabundențe de petrol, el se 
vindea pe piața internă de regulă 
cu 20-100 la sută mai scump decît 
la export. Consumatorul român 
plătea lampantul, benzina, ca și în 
cazul zahărului, mult mai scump 
decît dacă ar fi fost importat, 
asigurîndu-li-se, astfel, marilor 
monopoluri, cu concursul aparatu
lui de stat, rezerve financiare 
pentru susținerea luptei de con
curentă pe piața mondială.

Pe de altă parte, investițiile 
străine petroliere creau pentru pa
trimoniul național un angajament 
egal cu mărimea capitalului im
portat. Ele transformau România 
într-un debitor al centrelor finan
ciare internaționale. Potrivit lucră
rii „Debitor and creditor countries", 
apărută in 1945, investițiile directe 
în România se ridicau, în anul 1938, 
la 123,8 milioane dolari, din care 
57,7 milioane dolari erau plasați în 
ramura petrolului.

Profiturile obținute din exploa
tarea petrolului și a zeci de mii de

Difuzarea manualelor școlare
începînd de la 15 octombrie, 

C.L.D.C. București pune în vînzare 
manuale școlare pentru clasele 
IX—XII curs seral și pentru cursu
rile profesionale la librăriile : 
Nr. 1 (str. Sf. Gheorghe Nou nr. 3 
— tel. 16 29 45) ; Nr. 3 (Calea Gri- 
viței nr. 80 — tel. 50 34 87) ; Nr. 45 
(Șoseaua Alexandriei, blocul L 5) ; 
Nr. 48 (Calea Victoriei 40—46 — tel. 
14 08 20) ; manuale în limbile na
ționalităților conlocuitoare : Nr. 95 
(Calea Victoriei nr. 12 — tel. 
13 85 88) ; Nr. 74 (Piața Romană 
nr. 9 — tel. 14 70 60) ; Nr. 25 (Șo
seaua Colentina 1—5. blocul 34 — 
tel. 42 54 85) ; Nr. 92 (B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 2 — tel. 15 83 98).

în continuare, pînă la data de 
20 octombrie alte unități vor primi 
spre difuzare aceleași manuale : 
librăriile Nr. 6 (Calea Șerban Vodă 
nr. 43 — tel. 23 97 05) ; Nr. 7 (Șo
seaua Giurgiului nr. 119 — tel.
85 28 95) ; Nr. 12 (B-dul Ilie Pinti-

muncitori' autohtoni se transformau 
o parte în capital tot străin, ampli- 
ficînd forța financiară a societăți
lor străine în România, și altă 
parte se transferau direct în 
străinătate. Numeroasele studii 
făcute asupra rentabilității indus
triei petrolului atestă concluzia că

-------- CARTEA DE POEZIE----------
Virgil TEODORESCU; „Culminația umbrei"

Poezia septuagenarului 
Virgil Teodorescu sporește 
de cîțiva ani intr-un ritm 
neașteptat. Dacă in de
ceniul trecut puteam con
semna doar cîteva volume 
(unele selective), in ultimul 
timp producția sa edito
rială este cam de un volum 
anual și, cum ne arată re
centul „Culminația um
brei", apărut la editura 
„Cartea românească", pe

riodicitatea se menține. Toa- 
te\ acestea ne descoperă o 
stare de spirit creatoare a- 
junsă lâ o adevărată cul
me a exprimării, poetul re- 
găsindu-și spontaneitatea 
lirică din tinerețe, o ușu
rință de a face versuri nu 
după vechiul dicton supra
realist, deși această expe
riență s-a fixat deplin în 
poezia lui, ci după ordinea 
clară a poeziei tradiționale, 
aproape de extracție clasi
că, unde alternanta tonu
rilor și a expresiei produce 
o impresie de bucurie, o a- 
devărată plăcere de a scrie, 
o jubilație în fața colii albe 
ce așteaptă să fie înavuțită 
cu versurL

în „Culminația umbrei" 
preponderente ni se par 
noutatea, voința expresă

de a explora noi spatii 
poetice călcate numai în- 
tîmplător in călătoriile li
rice anterioare. De pildă, 
un puternic sentiment al 
comicului in formele lui 
diverse, de la umorul bo
nom, travestiul hazliu pînă 
la ironia mușcătoare și ma
lefică, se desfășoară ne
stingherit în acest volum, 
într-o manieră esopică sau, 
în termeni moderni, diplo
matică, poetul îmbracă hai
na moralistului dornic, a- 
desea sub forma autoper- 
siflării, să disloce obiș
nuințe sau obiceiuri morti
ficate de prea mare uzură: 
„La bună vedere / dragă 
vere — / dar pînă una alta 
se-apropie chindia / și poa
te n-ar fi rău / s-o mai în
cetinești cu șmecheria: / 
ești foarte tare-n vorbă și 
cam sărac in fapte / insă 
pretinzi să bei cafea cu 
lapte, / și vrei să ți se dea 
mereu dreptate, / (mulți 
chiar te cred un om și ju
mătate) / dar cei ce te cu
nosc ceva mai bine / știu 
că ai grijă-ntii și-ntii de 
tine, / că pari, de la dis
tanță, I a fi un om inte
gru, cu prestanță. / însă 
pe dedesubt / te-ai rupt I 
făctnd cu ochiu-n dreapta 
și in stingă, — / dar lumea 
asta, biata și nătînga, / deși 
nici n-ai făcut mare sco
fală, / pare a fi cuprinsă 
de-o stranie sfială, / și-n 
loc s-apuce (așadar), / fo
toliul moale de spătar / 
și-apoi, cu el cu tot, să te 
răstoarne, / iți umblă-n jur 
și-ți caută în coarne". („La 
bună vedere"). Caricatu
ra morală, cu ușoare ac
cente pamfletare, are ca 
obiect „petele" de pe con
știință, pe cei ce-și în
scriu „în jurul gurii o aură 
de vis și de injurii", inși ce 
lasă-n urma lor „tăindu-și 
drum, / asemeni unei sepii 
intr-un adine de mare. / o 
dîră redutabilă de fum". 
Alteori, duplicitatea. ca 
formă a existenței, egois
mul exacerbat atrag o re
plică directă într-o tona
litate ironică usturătoare: 
ca in poezia „Basma cu

rată", dar și în altele, 
care prin frecventa lor ne 
arată pe scriitorul Virgil 
Teodorescu preocupat de 
aspectele etice ale vieții, 
de unele laturi neconfor
me cu aspirațiile și nor
mele timpului nostru.

Prezența nemijlocită în 
cotidian o realizează poetul 
însă prin multiple canale; 
antenele sensibilității sale 
se lasă îmbrățișate de o 
mai mare diversitate de 
fapte și lucruri, de eveni
mente și stări înregistrate 
și transcrise în modalități 
specifice. Notația directă și 
exactă, un fel de inventar 
doar aparent neutru, este 
prima cale de pătrundere 
în intimitatea mediului 
.poetic și el ține de expe
riența de început a poeziei 
autorului, într-un fel 
început al poeziei sale 
dintotdeauna, deoarece de 
aici pornește întreg sis
temul metaforic asociativ 
și disociativ al poetului. 
Prin excelență, un mo
dern, poetul are nevoie de 
un suport material in poe
zie, ca avionul de o pistă, 
de unde să pornească în 
marele zbor al imaginației, 
convertind datele inițiale 
printr-o alchimie internă 
inconfundabilă la o mare 
metaforă sau la un șir de 
metafore. Din acestea nu 
lipsește insolitul supra
realist, neologismul rar. a- 
desea prețios, sau combi
națiile verbale de efect, 
poetul fiind dealtfel un 
binecunoscut artizan al 
verbului, și deliciile șocului 
poetic ii aparțin ca și 
vîrstele, și trec de la una 
la alta. Acest nucleu apar
te din care ia ființă poe
zia îi acordă o strălucire 
verbală deosebită, produsă 
In esență de tratarea mo
tivelor clasice ale poeziei 
cu mijloacele poetului mo
dernist, dispus sau, mai 
exact spus, pregătit să de
vieze continuu înțelesurile, 
sensurile, să le amestece și 
să le răstoarne după o re
țetă proprie. într-un fel e 
ceea ce a mai rămas din 
ticul antisentîmental al a-

vangardistului, din oroarea 
acestuia pentru obișnuit și 
confortabil, pentru interio
rizare și mister; de aici 
o oarecare brutalizare a 
sensibilității, o exacerbare 
a expresiei poetice. Virgil 
Teodorescu se sustrage 
însă acestor excese prin 
însăși natura sa intimă. 
Meditativ și interiorizat, 
experiența sa modernistă 
se manifestă la nivelul în
velișului sonor, al purei 
exprimări sintactice. O po
ezie ca „Un orl'ic ou" 
ar putea intra în aria er
metismului, dacă poetul nu 
ar oferi direct cheia. Alte
ori este chiar un sentimen
tal, ca în acea memorabilă 
poezie „Braț la braț", 
dublat de un ironist discret 
și amuzat sau un rătăcit în 
materna natură. ca în 
„Culoare pe cîmp". Re
găsim, totodată, ca și în 
volumele anterioare, poezii 
care exprimă participarea 
poetului la marile fră- 
mintări ale lumii. Poetul 
angajat, poetul militant își 
face auzit glasul în poezii 
cu larg ecou în actualita
te. Cintecul de tară, un 
cîntec al timpului nostru, 
se înalță și acum din ver
surile poetului; el cinstește 
un timp și o lume în care 
„Partidul și-a arătat pu
terea, / și ne-a condus, pe 
față visările și vrerea, / și 
ca un mare și încercat a» ., 
tist / i-a dăltuit in piat- rjl. 
destinul comunist. / cina 
ne-am aflat și noi destinul - 
nostru, / poporu-ntreg vi
sările și rostul, / pe treap
ta mare a vieții, prin fap
tele de glorii, I noi teferi 
am pătruns, cu mic, cu 
mare, / cu bucurie și în
flăcărare / în zările aces
tei noi istorii".

Diversă, cu nedezmințite 
resurse de înnoire, des
chisă spre preocupările și 
întrebările omului actual, 
poezia din acest volum duce 
mai departe, îmbogătind-o, 
o creație lirică cu persona
litate inconfundabilă.

Emil VASILESCU

Grigore HAGIU; „Fantastica pădure"

lie nr. 37 — tel. 79 7216). Nr. 13 
(B-dul 1 Mai nr. 174 — tel.
65 41 75) ; Nr. 14 (B-dul 1 Mai nr. 
128 — tel. 65 21 05) ; Nr. 27 (B-dul 
Muncii nr. 160 — teL 44 26 91) ; Nr. 
44 (Șoseaua Giulești nr. 135 — teL 
17 21 04) ; I4r. 39 (Aleea Străduin
ței nr. 1 -5 tel. 83 26 70) ; Nr. 53 
(Șoseaua Iancului nr. 7, blocul 
109 B — teL 42 27 58) ; Nr. 52 
(B-dul Ion Șulea nr. 79 — tel. 
74 75 85) ; Nr. 60 (Șoseaua Olteniței 
nr. 61) ; Nr. 71 (Șoseaua Giurgiului 
nr. 129, blocul A/2) ; Nr. 72 (B-dul 
Păcii nr. 140) ; Nr. 73 (str. Bach 
nr. 3 — tel. 79 48 98) ; Nr. 90 (str. 
Drumul Taberei nr. 8* — tel. 
31 54 72) ; Nr. 102 (Baba Novac — 
complex A/2 — tel. 52 69 90) ; Nr. 
106 (B-dul Brîncoveanu, blocul 
M. 1/1) ; Nr. 131 (Șoseaua Pante- 
limon, blocul 3 — teL 79 48 98) ; Nr. 
133 (B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 
157) ; Nr. 135 (str. Drumul Taberei, 
blocul C 8).

65 Ia sută din totalul capitalului 
aflat in industria petrolieră — după 
calculele lui V. Madgearu — și-au 
sporit investițiile intre 1927—1938, 
pc baza profitului, de la 8100 mi
lioane Iei la 23 900 milioane lei, 
respectiv cu 15 800 milioane lei. în 
anul 1938, amortizările și rezervele

„Mă simt asemenea unui 
vas de singe / in care Și-a 
pecetluit mesajul / lumea de 
azi 7 spre lumile de mâi
ne" : de o lapidaritate me
taforică extremă, capabilă 
a închide în sine silogismul 
estetic fundamental propriu 
unei „arte poetice" tulbură
toare prin adincimea și 
pregnanța mesajului uman, 
această strofă, cu care se 
încheie poemul „Lumea de 
azi spre lumile de miine", 
constituie, fără îndoială, 
unul dintre „cifrurile" cele 
mai potrivite cu al cărui 
sprijin se poate efectiv pă
trunde în imagistica atît de 
coerentului univers poetic 
plăsmuit de Grigore Hagiu 
în recenta sa carte „Fan
tastica pădure", apărută în 
editura „Cartea Româ
nească".

Esențialul semn distinctiv 
al creației acestui poet stă 
în firescul ei patetism es
tetic și moral din al cărui 
unghi este exprimată con- 
fesia ce are, să spunem ast
fel, semnificația unei auten
tice „declarații de princi
piu". Sesizabilă peste tot în 
poezia lui Grigore Hagiu 
este acuitatea ardentă a 
stării de conștiință intimă 
integral trăită și, implicit,

comunicată prin „vocea eu- 
lui" colectiv ; este vorba, 
adică, de acel „eu" care în 
virtutea sublim-dramaticei 
lui însușiri exponențiale dă 
naștere nobilei „confuzii" 
dintre existența în sine a 
individului uman și umani
tatea însăși căreia, de fapt 
și de drept, el îi aparține. 
Intrucît unica rațiune a ac
tului său creator se află 
într-o asemenea desăvîr- 
șită contopire de idealuri 
(„mi-absoarbe — afară vin- 
tul I masa grea de lemn la 
care scriu ! semințele se-n- 
treabă / de nu sint fulgerul 
cel așteptat"), poetul nu 
poate renunța niciodată la 
obsedanta stare de veghe 
asupra modului In care ac
ționează ca dat spiritual in
alienabil ființei lui, pro- 
pria-i libertate de gîndire 
(„de-aș fi in stare / de-aș 
putea să mă gindesc / doar 
pentru mine I in mine în
sumi aplecat cu tndirjire / 
în căutarea-nfrigurată a ce
lorlalți").

Cu atenție privit, volumul 
„Fantastica pădure" se do
vedește a fi alcătuit din- 
tr-un unic poem, riguros 
axat pe o unică temă fun
damentală și traversat, în 
principalele Iui momente, 
de același laitmotiv trans
figurator in ordine metafo- 
ric-simbolică. „Cele treizeci 
și trei de cîntări" — cum 
autorul însuși le nu
mește — ale amplului și tu
multuosului poem sînt che
mate să circumscrie in 
structurile lor relativ auto
nome succesiunea partituri
lor poematice care, împreu
nă, dau ființă artistică ma
rii cantate. Deplin atestată 
și de creația sa anterioară, 
remarcabila vocație a lui 
Grigore Hagiu pentru ela- 
borația lirică de amploare 
și complexitate simfonică, 
și în cazul de față, se sol
dează cu rezultate impre
sionante. „Fantastica pădu

re" este un imn de laudă 
adresat umanității noastre 
românești pentru inaltera
bila ei putere mitică de a 
se confrunta, în spiritul 
unei dramatice demnități 
morale, cu încercările tra
gice ale existentei in și prin 
spațiul și timpul ei cosmic. 
Nucleul realist, „epica" poe
mului purced de la „răz
boiul cel mai scurt cu pu
tință", desfășurat „In teri
bila / smolită noapte / de 
patru martie". Dificil de 
transpus în metafăra-simbol 
de sine stătătoare o aseme
nea realitate, bulversantă 
tocmai prin poezia ei origi- 
nar-tragică, refuză, progra
matic, orice tentativă de 
înfrumusețare stilistică, alt
fel spus, de literaturizare. 
Conștient de acest adevăr, 
Grigore Hagiu nu se anga
jează nici un moment pe 
pista ambițioasei și dezar
mant de ineficientei opera
țiuni de „copiere", într-un 
posibil „reportaj liric", a 
realității în cauză ; o reali
tate care, omenește vorbind, 
pulverizează literalmente li
mitele cunoașterii logice și, 
drept urmare, se dovedește 
inaptă de a fi captată, în 
datele ei irațional documen
tare, prin intermediul cu- 
vîntului și al frazei poetice. 
Originalitatea de esență a 
demersului creator al poe
tului rezidă în efortul în
cununat de succes de pro
blematizare a tragicului 
pre-text, în sensul înscrierii 
lui pe orbita insondabilului 
proces de constituire și de
venire a conștiinței noastre 
etnico-istorice : „de ce a 
trebuit să fim și astfel în
cercați / de ce înfrînți ade
sea am ieșit învingători / ce 
forțe și-a-ncercat istoria 
prin noi / pe marginea pri
mejdiei aprinsă-ntotdeauna 
/ ce limite a forțat fragili
tatea noastră gînditoare / 
mai exersate simțuri să

avem la îndemână" („Pri
vește cintărețule și fără 
teamă").

Firește, artisticește, ceea 
ce interesează în ultimă in
stanță este fenomenul de 
absorbție în laitmotivul 
poetic de amplitudine mi- 
tic-autohtonă a acestei stări 
de conștiință colectivă, tra
gic relevată de seismul cos
mic. Or, cartea lui Grigore 
Hagiu poartă din plin pe
cetea unui moment de subli
mă inspirație poetică dato
rită fericitului impact din
tre cei doi factori. Apelul 
la simbolistica morală și et
nică a „fantasticei păduri" 
se încadrează în ordinea fi
rească a lucrurilor, căci. în 
definitiv, poetul nu face 
altceva decît să descindă în 
aria perpetuu dinamică, in
epuizabilă prin vitalitatea 
ei milenară, a fascinantului 
orizont mitico-istoric lapi
dar eternizat in magica sin
tagmă codrul, frate cu ro
mânul : „la grea nevoie / 
am strigat pădurea / 
să ne vie-n ajutor / 
din ceața ei fumegătoare își 
trimise-n vale / convoaiele 
de brazi licăritori in noap
te..." („Să vie-n cimp fanto
ma bouriței").

Substanța marii cantate 
Încorporată in paginile 
acestei cărți de poezie se 
relevă in chip palpabil oda
tă cu identificarea diversi
tății de ipostaze sub care 
se înfățișează, de la un 
poem la altul, apriga și iz- 
băvitoarea aventură a 
tasticei păduri" epopei' an 
gajată în stihinica’ iHifun- 
tare dintre existență și non- 
existență. Și, ceea ce ni se 
pare cu adevărat surprinză
tor rezidă în constatarea că 
monotonia litanică a ritmu
lui, în genere, a frazării 
poetice este aceea care con
feră cărții un patetism tul
burător.

Nicolae CIOBANU

provocat in 1929 la sonda 160 din 
Moreni a societății „Româno-Ame- 
ricană". Acest incendiu a intrat in 
istoria marilor catastrofe petro
liere, prin cei doi ani și patru luni 
cît a durat. Păgubașul n-a fost nici 
„Standard Oii", nici „Royal Dutch 
Shell", ci poporul român care a

REALITĂȚI CE NU POT FI ELUDATE IN COMPARAREA REZULTATELOR ECONOMICE

Cum au jefuit monopolurile străine 
petrolul românesc

majoritatea covîrșitoare a capita
lului societăților străine din Româ
nia reprezenta plus-valoarea acu
mulată aici, iar masa profitului 
transferat către marile trusturi 
depășea de zeci de ori capitalul 
adus în țară. Un referat al Băncii 
Naționale a României întocmit în 
1944 — „Petrolul românesc și capi
talul străin" — constata că între 
anii 1920—1939 societățile „Ro- 
mâno-Americană" și „Astra română" 
— cele mai mari din ramură — 
au realizat asemenea beneficii incit 
numai suma anuală absolută a pro
fitului depășea. în primul caz, de 
8,7 ori și, in al doilea caz, de 5 ori 
capitalul efectiv adus de acestea 
in România. Cele mai mari socie
tăți petroliere, care concentrau

(ce reprezentau în parte beneficii 
camuflate) se ridicau la 16 930 mi
lioane lei. Ce valori Imense repre
zentau aceste cifre reiese din com
parația cu întregul export al Româ
niei din 1938, care era numai de 
21 533 milioane lei.

Jaful bogățiilor noastre a cunos
cut proporții imense și ca urmare a 
faptului că decenii de-a rîndul so
cietățile petroliere străine au prac
ticat „metoda barbară a erupției 
libere" care a generat „o pagubă 
înspăimântătoare pentru economia 
țării" („Enciclopedia României", 
vol. III, pag. 206). Un factor de 
agravare a jafului a fost concurența 
acerbă dintre monopoluri care 
adeseori ducea la acte de sabotaj, 
tipic în acest sens fiind incendiul

pierdut iremediabil un zăcămînt 
de țiței extrem de bogat.

Partea preponderentă a marilor 
profituri obținute de monopolurile 
străine era transferată peste grani
ță prin mijloace camuflate foarte 
variate. Un fost funcționar al so
cietății cu capital străin „Unirea" 
scria in 1935 : „Conducătorii acestei 
societăți cu mare renume în țară 
și străinătate au făcut tot ce min
tea omenească a putut concepe in 
materie de contabilitate ca să as
cundă capitalul străin pe care-l ru
lează și sutele de milioane scoase 
din bogatul nostru subsol să le pom
peze in străinătate sub forme di
ferite". Autorul relevă între meto
dele practicate — de altfel de toate 
societățile străine : facturarea pro

duselor pentru export către socie
tățile mamă la prețuri reduse pînă 
la jumătate față de cele curente ; 
contractarea fictivă de credite din 
străinătate de zeci și sute de mili
oane de dolari care se plăteau real 
cu valută sau petrol ; plata impor
tului de utilaj petrolier cu prețuri 
mult mai ridicate decît cele ale pie
ței ; plăți de salarii și venituri per
sonale de ordinul milioanelor de 
Iei etc. Acestea însemnau și frustra
rea statului cu sute de milioane de 
lei cuvenite ca impozit pe beneficii 
și venit. Astfel au fost scoâse din 
țară, fără nici o compensație, valori 
naționale de zeci de miliarde de lei 
reprezentînd bogăția subsolului și 
munca românească.

Urmărind să mențină România ca 
sursă de combustibil ieftin și teren 
de investiție, marile monopoluri au 
desfășurat o activitate directă de 
frinare a industriilor prelucrătoare 
e.le resurselor noastre naturale. Ar
hivele dezvăluie dificultățile și 
piedicile puse de capitalul interna
țional inițiativei unui grup de ca
pitaliști autohtoni de a crea in țară 
o uzină de țevi pentru petrol. Noua 
societate a trebuit să obțină acor
dul și o cotă de producție de la 
cartelul european al țevilor, să ob
țină acordul cartelului producători
lor de instalații și mașini pentru 
petrol, precum și acordul marilor 
monopoluri petroliere. Acestea i-au 
impus societății autohtone condiții 
grele limitative de producție, de 
desfacere, de preț, inclusiv un anu
mit control asupra activității.

în plan propagandistic, ideologic, 
monopolurile internaționale intere
sate in România acționau pentru 
menținerea țării in stare de inapo-

iere, ca țară agrară. O scrisoare 
confidențială a marelui magnat al 
petrolului H. Deterding, către re
prezentantul său in România, este 
relevantă in acest sens. Deterding 
sugerează argumentele ce trebuie 
aduse factorilor oficiali asupra 
orientării dezvoltării economice a 
țării : „In România bîntuie de citva 
timp o molimă in spiritele oameni
lor, o molimă care dacă nu este 
oprită, nu poate avea decît o con
secință : dispariția României ca re
zultat al lozincii -România a ro
mânilor-". Și el avertizează: „româ
nii să înțeleagă bine ce absurdă 
este această lozincă și această idee 
pentru propriile lor interese. Care 
este adevărul ? Adevărata bogăție a 
României nu sînt petrolul și mine
ralele, ci agricultura. Românii sint 
de veacuri agricultori... De aceea 
oricine încearcă să atragă pe ro
mâni în industrie, face o dublă gre
șeală. tntii silește pe oameni să se 
ocupe de ceva care lor nu le place ; 
al doilea risipește energia oameni
lor in industrie, pe cind vocația lor 
naturală ar da mult mai bune re
zultate în agricultură. Industria 
este numai o excrescență a agricul
turii și o țară agricolă este mult 
mai de invidiat decît una indus
trială".

Comentariile sînt de prisos. Iată 
cum se întîlneau pe aceeași plat- 
forrnă reacționară privind viitorul 
țării monopoliștii internaționali și 
moșierimea retrogradă, susținători 
ai teoriei... «România eminamente 
agricolă».

Prof. dr. Victor AXENCIUC
Academia „Ștefan Gheorghiu"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă transmit mulțumiri cordiale pentru urările adresate cu prilejul nu

mirii mele în funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Consider că aceste urări sînt o expresie a unității internaționaliste a 
partidelor noastre frățești, a raporturilor prietenești ce unesc statele și po
poarele noastre și a țelurilor comune pe drumul construcției socialiste.

Partidul nostru va face totul pentru a învinge greutățile existente, pentru 
a întări cuceririle socialismului in țara noastră, pentru a aduce o contribuție 
demnă la edificarea forțelor și dezvoltarea pe mai departe a comunității sta
telor socialiste, la consolidarea păcii și destinderii internaționale.

Doresc să vă asigur că aspirațiile noastre se vor îndrepta consecvent în 
direcția dezvoltării in continuare a raporturilor frățești dintre partidele 
noastre și a colaborării multilaterale dintre popoarele Poloniei și României.

Primiți vă rog, stimate tovarășe Ceaușescu, urările noastre cordiale, 
adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu 
expresia gratitudinii pentru ajutorul acordat țării noastre,

STANISLAW KANIA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
marți dimineața, pe Cecil Parkinson, 
ministru de stat la Departamentul 
comerțului din Marea Britanie, care 
face o vizită în tara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte privind căile de spo
rire a volumului schimburilor comer
ciale, posibilitățile de extindere in 
continuare a cooperării economice,

★

Marți dimineața, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice Internationale, 
a primit pe Gerhard Nietzschke, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior din R. D. Germană.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind relațiile economice

industriale și tehnico-științifice in di
verse domenii de interes reciproc.

Au luat parte Pretor Popa, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
precum și Paul Cecil Henry Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, oaspetele englez a 

avut o întrevedere cu Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

★

bilaterale, evidentiindu-se posibilită
țile și acțiunile necesare a fi între
prinse pentru dezvoltarea lor în con
tinuare, pentru intensificarea schim
burilor comerciale.

A luat parte Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

de 
al

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu deosebită satisfacție amabilul dumneavoastră mesaj 

felicitare transmis cu ocazia realegerii mele in funcția de președinte 
Partidului Național Democrat.

Mulțumindu-vă dumneavoastră și membrilor Partidului Comunist Român 
pentru sentimentele sincere la adresa mea și a poporului egiptean, îmi exprim 
cea mai vie speranță că relațiile excelente care unesc popoarele noastre se 
vor întări.

Folosesc și acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român 
prieten.

MOHAMMED ANWAR EL-SADAT

de cooperare
Marți au inceput in Capitală lucră

rile celei de-a V IlI-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-tunisiene de coo
perare economică. Părțile examinea
ză modul în care au fost înfăptuite 
înțelegerile convenite cu prilejul 
precedentei sesiuni și analizează, in 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
la nivel înalt, noile posibilități de 
impulsionare și diversificare a schim-

burilor comerciale, de lărgire a coo
perării economice dintre cele două 
țări.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, iar delegația tunisiană 
de Abdelaziz Lasram, ministrul econo
miei naționale din Tunisia.

La lucrări participă Zouhir Chelii, 
ambasadorul Tunisiei la București.

Cronica zilei

ȘEDINȚA CAMEREI LEGISLATIVE
A CONSILIILOR POPULARE

(Urmare din pag. I) a nivela

în p ‘ioada 6—15 octombrie, la in
vita*” .Ministerului Agriculturii și In
duși. / Alimentare, o delegație de 
specialiști din R. D. Somalia, condu
să de Mohamed Aii Nur, ministrul 
zootehniei, pădurilor și pășunilor, a 
efectuat o vizită de documentare în 
tara noastră.

Tovarășul Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
a avut convorbiri cu ministrul Moha
med Aii Nur privind extinderea coo-

perării în domeniul agrozootehnic. La 
încheierea vizitei, ei au semnat pro
tocolul cu privire la realizarea acțiu
nilor în derulare și diversificare a 
activității de cooperare în domeniul 
agrozooalimentar.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat unități agricole de 
stat și cooperatiste, institute de cer
cetări agricole, complexe de creștere 
a animalelor, întreprinderi construc
toare de mașini agricole.

• SPORT • SPORT• SPORT • SPORT

în încheierea vizitei pe care o În
treprinde în țara noastră, 
Stanovnik, secretar executiv 
misiei economice a O.N.U, 
Europa (C.E.E./O.N.U.), a fost 
și a avut convorbiri de lucru cu Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, cu Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și cu Alexandru Dobrișan, adjunct 
al ministrului energiei electrice. Au 
fost abordate aspecte ale colaborării 
României cu C.E.E./O.N.U. și orga
nismele sale subsidiare în domenii 
de specialitate.

Marți seara, 
Capitala.

Janez 
al Co- 
pentru 
primit

oaspetele a părăsit

Azi, în preliminariile Campionatului mondial de fotbal

ROMÂNIA ANGLIA
Stadionul „23 August" din Capitală 

va găzdui astăzi meciul tur dintre 
selecționatele de fotbal ale României 
și Angliei, contînd pentru prelimina
riile Campionatului mondial (grupa 
a 4-a europeană).

Intîlnirea este așteptată cu mare 
Interes de iubitorii sportului cu ba
lonul rotund din țara noastră, dată 
fiind valoarea recunoscută pe plan 
mondial a fotbalului englez.

Pînă în prezent, cele două echipe 
s-au mai întîlnit de patru ori, bilanțul 
fiind favorabil fotbaliștilor englezi, 
care au cîștigat două meciuri : cu 
2—0 tn 1939, la București, și cu 1—0 
în 1970 la Guadalajara, celelalte două 
partide încheindu-se la 
0—0 la București, în 1968 și 
1969, la Londra.

Selecționata tării noastre, 
să acumuleze cît mai multe 
în lupta pentru calificarea în 
final din Spania-1982, și-a 
ieri dimineața pregătirile, 
un ultim antrenament pe

egalitate :
1—1 în
dornică 
puncte 

turneul 
încheiat

efectuind 
gazonul

stadionului unde se va disputa par
tida.

Antrenorii V. Stănescu și V. Stăn- 
culescu au anunțat că vor începe 
jocul cu următoarea formație : Ior- 
dache (Moraru), Negrilă, Sameș, Ște- 
fănescu, Munteanu II — Beldeanu, 
Țicleanu, Iordănescu — Crlșan, Că- 
mătaru, M. Răducanu, Din lot mai 
fac parte Ungureanu, Păltinișan, Ni- 
colae, Dumitru, Bălăci și Adrian lo- 
nescu.

Lotul oaspeților cuprinde, printre 
alții, pe cunoscuții internaționali 
Clemence, Shilton, Thompson, Neal, 
Watson, Mils, Cherry, McDermot, 
Woodcock și Birtles.

Mfeciul va începe la ora 15,00 șl va 
fl condus de arbitrul suedez U. 
Eriksson.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, cu începere din jurul orei 
15,00 pe programul 1, desfășurarea a- 
cestui meci. De asemenea, partida va 
fi transmisă in întregime și la tele
viziune.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Spa

niei, ambasadorul acestei țări Ia 
București, Josă Carlos Gonzalez- 
Campo Dal-Re, a oferit marți o re
cepție.

Au luat parte Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai unor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri al corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 37-a aniver

sări a întemeierii armatei populare 
polone, atașatul militar, aero și na
val, colonel Wladyslaw Biemat, a 
oferit o recepție. Au participat gene- 
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori. Au fost 
prezenti șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră, atașați mi
litari și alți membri ai corpului di
plomatic.

Invățămîntului și Ministerului Aface
rilor Externe, academicieni și alți oa
meni de știință, directori de edituri 
și biblioteci, cadre didactice universi
tare, studenți.

Au fost de față Siegfried Bock, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și alți reprezentanți ai corpului 
diplomatic.

A asistat, de asemenea, o delega
ție de specialiști în germanistică de 
la universități din R. D. Germană, 
condusă de acad. Wolfgang Fleischer, 
care efectilează în prezent un schimb 
de experiență cu colegi de speciali
tate din centrele universitare Bucu
rești, Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu.

Au rostit alocuțiuni loan Stoica, 
director adjunct al Bibliotecii cen
trale universitare bucureștene, și am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

Expoziția cuprinde aproximativ 300 
de cărți reprezentînd producția prin
cipalelor edituri din R. D, Germană, 
în ultimii cinci ani, din domeniile 
științelor social-politice, lingvisticii, 
beletristicii, istoriei, teoriei și criticii 
literare. Sînt prezentate volumele 
„Nicolae Ceaușescu — Scrieri alese" 
și „Erich Honecker — Schițe ale vieții 
sale politice", tipărite în limba ger
mană sub auspiciile editurii „Dietz" 
Berlin. Expoziția rămîne deschisă 
pină la 21 octombrie.

(Agerpres)

consiliului județean al sindicatelor, 
Sofron Muntean, prim-vicepreședin
te al Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Bistrița-Nă- 
săud, Olga Duțu, membru al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Constanța, inspector ge
neral al inspectoratului școlar jude
țean, Nicolae Gavrilescu, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Gorj, Maria Laiu, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Arad, președinte al Consiliului jude
țean al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, 
cu, membru al 
al Consiliului 
Galați, maistru 
de construcții, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Vrancea.

în intervențiile lor, deputății au 
subliniat că hotărîrile adoptate de 
recentul forum al consiliilor popu
lare, în lumina obiectivelor și sarci
nilor fundamentale stabilite de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român, a indicațiilor si orien
tărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, constituie o nouă și grăitoare 
expresie a activității neobosite a 
partidului, a secretarului său general, 
consacrate valorificării depline a ini
țiativei oamenilor muncii pentru lăr
girea continuă și perfecționarea ca
drului democratic 
noastre sociale, a 
economico-sociale a țării, 
promovarea consecventă a eticii și 
echității socialiste. în același timp, 
s-a arătat că proiectele de legi de 
curînd elaborate și supuse dezbaterii 
publice au o mare importantă pentru 
punerea in concordantă a legilor sta
tului cu realitățile economico-sociale 
actuale din tara noastră, pentru asi
gurarea unui climat de conviețuire 
socială bazat pe dreptate și egalitate, 
pe un înalt umanism revoluționar.

Camera legislativă a consiliilor 
populare, luînd în dezbatere proiec
tul Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1981, con
stată că acesta a fost elaborat pe 
baza directivelor adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cu privire 
voltarea economico-socială a 
cincinalul viitor.

Participanții la dezbateri 
levat în mod deosebit îmbunătățirile 
aduse proiectului de plan ca urmare 
a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind ridicarea 
pe o treaptă calitativ superioară a 
Întregii activități economice și, pe a- 
ceastă bază, înfăptuirea consecventă

Dumitru Alexandres- 
Comitetului executiv 

popular
la trustul județean 

Stefania Stănescu,
județean

al orîndulrii 
întregii vieți 

pentru

la dez- 
țării in

au re-

IERI, LA PLOIEȘTI

ROMÂNIA ANGLIA 4—0 (echipe de tineret)
Stadionul Petrolul din Ploiești a 

găzduit marți, în prezența a peste 
15 000 de spectatori, meciul din cadrul 
preliminariilor campionatului euro
pean de fotbal rezervat echipelor de 
tineret, dintre selecționatele Româ
niei și Angliei. Partida s-a încheiat 
cu o binemeritată victorie a echipei 
României, care a cîștigat cu scorul 
categoric de 4—0 (0—6). Cel mai bun 
jucător al echipei române a fost 
băimăr^anul Alexandru Terheș, ieri 
în rw-"t f> irvă de joc, foarte atent și 
inciv , fazele de atac, autor a 3 
golu. in minutele 52, 80 și 88. Cel 
de-ai 4-lea punct pentru echipa 
noastră a fost un autogol datorat

mijlocașului englez Dyson, în minutul 
76, care încercase să respingă un pu
ternic șut tras la poartă de Bozeșan. 
De remarcat că în minutul 65 Bozeșan 
a ratat, șutind pe lingă poartă, o lo
vitură de la 11 metri acordată pentru 
un fault comis asupra lui Geolgău.

Arbitrul iugoslav D. Matovinovici 
a condus următoarele formații : 
România : Speriatu — Vlad, Solomon, 
Pop, Rednic — Iovan, Bozeșan, D. 
Zamfir (Geolgău) — Suciu 
Terheș, 
Fenwick, 
Dyson, 
Cowens,

Klein ;
Dennis, 

Hilaire, 
Dillon.

Anglia : 
Baker, 
Alen,

(Gabor),
Luki ci,

Gilbert, 
Fachinu,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI vremea

tv
PROGRAMUL 1

★
Marți, la Biblioteca centrală univer

sitară din București a fost inaugurată 
expoziția de carte germană, organi
zată de această instituție de cultură 
bucureșteană în colaborare cu Am
basada Republicii Democrate Germa
ne la București.

La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Educației și

14,55 Fotbal : România — Anglia In pre
liminariile Campionatului mondial. 
Transmisiune directă de la Bucu
rești. In pauză : Tragerea Prono- 
expres

16,58 Din țările socialiste o R.P.D. Co
reeană — Actualități economice șl 
sociale • Imagini din U.R.S.S.

17,15 De drag și de voie bună — cîn- 
tece populare

17.35 Almanah pionieresc
18,00 Forum cetățenesc
18,25 Spectacol de poezie șl muzică
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,40 Noi, femeile I

20,26 Obiceiuri de nuntă din Tara Oașu
lui

20,45 Film artistic : „Explozia". Produc
ție a studioului cinematografic 
„București". Cu : Radu Beligan. 
Gheorghe Dinică, Toma Caraglu, 
Dem. Rădulescu, Jean Constantin, 
George Motoi, Toma Dumitriu, 
Colea Răutu. Draga Olteanu. Flo
rin Piersic, Mircea Diaconu± 
zara Daflnescu. 
Aurel Cioranu.
Dragau

22,25 Telejurnal

a programului de creștere 
lui de trai al celor ce muncesc. în 
acest cadru, vorbitorii au reliefat 
sarcinile ce revin tuturor consiliilor 
populare pentru îndeplinirea ritmică 
și in condiții de eficiență sporită a 
prevederilor de plan pe baza valori
ficării judicioase a resurselor mate
riale și umane din fiecare zonă, în 
vederea apropierii mai rapide a ni
velurilor de dezvoltare economico- 
socială a județelor. Au fost eviden
țiate, totodată, măsurile ce se impun 
a fi luate de organele locale ale pu
terii de stat, în spiritul exigentelor 
actualei etape de dezvoltare a patriei 
noastre, pentru realizarea tuturor in
dicatorilor de plan, lărgirea bazei de 
materii prime și a bazei energetice, 
utilizarea intensivă a capacităților de 
producție, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, reducerea 
consumurilor specifice, recuperarea 
și refolosirea materialelor , rezultate 
în procesul de producție și consum, 
sporirea productivității muncii, dez
voltarea cercetării științifice și teh
nologice, 
activități, 
cesitatea 
nivelurile 
lui mecanism 
bazat pe autoconducerea 
rească și autogestiunea economico- 
financiară, pe creșterea rolului și 
răspunderii clasei muncitoare, a tu
turor colectivelor de oameni ai mun
cii în buna administrare a întreprin
derilor, în gospodărirea rațională, 
cu maximum de randament, a fon
durilor materiale și financiare încre
dințate de societate.

Participanțil la dezbateri au anali
zat temeinic sarcinile deosebit de im
portante ce revin consiliilor popu
lare in domeniul creșterii producției 
industriale, îndeosebi a producției fi
zice și nete, al sporirii producției 
agricole, pe baza accentuării proce
sului de dezvoltare Intensivă în toa
te sectoarele acestei ramuri, al rea
lizării ritmice a programului de in
vestiții, îndeplinirii integrale a pre
vederilor de export, precum și a 
sarcinilor în domeniul îmbunătățirii 
transportului, ocrotirii 
aprovizionării populației.

Cei ce au luat cuvîntul 
numeroase propuneri și au 
angajamentul ferm al 
populare de a acționa cu nestrămu
tată hotărîre pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planului 
național unic, antrenînd în acest scop 
întreaga populație a județelor țării:

Trecîndu-se la dezbaterea proiec
tului de lege cu privire la dezvolta
rea industriei mici, Camera legisla
tivă a consiliilor populare constată 
că acesta a fost elaborat în confor
mitate cu hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
9 septembrie a.c., precum și cu indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din cuvîntările rostite la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c. și la cel de-al II-lea Congres 
al consiliilor populare. Subliniind 
că această continuare a procesului 
de industrializare constituie și pe 
viitor factorul hoțărîtor al făuririi 
unei -economii moderne, de înaltă 
eficiență, vorbitorii au relevat, în

ridicarea eficientei întregii 
Vorbitorii au subliniat ne- 
de a se acționa la toate 

pentru introducerea nou- 
economico-financiar, 

muncito-

sănătății,

au făcut 
exprimat 

consiliilor

același timp, că proiectul planului na
țional unic pe anul 1981 prevede sar
cini deosebite pentru dezvoltarea ra
pidă a industriei mici și artizanale. 
Arătînd că înființarea de unități in
dustriale mici răspunde cerințelor de 
o stringentă actualitate de valorifi
care cit mai deplină a potențialului 
material și uman de care dispune 
fiecare județ, favorizînd atragerea 
in circuitul economic, fără investiții 
costisitoare, a numeroaselor resurse 
de materii prime și materiale exis
tente pe plan local, deputății au 
arătat că toate consiliile populare 
trebuie să acționeze cu răspundere 
și spirit gospodăresc pentru a stimu
la inițiativele maselor, pentru a ca
naliza întreaga pricepere a oameni
lor, ca și tradițiile specifice, in di
recția valorificării resurselor locale, 
resurse care la scara întregii țări re
prezintă valori deosebit de importan
te. în acest context, s-a subliniat că, 
pentru realizarea exemplară a pre
vederilor cincinalului in domeniul 
industriei mici și artizanale, consi
liile populare trebuie să urmărească 
extinderea rețelei de unități, dezvol
tarea și diversificarea producției.

Luînd in dezbatere proiectul de 
lege pentru modificarea Legii nr. 
57/1968 de organizare și funcționare 
a consiliilor populare, participants 
la ședința Camerei legislative au 
subliniat că noile reglementări au in 
vedere rolul sporit și răspunderile 
mari ce revin organelor locale ale 
puterii de stat în vastul proces al 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate. în lumina aprecie
rilor făcute de secretarul general al 
partidului, a indicațiilor și orientări
lor formulate in magistrala expunere 
rostită Ia cel de-al doilea Congres al 
consiliilor populare, vorbitorii au 
examinat cu temeinicie prevederile 
proiectului de lege, subliniind că ele 
creează cadrul juridic corespunzător 
pentru continua perfecționare a ac
tivității organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, consacrînd 
rolul tot mai important care revine 
consiliilor populare in dezvoltarea 
economico-socială a unităților adml- 
nistrativ-teritoriale, pe baza princi
piului autoconducerii muncitorești si 
autogestiunii economico-financiare. a 
participării nemijlocite a tuturor ce
tățenilor. fără deosebire de naționa
litate, la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor șl locali
tăților.
• De asemenea, a fost dezbătut pro
iectul de Lege privind obligația 
cadrelor de conducere din activita
tea economico-socială și a altor acti
viști de partid și de stat de a de
clara bunurile de valoare proprie
tate personală, subliniindu-se că 
prevederile proiectului de lege se 
înscriu pe linia promovării în viata 
socială a normelor eticii și echității 
socialiste, asigurării cadrului juridic 
de reglementare a relațiilor sociale, 
în concordantă cu actuala etapă de 
dezvoltare a societății noastre socia
liste.

în Încheierea lucrărilor. Camera 
legislativă a consiliilor populare a 
adoptat hotărîri prin care au fost 
aprobate proiectele de legi înscrise 
pe ordinea de zi.

PROGRAMUL 2

Ce-
Mi rcea Bașta, 

Regia : Mircea

••

cinema

19,00 Telejurnal i
19,20 Mult e dulce șl 

ce-o vorbim...
19,45 Muzică ușoară românească 
20,1» Studio T ’80
20.35 Telșenclclopedia (reluare)
21.15 Varietăți muzicale
22.25 Telejurnal

frumoasă limba
R. P. BULGARIA

Se extinde rețeaua șoselelor modeme
auto-

care

S In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde in Irlanda, echipa 
de rugbi a României a întîlnit marți 
la Galway selecționata provinciei 
Connacht, pe care a învins-o cu 
scorul de 28—9 (7—6). la capătul unui 
joc spectaculos în care românii '— 
relatează corespondentul agenției 
Reuter — cu un „pachet" de înaintași 
foarte robust și dinamic, cu o linie 
de „treisferturi" inspirată, au reușit 
4 frumoase „eseuri" înscrise de 
Fuicu (2), Paraschiv și Zafiescu. Ba
gajul de puncte al românilor a 
fost completat de Constantin (lovi
tură de pedeapsă și transformare), 
Codoi (un dropgol și o transformare), 
Alexandru (transformare). Pentru 
gazde, toate cele 9 puncte au fost 
realizate de O’Brien din lovituri de 
pedeapsă. După cum s-a anunțat, 
simbătă, la Dublin, reprezentativa 
României iși încheie turneul irlan
dez jucind în compania puternicei 
selecționate a Irlandei.

• Marți la Iași în cadrul turneu
lui final al campionatului republican 
masculin de volei au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Dinamo
București — Explorări Baia Mare 
3—0 (15—5, 15—8, 15—8); Steaua — 
Universitatea Craiova 3—0 (15—8,
15-12, 15—13).

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 șl 18 octombrie. In țară : Vremea va 
fi in general caldă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi locale In vestul și nor
dul țării și izolate In celelalte regiuni. 
VInt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 4 șl 14 grade, mal 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
Intre 14 șt 24 de grade. Dimineața, în 
centrul țării șl In zona de munte se 
va produce ceață. In București : Vre
mea va fi în general caldă, cu cer va
riabil. Vînt slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 7 și 10 grade, iar cele maxime între 
20 șl 23 de grade. Dimineața, ceață 
slabă. (Comeliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

A apărut 
ALMANAHUL 

„FEMEIA“ 
1981

• Bariera : SCALA — 9: 11.15; 
13.30; 15.45: 18; 20,15.
• EIVls Priesley : SALA PALA
TULUI — 14 30; 17.15; 20.
• Familia Barkley de pe Broad
way : LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;

15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20,15. 
MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Draga mea Iza : TIMPURI NOI
— 9; 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20.
• Popeye marinarul — 9,15: 10,45: 
12,15: 13,30; 15.30. Alarmă in nori
— 17: 18.30; 20 : DOINA.
• Casa dintre cimptiri : CAPITOL
— 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18 : 20,15.
• Micuța Mo : FESTIVAL — 9: 
12; 15,30; 19. FAVORIT — 9: 12; 
16; 19, MODERN — 9: 12: 16: 19.
• Braconierii : CENTRAL — 9: 
11,15; 13,30: 15,45: 18 : 20. POPULAR
— 15.30: 17,30; 19,30.
• Infernul din zgirie-nori : PA
TRIA — 9: 12,15; 15,30: 19.
• Burebista : FEROVIAR — 9; 12; 
16; 19, MIORIȚA — 9: 12: 16; 19, 
FLAMURA — 9; 12: 16: 19.
• Bobby Deerfield : VICTORIA — 
9.30: 12; 14.30: 17: 19.30.
• Pierdut și regăsit ; EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15,
GLORIA — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 
18; 20.15. CULTURAL — 9: 11.15; 
13.30; 15.45: 18 : 20.15.
• Lumina palidă a durerii î ,GRI- 
VIȚA — 9: 12; 16; 19, EFORIE — 
9; 12: 16: 19.
• Pe aripile vlntului : BUZESTI
— 9: 14; 18,15. AURORA — 9; 14; 
13.15.
• ...Am fost șaisprezece : LIRA
— 16; 18; 20. COSMOS — 15,30; 
17,30: 19,30.
O Secretul nisipurilor : DACIA — 
9: 11,15: 13.30: 15.45: 18 : 20,15. VOL
GA — 9: 1115: 13.30; 15,45: 18 : 20.
• Pumni in țărlnă : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 17,45: 20.

12,30

• Dumbrava minunată : F.LO-
REASCA— 9! 11: 13: 15.36: 17.45; 
20, TOMIS — 9; 11,15: 13.30: 15.45; 
18: 20,15. ’
• Zbor planat : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30, VIITORUL — 
15,30; 17,30: 19,30.
• Intilnire de gradul trei : PA
CEA — 15; 18.30.
• Testul pilotului Plrx ! CIU
LEȘTI — 9: 11,15; 13.30: 15.30; 
17,45; 20.
• Vedere de la mansardă : CO- 
TROCENI — 15; 17,15: 19..30. FLA- 
CARA — 15,30; 17,30; 19.30.
• Al treilea salt mortal : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Vis de glorie : PROGRESUL — 
16: 18: 20.

• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30: (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu": Jumă
tatea mea e întreagă — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Șl cu 
Daniela zece — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrișo- 
rul Petre — 10.
• Circul București : Circul urșilor 
polari — 19,30.

Constructorii 
străzii „Hemus", 
va lega Sofia de cu
noscuta stațiune bal
neară Varna, amena
jează în prezent sec
torul montan și cel 
mai dificil al șoselei. 
Ei s-au îndepărtat la 
50 de kilometri de ca
pitală, lăsînd în urmă 
16 poduri, în care-și 
găsesc materializare 
ultimele realizări teh- 
nico-știintifice în do
meniul construcțiilor 
de acest gen. Au fost

amenajate, de aseme
nea, un viaduct lung 
de 750 m și înalt de 
125 m, unul dintre 
cele mai mari din 
Balcani. Totodată, se 
desfășoară lucrările și 
dinspre 
Sofia.
417 km, 
permite 
distantei dintre capi
tală și stațiunea de pe 
țărmul Mării Negre 
în trei ore și jumătate.

în Bulgaria sînt In

Varna spre 
Lungă de 

autostrada va 
parcurgerea

de construcție 
două șosele mo- 

„Tracia", cu o
curs 
alte 
derne : 
lungime de 365 km, va 
lega Sofia de o altă 
stațiune balneară ma
ritimă — Burgas, 
„Cerno more",
101 km, va face jonc
țiunea între Varna și 
Btirgas. La încheierea 
lucrărilor pe aceste 
magistrale, Bulgaria 
va dispune de o rețea 
de 1000 de km de 
autostrăzi.

iar 
de

tea tr
expoziții R. D. GERMANĂ

• Teatrul National (sala mică):
Cavoul de familie — 19 36: (la
Casa de culturâ a studenților) : 
Idolul și Ion Anapoda — 20.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concertul or
chestrei de cameră „Quodllbest 
Musicum". Dirijor : Silvano Fron
talul! (Italia) ; soliști : Aurelian 
Octav Popa — clarinet, Iosif Sava
— orgă — 19.30.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Anchetă asupra unui tinăr care 
nu a tăcut nimic — 19.30: (sala 
Grădina Icoanei) : Anecdote pro
vinciale — 19,30.
o Teatrul Mic : Nu slnt Turnul 
Eiffel — 19.30
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe 
autostradă — 20.
• Teatrul de comedie : Cinema — 
19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma-
gheru) : Idioata — 19.30: (sala
Studio) : Sentimente șt naftalină
— 19.

• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles : Marcel Chimoagâ, 
grafică și sculptură ; Balogh Pe
ter, sculptură : Expoziția afișului 
polonez contemporan ; Muzeul co
lecțiilor de artă : Expoziția de artă 
decorativă și aplicată din U.R.S.S. ț 
sala Arghezi : Expoziția de carte 
din Republica Populară Democra
tă Coreeană ; sălile Muzeului sa
tului și de artă populară : Expo
ziția de arhitectură rurală din 
Elveția.
• Galeriile Căminul artei (par
ter) : Iosif Cova, pictură: (etaj) : 
Pictură contemporană din R.P. 
Ungară.
• Galeria Simeza ; Maria Văgli, 
artă decorativă.
• Galeriile Orizont : Ion Trulcă, 
grafică: (atelier 35) : Expoziție de 
desen — Bandalac, Graur. Mihăl- 
țeanu, Paraschiv.
• Galeria Galateea : Sabin Ștefă- 
nuță, grafică.
• Galeria Eforie : Eremia Profeta, 
pictură.
• Galeria Cenaclul ..Hanul cu 
tei" : Expoziție de gravură.
• Galeria de artă a municipiului 
București : Ion Murariu, pictură.

Protejarea mediului
Numeroasele acțiuni 

întreprinse în 
„Săptămînii 
protejarea 
organizată 
R.D.G. cu 
celor peste 
activiști voluntari de 
pe lingă diferite orga
nisme locale și orga
nizații sociale, se 
bucură de o largă 
participare de masă, 
atît la orașe, cît și la 
sate. Acțiunile res
pective se desfășoară, 
în baza unui program 
întocmit de Institutul 
de cercetări în dome
niul peisajelor și pro
tejării naturii, care 
aduce o mare contri-

buție la înfrumuseța-
cadrul rea localităților, ame- 
pentru 

naturii", 
anual în 

sprijinul 
10 000 de

najarea de zone de 
odihnă șl preîntîmpi- 
narea deteriorării me
diului ambiant

Un exemplu conclu
dent îl constituie re
zultatele obținute în 
repunerea în valoare 
a terenurilor pe care 
s-au aflat exploatări 
de lignit. Exploatarea 
lignitului, principala 
resursă energetică a 
R.D.G., necesită scoa
terea din circuitul a- 
gricol a 3 000 hectare 
teren anual. In regiu
nea Cottbus, unde re
zervele de lignit exis-

R. S. CEHOSLOVACĂ

ambiant
tă pe 20 la sută din 
teritoriu, exploatările 
la suprafață reduc 
zilnic cu 7 hectare 
cimpiile și pădurile. 
Constituind o mare 
avuție națională, pă- 
mintul este însă redat 
treptat în folosință. 
Este semnificativ că 
in ultimii opt ani 
agricultura și exploa
tările forestiere s-au 
extins pe o suprafață 
mai mare decît cea 
preluată de exploată
rile de lignit, iar in 
actualul cincinal sint 
redate agriculturii 
12 500 hectare de tere
nuri miniere.

Ritmurile energeticii
• „FABRICI" PLUTI

TOARE DE PEȘTE. Li:1°ă 
Astrahan a fost lansată la apă 
o „fabrică" plutitoare de pește, 
care va fi utilizată pentru creș
terea puietului unor specii 
loroase de pește, printre 
sturioni, păstrăvi ș.a. Prin 
zervoarele mari ale navei 
culă apă curată, îmbogățită
oxigen și adusă la temperatura 
optimă. „Meniul" peștilor se 
stabilește în funcție de plantele 
care cresc în rlurile sau lacuri
le unde vor fi deversați puietii.

• „SALA TAURILOR" 
DIN GROTA LASCAUX 
- RECONSTITUITĂ LA 
PARIS. „Sala taurilor" din

va- 
care 
re- 
cir- 

cu

grota Lascaux, cu picturile sale 
neolitice datind de aproximativ 
17 000 de ani, a fost complet re
constituită la „Grand Palais" 
din Paris. Grota Lascaux, din 
departamentul Dordogne, sudul 
Franței, a fost închisă pentru 
public în 1963 ca urmare a răs- 
pîndlrii „bolii verzi" care aco
perea picturile și care se datora 
numărului prea mare de vizita
tori. De aici și ideea de a pre
zenta opera reconstituită in mă
rime
este unică în felul ei : fres
cele
pereții „Sălii taurilor" și recon
stituite într-o grotă artificială. 
A fost reconstituit chiar și re
lieful locului unde se află grota 
de către specialiștii Institutului 
national de geografie, în timp ce 
o altă echipă a institutului reali-

naturală. Soluția aleasă
au fost detașate de pe

picturile
un accident sau de 
evitarea unui acci-

mărește de 165 ori posibilitatea 
de a comite 
a nu reuși 
dent.

zează clișee 
rupestre.

• ALCOOLUL SI AC
CIDENTELE AUTO. C^- 
ducerea automobilelor sub in
fluența băuturilor alcoolice con
tinuă să fie cauza principală a 
accidentelor mortale pe șoselele 
Canadei. Potrivit statisticilor 
oficiale, la 55 la sută din cei 
2 100 de conducători auto care 
mor anual pe șoselele țării a 
fost constatată prezența unei 
cantități de alcool în singe. 
Cercetări speciale au demonstrat 
că simplul consum al unei apa
rent nevinovate sticle de bere

• PE URMELE EPA
VEI NAVEI „PINTA". Doi 
scufundători americani au anun
țat, la Key West (Florida), că 
au descoperit probabil epava 
navei „Pinta" — una dintre cele 
trei caravele ale expediției lui 
Cristofor Columb din anul 1492. 
La reîntoarcerea dintr-o expe
diție de recunoaștere, conducă
torii echipei de scafandri și-au 
anunțat intenția de a relua cer-

cetările luna viitoare în zona de 
unde au adus la suprafață un 
tun și o ghiulea datînd de la

• sfirșitul secolului al XV-lea, 
pentru a încerca Identificarea

i epavei din care aceste obiecte 
i au fost recuperate.

• DE CE AU DISPĂ-
■ RUT DINOZAURII ? In- 
i cercînd să răspundă la întreba

rea de mai sus, arată revista
■ „Les Nouvelles de Moscou", zoo- 
> logii sovietici au elaborat o ipo- 
1 teză pe cit de simplă, pe atît de 
: interesantă, care va permite ști- 
1 inței să avanseze pe calea des-
■ cifrării acestei enigme: dinozau-
• rii au sucombat, ca primii ve-
■ niți, din cauza... unei lipse de 
i săruri minerale. Către începutul
■ cretaceului superior, marea a

avansat spre uscat, înundînd 
enorme teritorii. Climatul a de
venit umed, aversele au dus cu 
ele sărurile de calciu conținute 
in sol. în aceste împrejurări, 
probabil la sfirșitul erei amin
tite, oasele dinozaurilor, lipsite 
de fortifiante, au devenit mai 
fragile și s-au deformat sub 
propria greutate a acestor gl- 
ganti. Procese degenerative s-au 
constatat nu numai la dino
zauri.

• LONGEVITATE. 142 
de ani a împlinit Wu Yunqulng, 
un țăran din nordul Chinei. 
Născut în timpul dinastiei 
Quing, el este unul dintre cei 
mai vîrstnici cetățeni ai R.P. 
Chineze.

Energetica ocupă și 
va ocupa un loc tot 
mai însemnat în eco
nomia R. S. Ceho
slovace. Concomitent 
cu construirea prime
lor două centrale nu
cleare, în Slovacia de 
vest și Moravia de 
sud, 
faza 
instalată de 3 500 MW, 
în altă zonă a țării, la 
Mochovce, se desfășoa
ră lucrările de orga
nizare a șantierului 
celei de-a treia cen
trale, care va fi dota
tă cu patru grupuri de 
cîte 440 MW.

Potrivit programu
lui aprobat, într-o

totalizînd în 
finală o putere

fază ulterioară, cen
tralele nucleare vor fi 
echipate cu blocuri 
mai puternice, de cîte 
1 000 MW, aflate în 
prezent în 
proiectare.
mul national prevede 
ca pînă la sfîrșitul de
ceniului viitor puterea 
instalată a centralelor 
nucleare să ajungă 
10 000 MW.

O particularitate 
programului constă 
folosirea complexă a 
noilor obiective ener
getice. Apa fierbinte 
ieșită din instalații și 
aburul ce acționează 
turbinele îșl vor con-

curs de 
Progra-

Ia

a
tn

tinua drumul, încăl
zind locuințele pînă la 
distanțe de 30—50 km. 
în acest cadru de 
preocupări, institutul 
„Energoproject" lu
crează și la elaborarea 
unor planuri pentru o 
centrală nucleară care 
va avea ca scop prin
cipal livrarea apei 
menajere și încălzirea 
marilor centre urbane 
și industriale, iar ca 
scop secundar produ
cerea de energie elec
trică. Se are în vedere 
soluționarea, în acest 
fel, a problemei ter- 
moficării în toate zo
nele țării.



Fondurile pentru înarmare să fie folosite 
in interesul progresului economic

BELGRAD 14 (Agerpres). — La 
Belgrad continuă lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Conferin
ței generale a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știință 
Si Cultură (UNESCO). în cuvin- 
tul său, delegatul român a subliniat 
necesitatea ca UNESCO să se an
gajeze și mai ferm in mobilizarea 
opiniei publice, a mijloacelor de 
informare și educare în favoarea

dezarmării și. în primul rînd, a de
zarmării nucleare, pentru trecerea 
cit mai grabnică la măsuri de 
înghețare și reducere a cheltuielilor 
militare și de alocare a fondurilor 
astfel economisite pentru cercetarea 
științifică și satisfacerea nevoilor 
dezvoltării economice șl sociale, 
pentru ajutorarea mal substanțială 
a țărilor In curs de dezvoltare.

Convorbirile la nivel înalt bulgaro-elene

In sprijinul întăririi colaborării 
și securității în Balcani

SOFIA 14 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis, își continuă vizita ofi
cială în Bulgaria.

Luind cuvintul Ia dineul oferit In 
onoarea șefului statului grec, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, a relevat că 
țara sa „va continua să promoveze o 
politică fermă de întărire a păcii și 
securității în Balcani, pe calea dez
voltării unor trainice legături cu

Grecia, cît și cu celelalte state ve
cine".

La rîndul său, Constantin Kara
manlis a subliniat nivelul la care au 
ajuns relațiile dintre Bulgaria și Gre
cia. faptul că dezvoltarea lor exer
cită o influență favorabilă asupra 
climatului din Balcani. Promovarea 
cooperării interbalcanice în domenii 
economice și tehnice concrete se do
vedește utilă nu numai pentru po
poarele regiunii, ci în general pen
tru întreaga Europă, a apreciat eL

Reuniune a O.U.A. consacrată îmbunătățirii condițiilor 
sociale ale popoarelor africane

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei s-au încheiat 
lucrările unei reuniuni a miniștrilor 
pentru problemele sociale din statele 
membre ale Organizației Unității 
Africane. în cursul dezbaterilor, par- 
ticipanții au subliniat că nu se poate 
înfăptui o îmbunătățire a condițiilor 
sociale ale popoarelor africane fără 
o dezvoltare economică mai rapidă a 
statelor continentului. Pentru aceas
ta este nevoie ca africanii să se ba
zeze in primul rind pe propriile re
surse pentru accelerarea progresului 
industriei, agriculturii, științei și teh
nologiei.

în documentele adoptate se cere

O.U.A. să sprijine Guvernul Repu
blicii Zimbabwe in realizarea progra
mului de reconstrucție națională. De 
asemenea, se subliniază responsabi
litatea regimului rasist de la Preto
ria pentru creșterea continuă a nu
mărului de victime ale politicii de 
oprimare și discriminare rasială în 
R.S.A., precum și în Namibia. Parti- 
cipanții s-au pronunțat astfel pentru 
eliberarea neintirziată a tuturor de- 
ținuților politici din Africa de Sud, 
pentru accesul la independență al 
Namibiei și pentru încetarea acțiuni
lor agresive ale regimului minoritar 
sud-african împotriva statelor inde-. 
pendente vecine.

Ajutorul alimentar oferit țărilor sărace 
devorat de... inflație

Declarațiile directorului executiv al P.A.M.
ROMA 14 (Agerpres). 

— Adresindu-se delega- 
ților din Comitetul pen
tru politica și progra
mul de asistentă ali
mentară al Programu
lui Alimentar Mondial 
(PA.M.), directorul exe
cutiv al acestui orga
nism al O.N.U., Natha
niel Vogel, a subliniat 
că inflația anulează cea 
mai mare parte a spo
rului ajutorului alimen
tar oferit țărilor aflate 
in dificultate in acest 
domeniu. El a arătat ca 
în vreme ce pe par
cursul ultimului dece
niu valoarea alocațiilor 
anuale destinate P.A.M. 
a sporit cu 150 la sută,

creșterea fizică reală a 
fost doar de circa două 
procente. Astfel, in con
dițiile creșterii alocații
lor de la 160 milioane 
dolari, in 1969, la 400 
milioane dolari, in 1979, 
nu s-a putut realiza in 
același interval decit o 
majorare de la 829 000 
tone la 846 000 tone a a- 
jutorului concret in ali
mente. Referindu-se la 
perspectivele de viitor, 
N. Vogel a arătat că an
gajamentele asumate in 
sfera asistenței alimen
tare sint inferioare o- 
biectivelor propuse : 
pentru anii 1981—1982, 
perioadă in care P.A.M. 
sconta pe un ajutor in

valoare de un miliard 
dolari, totalul angaja
mentelor este de numai 
734 milioane dolari.

Intr-o telegramă adre
sată participanților la 
actuala reuniune de la 
Roma a organului direc
tor al P.A.M., secreta
rul general al O.N U., 
Kurt. Waldheim, a cerut 
statelor donatoare să 
acționeze pentru atin
gerea obiectivelor pro
puse, deoarece — a a- 
rătat el — „insuficiența 
resurselor ar reduce ca
pacitatea Programului 
Alimentar Mondial de 
a-și îndeplini eficient 
misiunea".

liban : Probleme complexe in fața viitorului guvern
BEIRUT 14 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat săptămînalului 
„Monday Morning" din Beirut, pre
mierul demisionai- al Libanului, Se
lim Al-Hoss, a subliniat necesitatea 
constituirii unui nou guvern care 
să-și poată asuma responsabilitatea 
soluționării importantelor probleme 
ale țării. Printre acestea, a spus el, 
se numără situația care rezultă din 
amenințările și atacurile israeliene, 
cele care privesc unitatea țării și, in

al treilea rind. incidentele zilnice 
care se produc în diferite regiuni ale 
Libanului.

„Un guvern demisionar ca acel pe 
care îl conduc, a spus Selim Al-Hoss, 
nu poate face față acestor probleme, 
întrucit rezolvarea lor presupune și 
trebuie să fie bazată pe o viziune 
globală asupra viitorului și pe capa
citatea de a respecta un calendar de 
lucru precis".

Se dezvoltă relațiile de prietenie 
și colaborare româno-chineze

BEIJING 14 (Agerpres). — La Bei
jing, tovarășa Chen Muliua. mem
bru 1 supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
primit marți delegația Asociației de 
prietenie româno-chineză, condusă 
de tovarășul Andrei Cervencovici, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., ce întreprin
de o vizită în R.P. Chineză la invi
tația Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea și a 
Asociației de prietenie China — 
România.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise to
varășului Hua Guofeng și celorlalți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat chineze calde salutări tovă
rășești, urări de sănătate, putere de 
muncă și noi succese în opera de 
edificare a socialismului în China.

Tovarășa Chen Muhua a mulțumit 
pentru mesajul de prietenie transmis 
și a rugat să-i fie adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Hua Guofeng, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, și a tova
rășului Ye Jianying, președintele

Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari, un salut cordial și cele mai bune 
urări de viată lungă, fericire perso
nală și noi succese în activitatea ne
obosită ce o desfășoară pentru fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

în cursul convorbirii a fost evi
dențiată utilitatea vizitelor' reciproce 
de delegații, pentru documentare și 
schimb de opinii și experiență, în 
contextul evoluției ascendente a re
lațiilor de prietenie și colaborare ro
mâno-chineze, care poartă amprenta 
înțelegerilor intervenite Ia nivel 
Înalt.

La primire a participat Xie Bang- 
ding, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu stră
inătatea.

A fost prezent însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României la Beijing, Ro
mulus Budura.

★
Delegația Asociației de prietenie 

româno-chineză a vizitat la Beijing, 
Shanghai, Wuxi, Hangzhou și Kun
ming unități industriale și agricole, 
precum și obiective social-culturale 
și a avut convorbiri cu activiști de 
partid și de stat, cu oameni ai mun
cii.

ITALIA

Ample acțiuni în apărarea dreptului la muncă

La sfirșitul săptăminii trecute. în
treaga Italie a fost „imobilizată" timp 
de patru ore, ca urmare a unei greve 
generale declanșate la chemarea cen
tralelor sindicale C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L., în sprijinul muncitorilor de 
la „Flat", amenințați cu concedierea. 
Circa 23 de mii de salariați ai firmei 
„Fiat" riscă să rămină fără lucru pe 
timp de mai multe luni din cauza 
scăderii vînzărilor de automobile. A- 
ceastă concediere masivă ar urma să 
intervină într-o perioadă cind. in 
Italia, ca și în toate țările Europei

occidentale, șomajul este in continuă 
creștere. Astfel se explică reacția pu
ternică a oamenilor muncii din Italia, 
care au participat la greva generală 
în număr de circa 15 milioane. Tot
odată. in marile orașe italiene au 
fost organizate puternice demonstra
ții de protest impotriva concedierilor, 
pentru condiții mai bune de viață, 
pentru apărarea drepturilor demo
cratice ale celor ce muncesc. Foto
grafia înfățișează un aspect de la 
marea demonstrație a oamenilor 
muncii din Roma.

Expoziție de carte 
românească 
la Varșovia

VARȘOVIA 14 (Agerpres) — La 
Palatul Culturii și Științei din Var
șovia a avut loc vernisajul unei ex
poziții de carte științifică româneas
că organizată de Editura Academiei 
Republicii Socialiste România și 
Centrul de răspîndire a publicațiilor 
științifice impreună cu editura 
„Ossolineum" din R.P. Polonă. Au 
fost prezentate circa 300 de titluri 
reprezentative, apărute in țara noas
tră in ultimii ani, multe in limbi de 
circulație internațională.

Printre cărțile prezentate, un loc 
de seamă il ocupă lucrările tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Dezechilibru comercial 
Intre Japonia și C.E.E.
BRUXELLES 14 (Agerpres). — 

Naohiro Amaya, secretar de stat pen
tru comerțul exterior al Japoniei, a 
avut la Bruxelles convorbiri cu 
Wilhelm Haferkamp și Etienne Da- 
vignon, membri ai Comisiei C.E.E. 
Cu acest prilej — relatează agenția 
France Presse — secretarul de stat 
nipon a declarat interlocutorilor săi 
că Japonia își va „modera" exportu
rile destinate țărilor din C.E.E. în 
ultimul trimestru al anului curent.

Declarația survine în contextul în 
care statele din Piața comună sînt 
tot mai neliniștite de creșterea defi
citului comercial în schimburile cu 
Japonia, deficit care a sporit cu peste 
27 la sută în primul semestru al anu
lui curent în raport cu perioada co
respunzătoare din 1979, existînd per
spectiva ca pînă la finele acestui an 
să treacă de 9 miliarde dolari. La 
generarea acestui deficit a contribuit 
substanțial sporirea exporturilor ni
pone de automobile și televizoare. în 
cercurile comunitare de specialitate 
se consideră totuși că preconizata 
„moderare" a exporturilor japoneze 
nu va duce la soluționarea aspecte
lor de fond ale deficitului balanței 
comerciale a țărilor C.E.E. tn schim
burile cu Japonia.

Consfătuire a miniștrilor 
comerțului interior 

din țările C.A.E.R.
HAVANA 14 (Agerpres). — La Ha

vana s-a încheiat cea de-a XH-a șe
dință a Consfătuirii miniștrilor co
merțului interior din țările membre 
ale C.A.E.R.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Dumitru Petrescu, prim 
adjunct al ministrului comerțului 
interior.

Consfătuirea a examinat dezvolta
rea schimburilor de bunuri de consum 
între țările membre ale C.A.E.R. pe 
linia comerțului interior și a adop
tat măsuri menite să ducă la crește
rea în oontinuare a acestor schim
buri, inclusiv in cadrul realizării pro
gramului special de colaborare pe 
termen lung în domeniul mărfurilor 
industriale de larg consum.

A fost adoptat planul de muncă al 
consfătuirii pe anii 1981—1982.

PHENIAN

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CELUI DE-AL VI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

Tovarășul Kim Ir Sen reales în funcția de secretar general 
al C.C. al P.m'c.

PHENIAN 14 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : La 
Phenian s-au Încheiat marți lucrări
le celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea, eve
niment de deosebită importanță în 
viața partidului și poporului coreean 
prieten. Direcțiile de acțiune cuprin
se în programul pe perioada 1981— 
1990 deschid o etapă nouă in edifi
carea societății socialiste pe pămîn- 
tul Coreei populare și democratice, 
stimulînd dezvoltarea accelerată a 
forțelor de producție, modernizarea 
și perfecționarea pe baze științifice 
a întregii vieți economico-sociale.

Congresul a ales, in ședința de 
marți, noul Comitet Central al Parti
dului Muncii din Coreea.

întrunit. în prima sa plenară, Co
mitetul Central a reales, in unani
mitate, pe tovarășul Kim Ir Sen în 
înalta funcție de secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea.

Plenara a ales, de asemenea, Bi
roul Politic, Prezidiul Biroului Poli
tic, Secretariatul și Comisia militară 
ale C.C. al P.M.C., precum și Comi
sia de control a C.C. al partidului.

Ședința de închidere a lucrărilor 
congresului a avut loc în prezenta 
celor aproape 170 de delegații de 
peste hotare, reprezentind partide 
comuniste, muncitorești, socialistei 
social-democrate, partide democrati
ce de guvernămînt, precum și aso
ciații și organizații internaționale.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la congres de o delega
ție condusă de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al ‘C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului.

în cadrul ședinței de încheiere a 
lucrărilor congresului, tovarășul Kim 
Ir Sen. a rostit o cuvîntare.

încheierea cu succes a lucrărilor 
celui de-al VI-lea Congres al 
P.M.C. și realegerea tovarășului Kim 
Ir Sen în fruntea partidului au fost 
omagiate printr-o grandioasă mani
festare cultural-artistică desfășurată 
pe Stadionul central al orașului 
Phenian, în prezența conducerii de 
partid și de stat a R.P.D. Coreene și 
a delegațiilor de peste hotare parti
cipante la congres.

în imagini de o înaltă măiestria 
artistică au fost înfățișate principa
lele momente din istoria de luptă 
eroică și muncă tenace a poporului 
coreean prieten, aspirațiile sale le
gitime spre înfăptuirea unității na
ționale, crearea unei Corei libere, 
independente și democratice, marile 
proiecte de viitor.

Cu prilejul Congresului al VI-lea 
al partidului, tovarășul Kim Ir Sen, 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
oferit, marți seara, la Palatul prezi
dențial din Phenian, o recepție in 
cinstea delegațiilor participante la
lucrările ■ congresului.

La recepție a participat 
ția P.C.R., condusă de 
Ilie Verdeț.

★
Omagierea Congresului 

al Partidului Muncii din

șl delega- 
t' » /'âșul

al Wl-lea
Coreea și

a celei de-a 35-a aniversări a parti
dului s-a încheiat cu o mare sărbă
toare populară desfășurată în Piața 
Centrală a Phenianului, in prezența 
tovarășului Kim Ir Sen.

Peste 200 000 de oameni ai muncii
din frumoasa capitală a R.P.D. Co
reene au cîntat și dansat pînă tîrziu, 
în noapte. Phenianul a trăit o seară 
de bucurie, entuziasm și voie bună.

Implicații ale crizei siderurgice occidentale
• Industriile de echipament șl de automobile își reduc 

comenzile • In perspectivă — noi concedieri
Asupra siderurgiei vest-europene 

apasă noi amenințări — constată, în
tr-un articol, ziarul belgian „Le Dra
peau rouge". în C.E.E., comenzile în
registrate din mai în iunie 1980 s-au 
situat cu 14 la sută sub nivelul ace
leiași perioade a anului trecut. în 
Belgia, scăderea este și mai accen
tuată — de 17 la sută. în fața aces
tei situații, cea mai mare parte a 
întreprinderilor belgiene au decis să 
reducă activitatea și să procedeze la 
instituirea șomajului parțial. Printre 
ele se află „Cockerlll", „Boel". uzi
nele de pe Meusa, „Phenix Works" 
și se pregătesc să le urmeze exem
plul puternicele întreprinderi „Cla- 
becq" și „Sidmar". Relevind că din 
partea Pieței comune s-a propuș o 
reducere voluntară de 13 la suță a 
întregii producții vest-europenej de 
oțel pentru trimestrul patru al aces
tui an. ziarul arată că scăderea', co
menzilor se datorește crizei prin care 
trec clienți ai siderurgiei — producă
torii de echipament industrial și in
dustria automobilului.

în ce o privește, Întreprinderea 
belgiană „Le Groupement de Haut 
Fourneaux et Acieries", consideră că 
reducerea producției trebuie să fie 
de cel puțin 18 la sută. Cauza funda
mentală a dificultăților — arată zia
rul — se datorește faptului că inves- 
tițiile n-au putut să dea siderurgiei 
acea unitate care să răspundă exigen
țelor actuale și mutațiilor intervenite 
în lume ca urmare a crizei energe
tice. Accentul este pus in continuare 
pe producția de fabricate puțin ela
borate, ceea ce, pentru o industrie a 
cărei activitate depinde în proporție 
de 80 la sută de exporturi, este de
osebit de dificil.

Această situație se răsfrînge grav 
și asupra salariilor. Albert Frere, pa
tronul puternicei „Triangle", a pre
conizat, recent, noi reduceri de per
sonal și o scădere minimă a salariu
lui cu 10 la sută. Dacă situația in si
derurgie se prezintă în acest mod, 
trebuie spus că ea este semnul unei 
ofensive generale împotriva salariilor 
și din alte sectoare ale economiei — 
conchide „Le Drapeau rouge".

MOSCOVA

Congresul Alianței cooperatiste internaționale
MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : La Mos
cova s-au deschis lucrările celui 
de-al XXVII-lea Congres al Alian
ței cooperatiste internaționale, care 
reunește organizațiile naționale de 
profil din 66 de țări. Participă circa 
1 000 de delegați, observatori, ca și re
prezentanți ai altor organizații inter
naționale. Din România este prezentă

o delegație condusă de Gheorghe 
Roșu, președintele CENTROCOOP.

Pe ordinea de zi a lucrărilor sint 
înscrise probleme legate de activita
tea depusă în ultimii patru ani, sta
diul actual și sarcinile mișcării coo
peratiste internaționale, perspective
le sale de dezvoltare, ca și discuta
rea rezultatelor programului „Dece
niul dezvoltării cooperatiste — 1971- 
1980". J

pe scurt
GENTHLE DE PRESA

i

La Madrid, IN PREAIMA REUNIUNII GENERAL-EUROPENE
O simplă privire pe harta Madri

dului arată că Paseo de la Castellana, 
bulevardul împodobit cu piețe 
monumentale și splendide fîntîni 
arteziene, ce străbate orașul de 
Ia nord la sud — constituie princi
palul ax al capitalei spaniole, spre 
care converg majoritatea celorlalte 
artere. Vorbind la figurat, se poate 
spune că această magistrală focali
zează astăzi și atenția opiniei publi
ce din numeroase țări europene. în- 
tr-unul din modernele sale edificii. 
Palatul expozițiilor și congreselor, a 
cărui notă distinctivă o constituie un 
inspirat mozaic al marelui pictor spa
niol Miro, desfășurindu-se, în mo
mentul de față, lucrările întilnirii 
pregătitoare a reuniunii genera!-eu- 
ropene, programată să se deschidă la 
11 noiembrie, în aceeași incintă.

Fără îndoială, atit intîlnirea pre
gătitoare. cît mai ales reuniunea 
propriu-zisă se înscriu ca evenimen
te importante ale actualității și este 
firesc interesul cu care opinia pu
blică de aici urmărește mersul dez
baterilor de la Palatul congreselor, 
ziarele madrilene consacrindu-le 
zilnic un spațiu corespunzător. Intra
te. în prezent in cea de-a șasea săp- 
tămină, aceste dezbateri nu au de
pășit, însă, din păcate, faza explora- 
torie, observatorii diplomatici șl 
cercurile presei fiind de acord în 
aprecierea că pină acum nu s-a în
registrat vreun progres notabil.

Așa cum se știe, sarcina principală 
a întîlnirii pregătitoare constă în a 
stabili ordinea de zi și modalitățile 
de organizare a viitoarei reuniuni, 
inclusiv durata acesteia. Or, pină la 
ora actuală dezbaterile asupra diferi
telor documente de lucru prezentate 
nu au ajuns la finalizare în privința 
nici unui aspect. Dacă participant!! 
sînt de acord că reuniunea trebuie să 
se desfășoare, in linii mari, în două 
etape, prima dedicată evaluării mo
dului de aplicare a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki și prezen
tării de propuneri de către diferitele 
delegații, iar cealaltă consacrată dez
baterii propunerilor avansate și ela
borării documentului final, în schimb 
există păreri opuse atit asupra dura
tei respectivelor etape, cit și asupra 
„permeabilității" lor, dacă se poate 
spune așa : în timp ce unele delega
ții consideră că între cele două etape 
trebuie să existe un fel de „zid im
penetrabil", altele opinează ca pro

blemele care țin de prima etapă să 
poată fi abordate, saq reluate, dacă 
este cazul, și in a doua etapă.

Asemenea aspecte procedurale par 
mai greu de înțeles pentru o per
soană neavizată, insă de ele depinde, 
în mod hotărîtor, buna desfășurare 
a reuniunii general-europene. Apare 
evident că dezbaterile nu se pot pre
lungi la nesfîrșit, că este necesar să 
se asigure o repartizare cit mai ra
țională și judicioasă a timpului, dar 
tot atit de evidentă apare și necesita
tea ca orice delegație să poată prezen
ta propuneri pe toată durata reuniu

comentatori pun această situație pe 
seama actualei încordări din viața 
internațională. Logica impune însă 
ca tocmai în asemenea condiții să se 
desfășoare eforturi și mai intense 
pentru finalizarea deliberărilor, orice 
pas constructiv de natură să des
chidă calea unor măsuri autentice pe 
linia securității și cooperării pe con
tinent fiind menit să se răsfringă 
pozitiv asupra ansamblului situației 
mondiale. Iată de ce este necesar să 
se dea dovadă de voință politică 
pentru depășirea actualului moment 
dificil, pentru accelerarea și încheie

O importantă cerință a momentului actual: 
depășirea impasului activității pregătitoare, 
crearea unui cadru constructiv de dezba
tere a problemelor de fond ale securității 

și cooperării în Europa
------------------------- DE LA TRIMISUL NOSTRU -------------------------

nii. în fond, așa cum se remarcă în 
cercurile multor observatori de aici, 
nu este vorba tn această chestiune 
de vreun aspect nou. Dimpotrivă, 
este vorba de reguli de procedură 
care tin de dreptul tuturor statelor 
de a-și aduce contribuția construc
tivă prin idei noi, prin propuneri și 
sugestii proaspete pe parcursul în
tregului proces de negocieri, ceea ce 
creează posibilitatea reală a unor 
dezbateri aprofundate și adoptării 
unor măsuri care să constituie cu 
adevărat rodul unor eforturi colec
tive. Asemenea reguli și-au dovedit, 
într-o largă măsură, viabilitatea de-a 
lungul unui șir de negocieri premer
gătoare atit Conferinței de la Helsinki, 
cît și reuniunii de la Belgrad ce i-au 
urmat, iar aplicarea lor ar fi de na
tură să se dovedească salutară și 
în viitor.

Absența pînă acum a unor rezul
tate concrete la intilnirea pregătitoa
re de la Madrid determină publica
țiile de aici să se facă ecoul unei 
anumite îngrijorări, unele ziare 
vorbind de „ritmul prea lent al lu
crărilor", ba chiar de o „blocare" sau 
un „impas" al lor, dacă se ține seama 
că pină la reuniunea propriu-zisă a 
rămas mai puțin de o lună. Mulțl

rea cu succes a negocierilor procedu
rale, astfel incit la 11 noiembrie, po
trivit calendarului stabilit, să se 
deschidă reuniunea general-europea- 
nă, care să dispună de un cadru co
respunzător de dezbateri asupra pro
blemelor centrale, de fond, ale secu
rității și cooperării în Europa.

Aceasta a fost de altfel și conclu
zia principală ce s-a desprins din 
lucrările Mesei rotunde „De la 
Helsinki la Madrid", organizată chiar 
în aceste zile în capitala spaniolă de 
Clubul european al ziariștilor, în 
colaborare cu Federația asociațiilor 
de presă din Spania. Reunind re
prezentanți ai presei și radiotelevi- 
ziunii din țările semnatare ale Actu
lui final, acest club și-a propus să 
dezbată. In preajma fiecărei reuniuni 
general-europene. modul tn care 
mijloacele de informare tn masă și 
slujitorii ei pot contribui la traduce
rea tn viață a angajamentelor asu
mate prin documentul amintit, răs
punderea ce revine ziariștilor in acest 
sens in asigurarea unei informări 
corecte și obiective a opiniei publice. 
Dezbaterile mesei rotunde au arătat 
că, dincolo de inerentele deosebiri de 
păreri, există o largă arie de acord 
asupra urgenței cu care se impune

adoptarea unor măsuri de dezarmare 
pe un continent suprasaturat cu ar
mament de toate categoriile, in 
primul rînd nuclear, asupra necesi
tății de a se asigura continuitatea 
procesului inițiat la Helsinki, ca și 
asupra legăturii nemijlocite care tre
buie să existe intre edificarea secu
rității europene și statornicirea noii 
ordini economice internaționale — 
evidențiindu-se, încă o dată, că tn 
înfăptuirea acestor țeluri opinia pu
blică este chemată să joace un rol 
tot mai activ.

Și din dezbaterile mesei rotunde a 
reieșit că actualul moment de stag
nare a întilnirii pregătitoare de Ia 
Madrid se cere cît mai repede depă
șit. Un aspect pozitiv, așa cum a 
reieșit din dialogul pe care partici- 
panții I-au avut cu șeful delegației 
spaniole la intîlnirea pregătitoare, 
Jevier Ruperez, il constituie existența 
la această intilnire a unei atmosfere 
de lucru. Desigur este o premisă de 
natură să faciliteze, prin manifesta
rea unei atitudini de receptivitate și 
bunăvoință reciprocă, identificarea 
unor soluții acceptabile tuturor, ast
fel incit să se poată asigura o pregă
tire cît mai bună reuniunii general- 
europene.

Este tocmai spiritul în care a ac
ționat și acționează România socia
listă, care, pledind statornic. din 
primul moment, pentru o atitudine 
constructivă din partea tuturor dele
gațiilor la actuala întîlnire, a avansat, 
totodată, un șir de propuneri judi
cioase, menite să ducă la rezolvarea, 
fără intîrziere, a problemelor aflate 
pe agenda pregătirilor, să creeze con
diții cît mai propice pentru o dez
batere fructuoasă la apropiata reu
niune. Fără îndoială, in acest mod, 
reuniunea general-europeană va 
putea fi cu adevărat un for de dina
mizare a înfăptuirii ca un tot uni
tar a Actului final, de adoptare, in 
primul rînd, a unor măsuri autentice 
pe linia dezarmării și dezangajării 
militare, element fundamental al 
securității pe continent, de asigurare 
a continuității procesului declanșat 
odată cu conferința de acum cinci 
ani de la Helsinki — ceea ce ar con
tribui la reluarea cursului spre des
tindere, ar corespunde aspirațiilor 
de pace și Înțelegere ale popoarelor 
Europei și întregii lumi.

Romulus CĂPLESCU

PREMIILE NOBEL PENTRU FIZICA ȘI CHIMIE. La Stockholm s-au 
anunțat, marți, laureații Premiului Nobel pentru fizică pe anul 1980 — 
prof. James IV. Cronin, de la Universitatea Chicago, și prof. Val L. Fitch, 
de la Universitatea Princeton din S.U.A., pentru „descoperirea violării 
principiilor fundamentale ale simetriei in dezintegrarea mezonilor K 
neutri". De asemenea, au fost anunțați laureații Premiului Nobel pentru 
chimie pe anul 1980 — prof. Paul Berg de la Universitatea Stanford 
(S.U.A.), prof. Walter Gilbert de la Universitatea Harvard (S.U.A.) și 
prof. Frederick Sanger de la Universitatea Cambridge (Marea Britanie) 
pentru cercetările fundamentale in biochimie asupra acizilor nucleici.

PROTOCOL COMERCIAL ROMĂ- 
NO-CUBANEZ La Havana a fost 
semnat protocolul privind schimbu
rile de bunuri de consum pe anul 
viitor între Ministerul Comerțului 
Interior al României și Ministerul 
Comerțului Interior al Cubei. Pro- 
tooolul prevede o creștere a volu
mului schimburilor dintre Români» 
și Cuba, precum și o diversificare 
a acestora.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DINTRE ALGERIA ȘI R.D.G- 
Chadli Bendjedid, președintele Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, secretar general al Parti
dului Frontul de Eliberare Națio
nală, l-a primit pe Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P^S.U.G., președintele Ca
merei Populare a R. D. Germane, 
aflat într-o vizită tn Algeria. După 
cum precizează agenția A.D.N., au 
fost evidențiate bunele relații din
tre cele două țări și s-a exprimat 
hotărirea de a acționa pentru dez
voltarea lor și în viitor, pe multiple 
planuri.

ÎNTREVEDERE LA PEKIN. Pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, Hua 
Guofeng, a avut, la Beijing, o con
vorbire cu Robert Mugabe, prim- 
ministru al Republicii Zimbabwe 
— relatează agenția China Nouă. 
Au fcșt discutate aspecte ale rela
țiilor bilaterale și ale situației in
terne din cele două țări. S-a sub
liniat, în context, că orientarea in 
politica internă și externă adopta
tă de Guvernul Republicii Zimbab
we. după obținerea independentei, 
corespunde obiectivului de stabili
zare și de dezvoltare a economiei 
țării, consolidării Independenței 
Zimbabwe.

MAJORĂRI DE PREȚURI ÎN IS
RAEL. Guvernul israelian a anun
țat luni noi majorări de prețuri, de 
15—20 la sută, pentru un număr de 
produse alimentare de bază cum 
sînt carnea congelată, ouăle, laptele 
și produsele derivate.

CONVORBIRI ECONOMICE 
ELENO-BRITANICE. Ministrul co
merțului al Marii Britanii, John 
Nott, aflat într-o vizită la Atena, a 
avut o serie de convorbiri cu 
membri ai guvernului elen. După 
cum precizează un comunicat pu
blicat la Atena, în cadrul acestor 
■convorbiri au fost discutate aspec
te cum sînt relațiile Greciei cu Pia
ța comună, extinderea schimburilor 
comerciale dintre Grecia și Anglia 
și participarea capitalurilor brita
nice la realizarea unor proiecte 
economice tn Republica Elenă.

L

VIITOAREA CONFERINȚA LA NI
VEL ÎNALT A TARILOR ARABE va 
avea Ioc, așa cum era programat, 
In luna noiembrie, la Amman, a de
clarat primul ministru al Iordaniei, 
Mudar Badran, Intr-un Interviu citat 
de agenția sauditâ de presă S.P.A. 
El a precizat că țara sa nu a primit 
nici o cerere de aminare a acestei 
intîlniri.

INFORMAȚIILE IN SPRIJINUL 
DEZVOLTĂRII. Programul Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) desfășoară in prezent 
contacte cu țări in curs de 4 ezit 0- 
tare in legătură cu ideea de ( 
ța o rețea de informații Inrfy/zoa ,ra 
dezvoltării. Proiectul constă in Re
alizarea unei ample rețele de co
municații prin satelit care ar per
mite statelor interesate să efectueze 
schimburi de informații și experien
ță in toate aspectele legate de dez
voltare.

După cum afirmă agenția tunisia
nă de presă T.A.P., in acest proiect 
ar putea fi interesate cel puțin 60 
de state ale lumii.

NEGOCIERILE TRIPARTITE 
EGIPTEANO — ISRAELIANO — 
AMERICANE asupra autonomiei 
palestiniene în Cisiordania și Gaza 
au fost reluate marți, la Washing
ton, la cinci luni după ce au fost 
întrerupte. Delegațiile la negocieri 
sint conduse de Kamal Hassan Aii, 
ministrul egiptean al afacerilor ex- 

, terne, Yossef Burg, ministrul israe
lian de interne, și de ambasadorul 
special al S.U.A. pentru Orientul 
Mijlociu, Sol Linowitz.

PRIMA CONFERINȚĂ A FEMEILOR DIN ȚĂRILE MEDITERANEENE 
și-a încheiat lucrările la Atena. Conferința, la care au participat dele
gate din 15 țări din regiune, precum și ale organizației palestiniene „Al 
Fatah", a adoptat un program de acțiune care subliniază necesitatea in
tensificării luptei femeilor pentru eliberare națională și dezvoltare eco- 
nomloo-socială, a participării lor la viața politică. Reuniunea a examinat, 
de asemenea, probleme legate de poluarea Mării Mediterane, dificultă
țile de dezvoltare ale țărilor lumii a treia, situația internațională și noua 
ordina economică.

LANȚUL FALIMENTELOR TN 
JAPONIA. Luna septembrie a fost 
o lună record în Japonia în ce pri
vește numărul falimentelor din 
anul 1980. în această lună și-au 
anunțat incapacitatea de a face 
plățile 1 608 întreprinderi și firme, 
ale căror datorii globale au ajuns 
la suma de 245 miliarde yeni. Po
trivit estimărilor date publicității la 
Tokio, in Japonia se vor înregistra, 
tn acest an, peste 18 000 de 
mente.

DE URGENȚĂ TN SRI
Guvernul Republicii Sri 

proclamat, începînd de 
octombrie, stare de ur- 
întreg teritoriul țării — 
agențiile Reuter, France 
T.A.S.S. Măsura a fost

fali-

STARE 
LANKA. 
Lanka a 
marți, 14 
gență pe 
relatează 
Presse și
hotărită în cadrul unei reuniuni a 
guvernului, în scopul 
legalității și ordinii" 
declarat un purtător 
cuvint la Colombo.

„menținerii 
In tară — a 

oficial de

S.E.L.A. — STATUT DE
•Adunarea generală a O.N.U.
acorde organizației Sistemul Economic 
de observator permanent la Națiunile 
confirme importanța și rolul pe care 
movării cooperării regionale, pe baza 
juste, pentru o dezvoltare economică 
americane și caraibiene, pentru instaurarea unei noi ordini economica 
in lume.

LA O.N.U. 
sesiuni, să

OBSERVATOR PERMANENT
_a hotărit, in cadrul actualei

Latino-American (S.E.L.A.) statut 
Unite. Rezoluția adoptată vine să 
11 joacă S.E.L.A. în direcția pro" 
unor principii noi, echitabile și 
independentă a statelor latino-
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