
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor efectua o vizită oficială de prietenie 

în R. S. F. Iugoslavia

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, va efectua, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

o vizită oficială de prietenie în 
Iugoslavia în ultima decadă a lunii 
octombrie, a.c., la invitația președin
telui Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, tovarășul Țvie-

tîn Miatovici, și a președintelui Pre
zidiului Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, to
varășul Stevan Doronski.
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, in zilele de 14 și 15 
octombrie a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei au participat mem
brii Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, cadre din ministere, 
instituții centrale și organizații de masă, 
redactori-șefi ai presei centrale care nu 
sînt membri ai C.C. al P.C.R.

Pe marginea documentelor înscrise pe 
ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii : 
Gheorghe Dunlitrache, Gheorghe Blaj, 
loan Tarachiu, Ștefan Mocuța, Vasile Mu- 
șat, loan Foriș, Miu Dobrescu, Petre Dă- 
nică, losif Szasz, Vasile Potop, Nicolae 
losif, Vasile Ogherlaci, Mircea Refec, 
Neculai Agachi, Virgil Trofin, Angelo 
Miculescu, loan Avram.

1. Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a dezbătut și 
aprobat in unanimitate proiectul Pianului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România pe 
anul 1981, care urmează intru totul orien
tările fundamentale stabilite de Congresul 
al Xll-lea al Partidului Comunist Român 
privitoare la viitorul cincinal, etapă nouă; 
calitativ superioară în înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și inaintare

a țării spre comunism, in creșterea con
tinuă a bunăstării întregului popor, țelul 
suprem al politicii partidului nostru.

Plenara a dat o înaltă apreciere con
tribuției personale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii Socialiste 
România, la elaborarea proiectului planu
lui pe anul 1981, evidențiind și cu acest 
prilej rolul său determinant în fundamen
tarea obiectivelor dezvoltării economice și 
sociale a țării, realizării programului de 
ridicare continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al 'poporului, transpune
rii in viață o hotârîrilor Congresului al 
Xll-lea al Partidului Comunist Român.

Plenara a evidențiat succesele obținute 
de oamenii muncii din întreaga țară in 
îndeplinirea prevederilor planului pe 1980, 
pe întregul cincinal, și a exprimat holă- 
rirea organelor și organizațiilor de partid, 
a comuniștilor, a întregului nostru popor 
de a acționa cu întreaga energie in ve
derea realizării exemplare a sarcinilor de 
producție pe ultimul trimestru al acestui 
an, pentru pregătirea temeinică și înfăp
tuirea planului pe 1981, primul an al nou
lui cincinal. Totodată, prezentîndu-se sta
diul desfășurării lucrărilor agricole de 
toamnă, au fost arătate măsurile ce se în
treprind în vederea stringerii și depozitării 
întregii recolte la toate culturile, efectuă

rii grabnice a însămințârilor, in scopul 
asigurării condițiilor corespunzătoare obți
nerii unei bune recolte in anul viitor.

Plenara a hotă rit ca proiectul Planului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1981 să fie 
supus dezbaterii și aprobării Marii Adu
nări Naționale.

2. Plenara a luat cunoștință de modul 
cum au fost rezolvate apelurile și memo
riile adresate Congresului al Xll-lea al 
partidului, constatind că in perioada care 
a trecut, în baza piandatp.lui dpt de Con
gres, s-a acționat cu operativitate, cu 
spirit de răspundere în vederea soluțio
nării acestora și a apreciat că, în linii 
generale, lucrările privind rezolvarea me
moriilor adresate Congresului partidului în 
legătură cu situația de partid a solicitan- 
ților sînt terminate.

Plenara a aprobat în unanimitate rapor
tul privitor la rezolvarea apelurilor și me
moriilor adresate Congresului al Xll-lea.

3. Plenara a hotărît trecerea din rîndul 
membrilor supleanți în rîndul membrilor 
Comitetului Central a tovarășilor losif 
Kovacs și Petre Preoteasa.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Cuvintarea se dă publicității.

A început construcția altor două hidrocentrale
Regul»riaârea riulul Olt si con

strucția de noi și moderne hidro
centrale este in plină desfășurare. 
Amintim că pe Oltul inferior au 
fost puse in funcțiune hidrocentra
lele de Ia Strejești și Arcești, iar 
la hidrocentrala de la Slatina se 
montează, in premieră pe țară, pri
mele turbine-bulb. Cu asemenea 
turbine-bulb, de fabricație româ
nească, vor fi dotate hidrocentra
lele de pe riul Olt din aval de Sla
tina. La două dintre acestea. Ipo-

tești și Drăgănești, a și început 
construcția. Fiecare dintre ele, dis- 
punind de patru turbine-bulb re
versibile, are o putere instalată 
de 53 megawați. Lacurile ce se vor 
forma aici, cu o suprafață de 1 694 
de hectare și, respectiv, de 1086 
hectare, vor fi foipsite atit pentru 
navigație, cit -și pentru irigarea 
unor importante suprafețe de te
ren, scopul principal fiind, evident, 
producerea de energie electrică. 
(Emilian Rouă).

BRAȘOV : Masă lemnoasa economisită 
prin valorificarea resurselor refolosibile

în procesul de fabricație, la în
treprinderea de hîrtie și carton on
dulat din Ghimbav rezultă canti
tăți însemnate de resturi de hirtie. 
în urma măsurilor luate, aceste 
resturi au început să fie mai atent 
colectate, sortate și valorificate. 
Peste 40 la sută din ele se utilizea
ză chiar în întreprindere, la fabri
carea mucavalei și la executarea 
unor anexe pentru ambalajele din 
carton ondulat, iar rastul se expe

diază unor întreprinderi de fabri
cat hirtie, care le reintroduc în cir
cuitul economic. Numai in acest 
mod. colectivul întreprinderii din 
Ghimbav a reușit să recupereze șl 
să valorifice de la începutul anu
lui peste 8 000 tone resturi de hir
tie, cantitate echivalentă cu masa 
lemnoasă ce o furnizează peste 10 
hectare de pădure. (Nicolae ■ Mo
canul.

BACĂU : Prin creșterea factorului de recuperare 
a țițeiului în zăcămînt

De la începutul anului și pină ’ 
acum, petroliștii din Moinești au 
extras, pe seama creșterii factoru
lui de recuperare, peste 320 000 tone 
de țiței. în acest scop, la schelele 
din Zemeș, Modirzău, Comănești, 
formațiile de lucru condus? de 
sondorii Gheorghe Moraru, Ștefan 
Dăscălașu. Gheorghe Tănase, Ni
colae Munteanu. Ștefan Isac aplică 
cu succes o metodă originală : in
jecția convențională cu apă. Ing. 
Mircea Refec, directorul trustului, 
aprecia că pină la finele anului se 
vor obține pe această cale peste 
400 000 tone de țiței. în același scop

au fost luate măsuri de extindere 
a metodei de recuperare prin in
jecții de apă la zăcămintele de la 
Moinești, Dofteana, Geamăna, Cim- 
puri și la alte 30 de zone petro
liere. La Stânești. Moinești și Dof
teana, petroliștii experimentează o 
altă metodă de recuperare a țițeiu
lui : combustia subterană, iar la 
Chilii se experimentează injecția 
ciclică cu abur. Ca urmare, facto
rul de recuperare a țițeiului din 
zăcămint a ajuns la circa 30 la 
sută, tar producția suplimentară 
obținută reprezintă mai mult de un 
sfert din producția totală a trus
tului. (Gh. Baltă).

/
Fusese, ca toate localită

țile de cimpie, un oraș 
care nu cutezase să se 
înalte prea mult, oricum 
nu deasupra copacilor : 
era limita condiției sale 
umile. Doar „turnul cu 

-ceas" din centru iși su- 
mețea fruntea deasupra 
acoperișurilor. El a ră
mas acum foarte mic, a- 
proape anacronic în fos
ta iul semeție. Pentru c-ă, 
în jur. s-a ridicat un alt 
oraș, cu blocuri ce-i în
trec de cite va ori înălți
mea.

De acolo, de la înălțimea 
ultimului etaj al unuia 
(dintre blocurile cu zece 

^niveluri, priveliștea muni
cipiului Giurgiu e cu to
tul insolită ; niciodată, 
pină acum cîtiva ani, o- 
rașul n-a putut sâ fie con
templat de la o aseme
nea altitudine terestră. 
Ce poți vedea ? Alte și 
alte blocuri. în toate ză
rile, blocuri noi, apoi șan
tiere pentru înălțarea al
tor blocuri noi. Undeva, 
mai către margine, Între
prinderi noi. Și șantiere 
pentru înălțarea altor în

ÎN AGRICULTURĂ
________________________________ _____ _____ ■

In citeva zile, prin muncă susținută și bine organizată

semănatFgriu^^^
Ne aflăm la mijlocul lunii octombrie cînd, potrivit programului stabilit 

de Ministerul Agriculturii, trebuia să se încheie semănatul griului. Pină 
acum au fost insămințate 1 493 500 hectare, ceea ce reprezintă doar 64 la 
sută din suprafața destinată acestei culturi in intreprinderlle agricole 
de stat și cooperativele agricole. Desigur, sint anumite cauze obiective 
care au determinat intîrzierea lucrărilor. Pe mari suprafețe din cele 
destinate griului, porumbul nu s-a copt, intirzilnd recoltarea și elibera
rea terenului ; în unele zone, datorită lipsei de precipitații, solul s-a lucrat 
greu. Tot atit de adevărat este insă și faptul că, în multe unități agri
cole, nu au fost folosite la întreaga capacitate tractoarele și celelalte 
utilaje, nu au fost mobilizate suficiente forte la eliberarea terenului ce 
urma să fie semănat.

După cum se știe, obținerea unor producții mari de grîu la hectar 
este condiționată in măsură hotăritoare de încadrarea semănatului in 
timpul optim. Iată de ce, in toate consiliile agroindustriale, in toate 
județele trebuie luate măsuri energice in vederea intensificării lucrărilor 
de .pregătire a terenului și semănat. în ultimele zile a plouat și, ca atare, 
solul se lucrează mai bine. De asemenea, timpul se menține frumos. 
Există, așadar, condiții să se lucreze în ritm intens Ia semănat. Printr-o 
bună organizare a muncii — de la pregătirea terenului la semănat — 
pretutindeni trebuie să se lucreze cu toate forțele, fără răgaz, astfel ca 
in fiecare zi să se însămînțeze cei puțin 137 000 hectare, ceea ce va face 
cu putință ca în majoritatea județelor lucrările să se încheie» in cursul 
acestei săptămînL

VÎLCEA: Ultimul bob de sămînță
a fost pus

Ieri, 13 octombrie, lucrătorii ogoa
relor din județul Vîlcea au rapor
tat încheierea însămințării griu
lui pe toate cele 19 000 hectare 
planificate. Acestora li se mai a- 
daugă alte mii de hectare semănate 
cu orz, legume-verdeturi și furaje, 
tn aceste zile, toate forțele meca
nice și umane sînt mobilizate la

sub brazdă
recoltarea și transportul porumbu
lui, precum și la stringerea cit mai 
grabnică a fructelor, strugurilor și 
ultimelor cantități de legume din 
grădini, lucrări care, dună cum am 
fost informați la direcția agricolă, 
se vor încheia pină la sfîrșitul aces
tei luni. (Ion Stanciu).

IALOMIȚA: Bune măsurile,
dar mai ferm aplicate peste tot
Rezultatele obținute in ultimii 

ani de unitățile fruntașe din jude
țul Ialomița la producția de griu 
au reliefat importanța deosebită pe 
care o prezintă încadrarea semă
natului in timpul optim. Pornind- de 
la această cerință, comandamentul 
județean pentru agricultură a luat 
măsuri ca semănatul griului să se 
facă în timp scurt și la nivel ca

litativ ridicat, astfel incit in 1981 
să se obțină o producție medie de 
4 500 kg la hectar. Pină la 15 oc
tombrie, griul a fost insămîntat pe 
aproape 65 000 hectare din cele 
90 000 hectare și se fac eforturi 
susținute pentru ca lucrările să se 
încheie pină la sfirșitui acestei 
șăDtămîni. Dealtfel, in unitățile din 
Tonsiliile agroindustriale Jegălia.

Grivita, Movila, Făcăieni, Fetești, 
Balaciu și Ciulnita se insămintează 
griul pe ultimele suprafețe.

în consiliul unic agroindustrial 
Balaciu, din cele 4 700 hectare au 
rămas de insămîntat 350 hectare, 
suprafață care a fost ocupată pină 
nu de mult cu porumb. Dar prin 
depănușarea știuleților s-a grăbit 
coacerea, iar recoltarea s-a făcut 
simultan cu transportul și elibera
rea suprafețelor, noaptea lucrin- 
du-se la arat și discuit. Mecaniza
torii și specialiștii din cooDerati- 
vele agricole de producție Munteni 
Buzău, Sfîntu Gheorghe. Sărăteni. 
Balaciu, Crăsani și I.A.S. Balaciu 
fac totul pentru ca in 1981 să de
pășească ștacheta înălțată Ia 4 500 
kg griu la hectar pe întreaga su
prafață cultivată. Si totuși, in con
siliul Balaciu, semănatul se putea 
incheia la 14 octombrie, dar defec
țiunile in aprovizionarea cu carbu
ranți au constituit o piedică in calea 
respectării vitezelor zilnice.

în consiliul agroindustrial Draga- 
Iina, din cele 4 850 hectare prevă
zute cu grîu, sămînta a fost încor
porată in sol pe 3 700 hectare. Coo
perativele agricole Stefan Vodă, 
Dragalina, Brîncoveni și Perișoru 
au încheiat semănatul, iar între
prinderile a’ricole de stat Draga
lina și Jegălia vor încheia această 
lucrare la 16 octombrie. Situația 
de la I.A.S. Drumul Subțire con
trastează cu realizările unităților 
fruntașe. Pipă marți seara, la aceas
tă unitate se insămintoseră doar 
509 hectare din cele 1 030 he-tare 
planificate cu griu. De ce ? Motive 
se găsesc destule. Prin asola- 
mentele stabilite, anroape 900 hec
tare cu sriu trebuiau însă-nintote 
dună soia si norumb. Deși recolta
rea s-a efectuat in nerioada stabi
lit''. eliberarea stmr’fetolor a In-
tirziat. Si nu lntimnlătoi;. Aici nu
s-a resnertat indicația comanda
mentului județean ca utilajele oen-
tru stringerea cocenilor să fie folo
site în două schimburi. La acestea
(Continuare în pag. a III-a) J
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MEHEDINȚI: Producție peste prevederile cincinalului
Colectivele celor 13 unităti eco

nomice din Mehedinți care și-au 
Îndeplinit mal devreme sarcinile 
actualului cincinal la principalii in
dicatori, cantitativi și calitativi, au 
rotunjit la 1,5 miliarde lei produc
ția industrială obținută peste cote
le stabilite pentru anii 1976—1980.

MANGALIA : Lansarea unei
O nouă navă de 55 000 tdw, prima 

dintr-o serie de cinci contractate la 
export pentru Grecia, a fost lansată 
la Șantierul naval din Mangalia. 
Nava este înzestrată cu un motor 
de 17 500 CP fabricat la Reșița, 
precum și cu aparatură modernă 
de radiolocație, iar procentul de

Contribuția cea mal însemnată la 
acest succes au adus-o energeticie- 
nii hidrocentralei „Porțile de Fier", 
care prin cei aproape un miliard 
kilowa'i-oră producție fizică supli
mentară au ridicat la 700 milioane 
lei producția industrială valorică 
obținută peste prevederile cincina
lului.

noi nave de 55 000 tdw 
saturare cu mașini și instalații este 
de 80 la sută, ceea ce va permite 
livrarea ei intr-un termen scurt 
Concomitent, in docurile uscate se 
află intr-un stadiu avansat de mon
taj încă două nave de acest tip. 
(George Mihăescu).

A fi scriitor 
al timpului 

tău
de Platon PARDÂU

treprinderi noi. Un oraș 
în fierberea genezei.

— Cu ce se ocupa, la 
Giurgiu, un primar de a- 
cum patruzeci de ani ?

Stoian Stoian, primarul

— Dumneavoastră cu ce 
vă ocupați ?

-T- Nouăzeci la sută din 
timpul meu de lucru, care 
înseamnă mai toată ziua, 
mi-1 dedic problemelor

verticală. între anii 1971—
1975 s-au realizat aici a- 
nual, crescind, 200—500 mi
lioane lei investiții Din
1976 încoace s-au reali
zat anual, la început două.

Ora noului de lingă 
vechiul turn cu ceas

de azi al municipiului, ne 
privește oarecum nedu
merit :

— Drept să vă spun, 
nu prea știu. Dar, să ne 
gîndim, cu ce-ar fi pu
tut să se ocupe 7 Cu ce 
altceva decât cu învîrtelile 
politice ale vremii, avind 
grijă să profite de func
ția pe care o deținea ca 
să-și rotunjească averea?... 
Să se urce dimineața in 
trăsură și să-și facă plim
barea... Mai mult nu știu...

economice, de construcții, 
de dezvoltare economică 
și socială. Neînchipuit de 
multe probleme se adună 
și se încrucișează aici, 
la consiliul popular al mu
nicipiului, acum, in cea 
mai densă epocă din is
toria acestei localități. 
Pentru că statul major a 
tot ce se întîmpiă în oraș 
aici se află. Mai ales 
incepind din 1976 cînd 
municipiul a pornit, in 
dezvoltarea sa, direct pe

apoi trei miliarde lei in
vestiții. Ca să construiești, 
intr-un oraș ca Giurgiu și 
doar intr-un singur an. 
In valoare de 3 miliarde, 
asta nu-i glumă. în in
dustrie, în fiecare an se 
dublează valoarea fondu
rilor fixe.

— „Rezistă" orașul unui 
asemenea ritm ?

— E mai plin de viață 
și de vigoare ca oricind. 
Imaginați-vă ce forte ac
ționează aici și ce schim-

bări se petrec dacă, de 
exemplu, pentru a trans
forma o mlaștină din mar
ginea orașului in peri
metru pentru construcții 
industriale, o suprafață de 
400 de hectare s-a înăl
țat cu 4 metri. Pentru 
asta, un deal de prin 
preajmă a fost complet 
dislocat, a dispărut.* Se 
muncește mult. Lucrează 
zilnic 35 000 de oameni. 
La o populație de 55 000. 
Construim. Asta-i activi
tatea principală. Constru
im noi întreprinderi lo
cuințe și realizăm siste
matizarea subterană a o- 
rașului — canalizare, apă, 
electricitate, telefonie — 
domeniu in care Giur
giu n-a moștenit aproa
pe nimic. Chiar așa, cu 
ce s-or fi ocupat primarii 
de altădată ? !

Facem citeva scurte po
pasuri în zonele de mare 
activitate economică ale 
municipiului, acolo unde, 
in ultimii ani, s-au ridi-
Iucian CIUBOTARII 
Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a Ii-a)

HARGHITA :
După re la data de 4 septembrie 

a îndeplinit planul cinc'nal la ex
port, industrta județului Harghita 
continuă să dobindească importante 
succese in acest domeniu. Se evi
dențiază producătorii de mobilă și 
forestierii de la întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport 
Mlercurea-Ciuc și Combinatul de 
exploatare și prelucrare a lemnului

Livrări suplimentare la export
Toplița, care au depășit prevederile 
planului la export pe 9 luni cu 40 
milioane lei valută. De asemenea, 
se cuvin menționate colectivele de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea „Salina'-Praid, întreprinde
rea de ață și filatură, întreprinde
rea de matrițe _și piese d'm fontă, 
ambele din Odorheiu Secuiesc, în
treprinderea de confecții Miercurea- 
Ciuc ș.a_ (L D. Kiss). Giurgiu, Un oraș in fierberea genezei, ca atîtea zeci de orașe ale României socialiste. Un oraș care se primenește din temelii, prin munca dăruită a 

locuitorilor săi Foto : E. Dichiseanu

Cu vreo opt ani în urmă am 
avut una dintre cele mai me
nite și interesante intîlniri cu ci
titorii. Inedită, pentru că se des
fășura intr-un tren de noapte, 
tirziu, traversind spatiile Mol
dovei ; interesantă, pentru că 
partenerii de discuție și autorul 
nu se așteptaseră la o intilnire 
literară in puterea nopții. îmi 
apăruse romanul „Ore de dimi
neață" șl. spre plăcerea mea, 
care, pe măsură ce se scurgeau 
ceasurile, se transforma intr-un 
sentiment de obligație, oamenii 
aceia îl citiseră, ii interesa pro
blematica, tipologia cărții și, 
mai cu searțiă, ii interesa faptul 
că romanul se insDira dintr-o 
realitate pe care noi toti, deopo
trivă, o cunoșteam și chiar o 
trăisem. Nu evoc acea intilnire 
spre a aduce in discuție valoa
rea cărții — critica literară și-a 
spus părerea la vremea respec
tivă — și nu o invoc ftindcă-i 
sînt, într-o oarecare măsură, 
erou. Ceea ce m-a franat cu pu
terea contactului direct cu o 
realitate și m-a făcut și mă face 
să mă gindesc deseori la aceas
tă întimplare a fo^t intensitatea 
cu care interlocutorii mei erau 
preocupați de literatură, acuita
tea cu care cititorul român de 
astăzi ne parcurge cărțile, ne 
urmărește ideile, se caută pe el 
in ceea ce scriem. Măsura fe
brilă, aș zice. în care acest citi
tor deschis la formule si forme 
literare variate, permeabil, foar
te adesea. Ia ceea ce ne închi
puim a fi extrem de complex 
ca noutate în exDresie. ne va
lidează cerîndu-ne cu consec
vență un lucru : să scriem des
pre el și vremea lui. să ne an
gajăm in viata acestei vremi cu 
sinceritate.

îmi este greu să reconstitui 
felul in care acest contact cu 
cititorul se realiza acum o ju
mătate de veac, nu-mi pot da 
seama de proporțiile lui. însă 
interesul manifestat azi in 
România fată de literatura care, 
cum zicea regretatul Marin Pre
da in „Marele singuratic", „spu
ne ceva", este de o foarte mare 
amploare. Un interes firesc, în
tr-o tară intens culturalizată, 
incomparabil culturalizată in 
raport cu anii antebelici, un in
teres vădit din felul cum „dis
par" din librării cărțile bune ale 
scriitorilor români de azi. un 
interes care obligă. Obligă, in 
mod intim, deopotrivă. cu 
greaua, nesfirșita obligație a 
fiecărui om de artă de a-si per
fecționa. adinei drumul propriu, 
drumul către unicitatea operei 
lui in contextul valorilor colec
tivității. poporului, tării, la gă
sirea a ceea ce răsună în min
tea cititorului și consumă cu 
inima Iui. Obligă la angajarea 
în vremea de azi. unică si ea. Ia
(Continuare in pag. a Il-a)
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Noutăți 
la delfinariu

Delfinarlul din Constanța dis
pune de acum inainle de un nou 
bazin acoperit, cu 400 de locuri 
pentru spectatori, care va găzdui 
reprezentații in tot cursul anu
lui.

La scenă nouă — artiști noi. 
De curind a fost adusă di
rect din Marea Neagră o nouă 
trupă de 9 delfini, care se află 
acum in perioada de acomodare 
și de însușire a primelor „bu
chii din alfabetul acrobațiilor 
acvatice. Datorită inteligen
ței binecunoscute a delfinilor, 
„cursurile" se desfășoară stru
nă. Inginerul Marcel Stanciu, 
directorul delfinariului, promite 
in curind primul program al 
noului ansamblu, tn sezonul 
estival, cei 9 vor „concura" eu 
ceilalți 6 delfini, „artiști" con- 
sacrați, din bazinul descoperit. 

Fata pădurarului
1ntr-o pădure de prin părțile 

Ocolului silvic Marginea, județul 
Suceava, a izbucnit un foc care 
amenința să ia proporții. Zărin- 
du-l, Adriana Luție, fata pădu
rarului, elevi In clasa a IV-a, a 
alergat cale de cițiva kilometri, 
pini la primul telefon, dind 
alarma. Au sărit tn grabă pom
pierii din Rădăuți, Marginea ți 
Sucevița. care s-au luptat eu 
flăcările mistuitoare pind le-au 
biruit.

Din primele cercetări rezultă 
că focul fusese aprins de doi 
ciobani, pentru a-și usca hatnele 
ude de ploaie, dar care ciobani 
uitaseră să-l stingi la plecare.

tn ce Oi privește pe Adriana, 
ea a fost felicitată de toată lu
mea, cu toată căldura. Merită l 

Vinători... vi na fi
Toată lumea din Ungureni, 

județul Bacău, se afla pe cimp 
la recoltat, numai șoferului Va- 
slle Juverdeanu i se făcuse 
poftă de vinat. A urcat In auto
camion și a pornit-o la drum. 
Pe parcurs i-a mai luat cu el 
și pe mecanizatorii Gavrilă Do- 
branis, Constantin Drăgan și 
Gheorghe Bontaș. Toți trei și-au 
lăsat tractoarele in brazdă și au 
plecat la vinătoare. A fost o zi 
bogată : nu mai puțin de șase 
grăsuni au căzut In bătaia puști
lor. După vinătoare, s-a mincat 
și s-a băut pe săturate

Nu știm dacă Vinătorii au și 
cintat sau nu. Ceea ce știm cu 
siguranță e că au fost repede 
vtnați și fapta lor s-a lăsat cu... 
cîntec.

De necrezut!
Trei indivizi fără căpătii din 

municipiul Piatra Neamț — A- 
lexandru Mina, Constantin Robu 
și lorgu Harabagiu — cărora li 
se mal alăturau, din cînd in 
cind, și alții de teapa lor, 
și-au găsit un loc cu totul 
neobișnuit pentru chefuri și 
chiolhanuri. Unde credeți 1 In
tr-un... cavou din cimitir I

După ce goleau sticlele cu 
băutură și prindeau curaj, in
divizii ieșeau pe stradă ca huhu
rezii, ii buzunăreau pe trecători, 
după care dispăreau din nou 
in... adincuri. De unde au fost 
insă scoși la lumină, pentru a fi 
depuși la... subsol.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 
Pentru Mrint responsabilității 

cadrelor din întreprinderi

I

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost adresată o scrisoare prin 
care erau sesizate o seamă de as
pecte negative în organizarea 
muncii la întreprinderea pentru 
prelucrarea lemnului Galati, pre
cum și din activitatea conducerii în
treprinderii. Se arăta, de pildă, că 
au fost cazuri cînd muncitorii nu 
au primit retribuții corespunzătoa
re, in timp ce conducerea între
prinderii permitea organizarea de 
petreceri cu diferite prilejuri, in
clusiv sărbători religioase — „pro
babil pentru a sărbători... insucce
sele", cum scriau semnatarii.

Secretarul general al partidului 
nostru a indicat ca scrisoarea să 
fie verificată la fața locului de un 
colectiv de activiști de la C.C. al 
P.C.R. S-a constatat în acest fel 
că, intr-adevăr, unii muncitori nu 
și-au primit întotdeauna retribuția 
corespunzătoare. îndeosebi cei de la 
secția A (mobilă), datorită nereali- 
zării sarcinilor de plan la produc
ția netă, productivitatea munciî, 
producția marfă etc.

La solicitarea colectivului de ac
tiviști care au verificat sesizarea, 
s-au prezentat la Galati mai multi 
specialiști, inclusiv ai ministerului 
și centralei de resort, pentru a a- 
naliza împreună cauzele deficiente
lor și a stabili un program de ac
țiuni care să ducă la. redresarea si
tuației. Au fost, astfel, adoptate 
măsuri care vizează, în special, or
ganizarea mai bună a fluxului teh
nologic, în vederea folosirii inte
grale a capacității utilajelor, timpu
lui de lucru și a forței de muncă ; 
revizuirea normelor de timp de 
muncă și corelarea lor cu nivelu
rile de creștere a productivității 
muncii ; reducerea personalului in

direct productiv și trecerea acestuia 
în activități productive, întărirea 
responsabilității factorilor ce conduc 
procesul de producție etc. — 
domenii în care se constataseră se
rioase neajunsuri. S-a prevăzut, de 
asemenea, ca, în scopul îmbunătă
țirii activității de producție, cen
trala de resort să deplaseze la 
Galați specialiști din alte întreprin
deri similare din țară, care să asi
gure o îndrumare și un sprijin com
petent diferitelor secții ale unității 
respective.

Cu ocazia cercetării s-au con
firmat sesizările potrivit cărora, cu 
ocazia căsătoriei directorului ad
junct al întreprinderii, Constantin 
Drăghiciu, s-a inițiat — la su
gestia directoarei întreprinderii. 
Valentina Constantinide (de fapt, 
nașa care l-a cununat religios) s— 
oolectarea pentru cadouri a unor 
sume substanțiale de la persona
lul TESA. Totodată, cu prilejul u- 
nor sărbători religioase se organi
zau în întreprindere petreceri la 
care se consumau băuturi alcooli
ce, cu participarea directoarei în
treprinderii, a secretarului comite
tului de partid. Ionel Argatu, și al
tor persoane cu diverse munci de 
răspundere.

Avîndu-se în vedere toate aces
tea, s-a stabilit, de comun aconi 
cu comitetele județean și munici
pal de partid, ca directoarea între
prinderii, adjunctul acesteia și in- 
ginerul-sef (acesta din urmă pentru 
incompetentă și dezinteres față de 
sarcinile încredințate) să fie schim
bați din funcție. Totodată, organi
zația de partid din care fac parte 
a luat în discuție abaterile săvirși- 
te și i-a sancționat potrivit preve
derilor statutare.

în prezența organelor locale și a 
unui mare număr de locuitori, s-a 
constatat că cele semnalate sint in 
bună parte reale. Drumul local 
Leordeni — Băila, în lungime de 
circa 2 km, este traversat de pîrîul 
Băila, trecerea peste acesta reali- 
zîndu-se pe un podeț. în urma 
ploilor abundente, apa s-a revărsat 
peste podeț, inundînd drumul. în ve
derea remedierii acestei situații, s-a 
stabilit ca Oficiul de gospodărire a 
apelor Argeș să pună la dispozi
ția organelor locale un buldozer

pentru desfundarea albiei pîrîului 
Băila ; direcția județeană de 
drumuri și poduri Argeș să furni
zeze balastul necesar și să asigure 
repararea drumului. în zona pode
țului, drumul va fi supraihălțat cu 
50 cm pe o lungime de 200 m. S-a 
stabilit prin acord comun cu săte
nii că, pentru a asigura scurgerea 
apelor de pe platforma drumului, 
locuitorii satului vor participa prin 
contribuție în muncă la executarea 
șanțurilor și decolmatarea podețu
lui.

împotriva „rozătorilor" care provoacă

dereglări în fluxul aprovizionării

Alimentele se cumpără 
cu sacoșa, nu cu sacul!

Potrivit voinței sătenilor,

cu sprijinul lor nemijlocit
Mai multi locuitori dip satul 

Băila, județul Argeș, au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
scrisoare prin care solicitau sprijin 
pentru repararea drumului local.

Consiliul popular ai județului Ar
geș. căruia i-a fost repartizată scri
soarea spre soluționare, precizează 
in răspunsul său că. în urma cer
cetărilor efectuate la fata locului.

(Urmare din pag. I)

Pe scurt, din răspunsurile organelor 

de partid și de stat
Comitetul județean Galați al P.C.R. : în legătură cu scrisoarea adresată 

conducerii partidului, prin care un grup de părinți din satul Bursucani 
solicita funcționarea clasei a V-a cu un număr de elevi sub efectivul 
regulamentar, vă facem cunoscut că Ministerul Educației și învățămintului 
a dat aviz favorabil. în consecință, s-a comuriicat Consiliului popular al 
comunei Bălăbănești și școlii generale Bursucani să ia măsurile necesare.

Asemănător a fost soluționată și scrisoarea unui grup de părinți din 
satele Prodănești, Puricani și Săseni, comuna Berești-Meria.

Consiliat popular al județului Iași: La scrisoarea adresată C.C. al 
P.C.R., prin care se arată că medicul Mihai Tătaru, de la dispensarul 
din comuna Mogoșești, are atitudini necorespunzătoare, vă informăm că, 
în cea mai mare parte, cele relatate s-au dovedit a fi reale. Drept urmare, 
Direcția sanitară județeană l-a sancționat pe dr. M. Tătaru cu „mustrare".

Consiliul popular al municipiului București : Faptele cuprinse In scri
soarea adresată C.C. al P.C.R. de Elvira Cernușcă, prin care semnala unele 
deficiențe la apartamentul în care locuiește, în str. Amurgului nr. 28, 
sectorul 5, primit din fondul de stat, sint adevărate. în urma măsurilor 
luate, s-au executat remedierile de construcții și instalații, urmind ca după 
uscarea zonelor umede să se efectueze și retușurile de zugrăveli.

Ministerul Industriei Chimice : Datorită aglomerației provocate de des
facerea anvelopelor prin magazinul propriu „Superutil", din str. Smîrdan, 
am fost nevoiți să mutăm temporar activitatea de desfacere în incinta 
unității productive, Ceea ce a creat o serie de probleme atît pentru fabri
cație, cit și pentru cetățeni. Pentru rezolvarea situației, am primit sprijin 
din partea Consiliului popular municipal București și a Consiliului popular 
al sectorului 6, repartizîndu-se un spațiu suplimentar pentru desfacerea 
anvelopelor în blocul C 9 din str. Valea Oltului nr. 12, sectorul 6. Ca 
urmare, predarea anvelopelor reșapabile și eliberarea anvelopelor reșa- 
pate se realizează numai la noul spațiu de la adresa de mai sus. Terme
nul între predarea anvelopelor pentru reșapare și eliberarea celor reșapate 
este de 15 zile.

Ministerul de Interne : întrucît Mihalache Floarea — ospătar în cadrul 
I.H.R.-Mamaia — nu poate justifica suma de 146 000 lei, a fost ăesizată, 
conform legii nr. 18/1968, comisia instituită pe lingă Judecătoria Constanța, 
iar cantitatea de 120 grame bijuterii din aur a fost confiscată pentru 
nei'espectarea prevederilor legale privind introducerea metalelor prețioase 
în țară. De asemenea, s-a început urmărirea penală pentru deținere 
ilicită de valută străină.

Neculai ROȘCA

Seară. Strada mare a orașului 
Alexandria, care intersectează orașul, 
e învăluită de aromă îmbietoare de 
piine caldă din făină nouă. într-un 
magazin din preajma hotelului tu
ristic, doar cîțiva oameni.

— O piine „Dîmbovița" — cere 
unul.

— O jumătate.
— Trei sferturi și un corn...
Comenzi firești, fiecare om apro- 

vizionindu-se doar cu cit știe că poa
te să-i ajungă lui și familiei pentru 
o zi. Tocmai de aceea am tresărit și 
am ridicat cu toții capetele, mirați 
peste măsură, cind de după tejghea 
am auzit o voce dogită care se voia 
totuși mieroasă :

— Un sac 1
— Un sac cu pline ? — a într ebat 

vînzătoarea, uimită și ea.
— Un sac, a repetat omul.
Nu. nu îl aveam în fată pe vesti

tul „Flăminzilă" din poveștile copi
lăriei, pe acel Flăminzilă care minca 
deodată 12 cuptoare de piine și tot 
striga in gura mare că moare de 
foame. Era un alt personaj, un tip al 
„rozătorului", al acaparatorului care, 
în egoismul lui crîncen, își vede doar 
de interesele lui, nepăsindu-i că pro
voacă dereglări în aprovizionare. Un 
fel de rudă apropiată sau urmaș al 
speculantului care dosește mărfuri 
după cum îi dictează interesele.

L-am revăzut pe acest „rozător", 
lntr-un șir de Înfățișări și Ipostaze, 
cărînd cu sacul pungi multe de mă
lai, de făină, de zahăr, cutii de bu
lion... Dar cite nu căra. De ce cară ? 
Unii sint din aceia care au 
uitat să dea păsărilor și mai ales 
porcilor iarbă, dovleci, știr, res
turile menajere din casă, care pro
fită de faptul că în țara noastră pli
nea e foarte ieftină și multă ; ei 
cumpără cu nemiluita și o aruncă 
animalelor. Alții, în cazul altor ali
mente, se aprovizionează cu sacul 
ca să facă supraprovizii, cărînd cu

I Daca rămmea 
t la postul lui...
[ Un accident petrecut intr-o 

împrejurare ciudată la Cluj-Na-

Ipoca. Paznicul Cornel Brie stă
tea la postul iui de la întreprin
derea de industrializare a lapte
lui din localitate. La un moment 

Idat, a lăsat postul baltă și a 
trecut strada la un magazin a- 
limentar. Acolo, a cumpărat o

I sticlă cu băutură și a început 
să se cinstească de unul singur. 
Și nu s-a lăsat pină n-a golit-o.

IApoi, clătinindu-se, a incercat 
să treacă înapoi strada, la postul 
său, dar a nimerit drept intr-o 
mașină. Paznicul nu s-a... păzit 

I și a fost accidentat.

Punct
I și de la capât

I Conductorul de bilete Nicolae 
Zamfir a plecat din București- 
Obor cu trenul la Oltenița. După

I încheierea primei părți a zilei 
de muncă, mai era suficient 
timp pină la însoțirea trenului 

Ila întoarcere, așa că s-a dus 
omul la primul restaurant cu 
autoservire intîlnit pe drumul 
de la gară spre centrul Olleni- 

Iței. Servind o mincare de ma
zăre, la un moment dat a simțit 
un sgrlșnet in gură și o măsea

■ dislocată. Puțin a lipsit să nu-și 
taie și limba, din cauza unui 
ciob de sticlă. Cu toată durerea 
pricinuită, a luat ciobul și s-a 

Idus cu el la bucătărie. Bucătă
reasa l-a privit peste umăr și 
i-a dat un răspuns de pomină : 

— Și-acum ce vrei ? De ce 
n-ai fost atent T Ce. vrei să-ți 
mestec eu bucătura din guri ?

Punct și de la capăt...

• Săracu... grăsun!

IDoi brăileni — Marian Mihai 
și Costel Dumitru — stăteau la 
un... pahar de vorbi in ograda 

(primului, de pe strada Dumbra
va Roșie nr. 153. Cum stăteau ei 
așa, numai ce vid că tn ogradă 

Iiși fac apariția doi porci. Veni
seră din ograda unui vecin.

— la te uită ce pleașcă pe 
1 capul nostru 1 — a zis Costel.

— Pe el 1 — a strigat, gazda. 
Pe ăla mare, care are pe puțin 
150 de kite.

IAu prins coșcogea porcul, l-au 
tăiat și l-au „tranșat", impărțin- 
du-l frățește (citește hoțește).

IAcum, tot „frățește" vor împărți 
și pedeapsa.
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cat masive siluete ale unor 
obiective industriale noi, 
menite să modifice din te
melii structura economică și 
socială a bătrinului Giur
giu.

întreprinderea pentru 
construcții de mașini și uti
laje grele. La temelia ei 
se află încorporată, ca un 
potir de apă vie, acea 
primă cantitate de beton 
așezată de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
atunci cind, împreună cu 
tovarășul Todor Jivkov, 
primul secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a marcat în
ceperea construcției ce
lor două uzine surori, de 
la Giurgiu și Ruse, alcă
tuind o formă concretă de 
colaborare între cele două 
țări. Acum întreprinderea 
din Giurgiu există, pro
duce utilaj petrolier. Pri
ma capacitate a intrat. în 
funcțiune la 30 decembrie 
1978 (secția pentru insta
lații de foraj -u sectorul 
ei de prelucrări mecanice), 
în aprilie ’79, primele pro
duse livrate. Alte și alte • 
secții au început, rînd pe 
rînd, să producă. Mai re
cent — sculeria. Mereu 
produse noi. apropiind u- 
zina de gama finală a 
ariei sortimentale, pro
duse de mereu mai mare 
complexitate. In parte 
încă șantier, marea u- 
zină. cu miile ei de mun
citori și constructori, își 
grăbește cu un sentiment 
sărbătoresc clipa în care se 
va înfățișa cu chipul ei de 
citadelă industrială mo
dernă, efi întreaga ei ca
pacitate (întreaga pentru 
prima etapă, pentru că se

prevede și o a doua). Ea 
a atras pină acum, în fe- 
ria ei do cuprindere, 
mii de locuitori tineri din 
oraș și din împrejurimi, 
schimbîndu-le, înnobilîn- 
du-le astfel destinul, dăru- 
indu-le profesii noi, locuri 
de muncă stabile, un solid 
statut și un larg orizont 
social.

Combinatul chimic (plat
forma chimică. așa le 
place localnicilor să-i

altfel • de temperatură 
trebuie să vorbim : a- 
ceea a muncii oamenilor 
de aici pentru a înălța o- 
rașul lor la altitudinea li
nei noi și considerabile 
puteri economice — su
portul unei înalte cote de 
civilizație.

Șantierul naval ni-1 
prezintă strungarul Pe
tre Niculescu, secretarul 
comitetului de partid : In 
1965, șantierul naval din

ber. în acest scop s-au dat 
în funcțiune, în ultimii ani, 
două noi hale. Pină in 
1985 urmează ca acest 
procedeu să fie extins în 
întreg șantierul. Etapa a 
doua de dezvoltare a șan
tierului (1981—1985) pre
vede înlocuirea actualelor 
cale cu sincrolift, o in
stalație modernă — un 
nou sistem de lansare a 
navelor pe verticală.

— Cum va fi munici
piul dumneavoastră pes
te... 10 ani 1 — l-am mai

I 
l_

Rubrică reolizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

în prima parte a anchetei 
noastre (vezi „Scînteia nr. 
11 866), tovarășul Păsto
rel Zugrăvescu, președin
tele Judecătoriei sectorului 
2 din Capitală, stăruia asu
pra deprinderii unor cetă
țeni de a-si irosi fără rost 
timpul Pe culoarele instan
țelor. Avînd în vedere noci
vitatea fenomenului, am 
mărit raza de acțiune a 
acestei investigații, adău
gind noi ..piese" la dosarul 
cauzei puse in dezbatere.

Despre cauze ce încarcă 
uneori artificial mecanismul 
justiției. în cele ce urmea
ză ne vom opri la două 
exemple :

a) Rectificarea erorilor din 
acte de stare civilă. Dacă 
vă cheamă, să zicem. loan, 
dar funcționarul de la sta
rea civilă l-a ..mincat" pe 
a si a scris Ion. stiti cite 
demersuri trebuie făcute 
pentru a corecta greșeala 
din certificatul de naștere ? 
Potrivit Decretului 278 din 
1960, omul în cauză deschi
de acțiune la iudecătorie. 
Judecătoria cere relații de 
la miliție. Miliția la starea 
civilă. Datele dobindite re
fac drumul înapoi, spre iu
decătorie. care dă soluția de 
rectificare. Si sint destule 
cauze de acest fel. intr-un 
an. la o iudecătorie.

Opinia președintelui Ju
decătoriei sectorului 2 : „Ar 
fi binevenită o reglemen

Ora noului de lingă 
vechiul turn cu ceas

întrebat pe primar.
— Va fi un oraș cu peste 

100 000 de locuitori. Poate 
110 000 ? Cu o populație ac
tivă de peste 60 la sută. 
Cu o industrie dezvoltată
cuprinzînd o mare plat
formă a construcțiilor de 
mașini, unde se va pro
duce utilaj petrolier, mi
nier, chimic. Cu un șan

GHEORGHE RENȚEA, șofer - 
Autogara Filaret : „Am bătut de 
ani de zile rutele auto spre 
Giurgiu. Din experiența acestor 
ani vă pot spune că in medie, 
pe călător, se transportă cam 

15 kg de alimente"

A FI SCRIITOR AL TIMPULUI TĂU
(Urmare din pag. I)

spună) și-a inaugurat, de 
curind, prima capacitate 
de producție din uzina de 
sodă caustică electroliti
că. Uzina va prelucra 
sarea și va livra produse 
clorosodice. Pentru aceas
tă premieră, în iarnă 
s-a consumat aici un epi
sod eroic de muncă ce 
va rămîne, desigur, in 
cronica orașului : subtra- 
versarea căii ferate (4 li
nii) și a șoselei din zona 
portului Giurgiu pentru 
montarea unei conducte cu 
o grosime de 1200 mm. 
Tehnologia normală : 45
de zile (timp în care cir
culația ar fi fost întrerup
tă, cu grave perturbații ale 
întregii activități econo
mice a orașului). Reali
zarea concretă : 72 de ore. 
Autorii : 56 de constructori. 
Temperatura : minus 20 
de grade. Dar despre o

Giurgiu era singurul de 
pe șenalul Dunării care 
făcea numai reparații. 
Tehnica — rudimentară. 
Acum șantierul este spe-, 
cializat în nave tehnice, 
în trei cincinale (1965— 
1980), prin trecerea de la 
reparații la producția de 
nave, valoarea activității 
a crescut de trei ori. Se 
construiesc in prezent re
morchere de 600 și 800 
CP. nave maritime și flu
viale de stins incendii, 
instalații greifer de ex
tras balast, stații de pom
pare plutitoare, baraje etc. 
Tehnica nouă e prezentă 
peste tot pe șantier. Pro
gramul de dezvoltare și 
modernizare a șantierului 
are in vedere concentra
rea lucrului în hale pe 
blocuri mari metalice — 
știute fiind condițiile 
grele de lucru în aer li

tier naval mare și mo
dern specializat 
strucția navelor 
Cu o platformă

în con- 
tehnice. 
chimică

mare (prin extinderea ce
lei aflate acum în cons
trucție). Cu alte și alte 
industrii noi : o modernă 
fabrică de zahăr, una de 
acid citric din melasă, o 
fabrică de mobilă, o ter
mocentrală nouă și. legat 
de ea, o fabrică de ma
teriale de construcții din 
zgura de termocentrală. 
Și cu multe altele. Actua
la fabrică de case — am
pus-o de curînd în func
țiune — va produce, pină 
atunci, numeroase case 
noi, mii și mii de aparta
mente noi, un oraș în în
tregime nou.

Adică cel pe care îl clă
dește, ca pe alte sute de 
localități ale României, is
toria noastră nouă.

procesul complicat de a-i desluși 
permanentele de ceea ce e efemer, 
de a-i apăra și propulsa adevărurile 
omenești fundamentale, de a-i înțe
lege izbînzile și durerile.

Niciodată, ca astăzi, o epocă isto
rică nu i-a cerut scriitorului atît de 
intens să fie prezent cu facultatea 
lui de memorie a timpului pe care-1 
trăiește, de martor la frămintările și 
izbinzile omului. în această nevoie de 
participare a literaturii la viată este 
cuprinsă nevoia de a construi, toți 
împreună, oameni ai acestei țări, o 
viață mai bună, este cuprinsă dorința 
de a fi noi toți mai buni, nevoia de 
a nu greși sau repeta erorile, impe
rativul de a lăsa urmașilor mărturia 
nu numai a faptei materiale, care Va 
ajunge la el in orașe, fabrici, confi
gurații economice schimbate etc., dar 
și a luptei de azi, a strădaniilor care 
ne-au marcat ca învingători sau, cî- 
teodată, ca învinși. în această nevoie 
de participare a literaturii este, im
plicit, încrederea în forța artei de a 
transforma oamenii, în forța ei de a 
înrîuri lupta împotriva răului, a ve
chiului care își face apariția, cu im
plicații concrete, în viata colectivă, 
socială. Nu vreau să spun prin asta 
că literatura este un panaceu univer
sal de asanare morală. Este însă, 
fără nici un echivoc, chemată de el.

de omul nostru cel în care are nă
dejde tara, de omul nostru cel care 
muncește cinstit, adesea greu, mun
cește conștient de ce are de făcut și 
de ce se întîmplă cu el și cu viața 
lui, de omul nostru cel pe ai cărui 
umeri se naște ziua, se sprijină vii
torul, să-l însoțească, să-l ajute in 
parcurgerea, cu cit mai puține obsta
cole, a drumului către mîine. Nimic 
mai opus artei, spiritului adevăratei 
arte decit o concepție dogmatică, fi- 
xistă, uniformizatoare despre om. 
Atunci cînd au apărut moralizarea, 
rigiditatea, mentalitățile că o socie
tate viabilă poate fi alcătuită din 
schimnici sau după exclusivele și ex
clusivistele idei ale unor „aleși", ale 
unei „elite", arta a dispărut. Arta 
creează, nu dă lecții ; arta se alcă
tuiește pe ea însăși din responsabila 
încercare de a sintetiza viața po
porului, din nesfîrșitul exercițiu de a 
intui și alege, în care rămîn cei în
zestrați cu harul talentului și cad cei 
care vor să-1 confecționeze după mo
dele străine. în care izbîndesc cei ce 
simt că unica formulă validă a artei 
este realismul fundamentai, și că ga
ranția ei de durabilitate este cone
xarea la marile izvoare ale adevăru
lui și creației omului, a poporului 
nostru, în marea Iui operă materială 
și spirituală. Arta ce păstrează în 
timp. în nemurire, numai prin capa
citatea de a fi în timpul ei. de a nu-i 
fi indiferent omul vremii ei.

tare care să dea dreptul 
instituției care a produs 
eroarea să o si corecteze. 
S-ar economisi si hîrtii. si 
timp cu demersul cetățea
nului Prin judecătorie, via 
miliție".

b) Popririle pe retribu
ție. Anual, la amintita iude
cătorie se rezolvă sute și 
sute de cauze de acest fel. 
Cum ? Judecătoarea Simona 
Dumitrescu ne argumen
tează cu datele unui proces 
recent soluționat : Ion Nis- 
tor cheamă in judecată pe 
debitorul său, Emil Dumitru, 
și unitatea unde acesta din 
urmă își desfășoară activi
tatea — întreprinderea lo
cală de utilaje și transport 
marfă București — pentru 
validarea popririi. A fost 
nevoie de 6 (șase) termene 
de judecată pină s-au ob
ținut de la întreprindere 
relațiile complete, absolut 
necesare soluționării cau
zei. Timp cheltuit mult 
prea generos de magistrați 
șl părți în proces.

Opinia președintelui ju
decătoriei : „Numărul mare 
de procese de acest fel 
ne-a determinat să ne gin- 
dim la oportunitatea in
tervenției legiuitorului Și 
tn această materie. îmi în
gădui să avansez aici o so
luție posibilă : să se înfiin
țeze administrativ poprirea 
în baza titlului executoriu 
si numai eventualele con
testații să fie soluționate

definitiv de către iudecăto
rie. Dealtfel, asa se si pro
cedează. cu bune rezultate, 
in privința obligațiilor de 
întreținere, pentru care se

nunt. o mărturie, un act. 
orice piesă la dosar. Cu 
cită griiă se apleacă oame
nii legii asupra acestora 
pentru a despărți adevărul

Tocmai asta e. că nu toti— 
Iată, într-un proces de 

divorț, la solicitarea Jude
cătoriei sectorului 2, coope
rativa ..Automecanica" din

de la sus-numita cooperati
vă. Si. stupoare : „Prin pre
zenta — se spune în acest 
ultim act — vă facem cu
noscut că cele relatate în

Cine pierde timpul 
în „sala pașilor pierdufi" ? W 
Exercitarea în spiritul adevărului a actului de justiție - 

rezultatul unei atitudini pătrunse de responsabilitate civică 
și respect față de lege 

—————--------anchetă socială ---------------------------------
înființează popririle din ofi
ciu. Opțiunea pentru o ase
menea modalitate de rezol
vare ar determina scăderea, 
după opinia mea, cu cel 
puțin 90 la sută a procese
lor avînd drept obiect po
pririle. Ce avantaje ar 
avea acest lucru, e de pri
sos să mai argumentez".

Despre actul de justiție 
privit— de pe margine. 
Oricine a pătruns într-o 
sală de iudecată știe cît de 
mult poate cintări un amă-

de minciună, pentru a nu 
părtini, dar nici a nu lăsa 
nepedepsite fapte ce con
travin legilor noastre. Știe 
oricine, si cu atît mai mult 
cei pe care împrejurările 
vieții i-au adus în fata 
completului de iudecată. cît 
de necesar este să se facă 
totul pentru buna, irepro
șabila funcționare a me
canismului justiției. Atunci, 
care-i problema, dacă toti 
sîntem convinși de acest 
lucru 7

str. Olteni nr. 36 dă un 
certificat de bună nurtare 
unui membru al acestui co
lectiv. aprecieri care au cîn- 
tărit greu si firesc in solu
ția juridică. Partea nemul
țumită face recurs la Tribu
nalul municipiului Bucu
rești. arătînd că adresa cu 
pricina este o minciună. Iar 
cum minciuna nu poate su
plini adevărul, sentința dată 
de iudecătorie. in aceste 
circumstanțe, treouie ca
sată. Se cere o nouă adresă

adresa nr. 6134/16/4/1980 nu 
sint reale"... etc., etc. Ceea 
ce schimbă fundamental 
datele problemei, condu- 
cind in chin firesc la o ho- 
tărîre in conformitate cu 
faptele.

Că justiția ar trebui să 
fie scutită în demersul său 
de asemenea jonglerii e 
limpede ca lumina zilei. 
Față în fată cu o astfel de 
optică ne întrebăm doar 
atit: oare cu aceeași non
șalantă ar fi semnat cei în

nemiluita la ei în casă, să dosească, 
să se înfunde în sacii cu făină, cu 
zahăr, intre sticlele cu ulei. Se ajun
ge astfel, uneori, la situații că deși 
mărfurile există în cantități absolut 
suficiente totuși, din cauza acestor 
acaparatori se creează goluri tem
porare, intr-un cuvint dereglări 
in aprovizionarea normală.

Ce se intimplă cu produsele pe 
care unii le stochează acasă, deși 
nici pe departe nu le pot consuma 
într-o zi-două ? Nu numai că lăco
mia pierde omenia, dar citeodată 
înseamnă chiar pierdere directă, 
pagubă sadea, adeseori mărfurile 
acumulate in mod hrăpăreț degra- 
dindu-se. Responsabilul magazinului 
„Unic" din București ne povestea că 
s-a pomenit în unitate cu doi, trei 
cetățeni avînd sacoșele pline cu 
pungi de făină și de zahăr. „Primi- 
ți-ni-le înapoi, s-au rugat ei, au 
prins la noi acasă miros de muce
gai, s-au îngălbenit...". Firește, au 
fost refuzați și sperăm că lecția le-a 
prins bine. Risipa a rămas insă ri-, 
sipă.

Cît de absurdă este această febră 
a supraaprovlzionării se poate vedea 
din faptul că la dispoziția popu
lației se pun, și in trimestrul IV, can
tități net superioare de produse. 
Este, poate, util să precizăm că față 
de desfacerile din perioada cores
punzătoare a anului trecut, I^ijW’iU-/ 
rești, de exemplu, s-au pus', r- în- 
zare cu 26 la sută mai mult zahăr, 
cu 18 la sută mai multă făină și cu 
11 la sută mai mult ulei. Trebuie 
spus, de asemenea, că în depozitele 
comerțului există cantități importan
te din mărfurile alimentare cele mal 
solicitate : zahăr, făină, ulei, paste 
făinoase, orez, conserve de legume și 
fructe, de carne și pește etc., iar li
vrările industriei la aceste produse 
se desfășoară în ritm intens, la ni
velul creșterilor însemnate prevăzu
te pentru ultimul trimestru al anului.

Firește, pentru ca aceste cantități 
sporite de mărfuri să satisfacă in 
bune condiții cerințele cumpărători
lor, să permită o aprovizionare rit
mică, sistematică, fără goluri — cum 
se arăta mai sus — este necesar să 
se pună capăt practicilor supraapro- 
vizionării. în această privință, opinia 
publică, cetățenii înșiși au datoria să 
intervină, să sesizeze organele de 
resort, manifestînd fermitate a- 
tunci cînd sint martorii unor scene 
ca acelea descrise mai sus. Poate 
crede, oare, cineva că cetățeanul Ma
tei Matei din satul Dobreni, comuna 
Vărăști, județul Ilfov, avea nevoie, 
pentru consumul firesc al familiei 
sale, de 50 kg zahăr, Ion Constantin, 
impiegat la autobaza 2 Buftea, de 20 
kg zahăr și 70 kg mălai, sau Ghiță 
Marin din București, strada Băncilă 
nr. 29, de 300 kg struguri, așa cum 
au fost surprinși „aprovizionîndu-se"? 
Este limpede pentru toti că cel 
care-și încarcă „sacul" cu mult mai 
mult decit îi este necesar ia din sa
coșa altui cetățean, care va fi nevoit 
să revină a doua sau a treia zi pen
tru a găsi produsul căutat.

Gheorqhe GRAURE

Cu prilejul 
„Săptămînii 
economiei**

Casa de Economii șl Con- 
semnatiuni informează depu
nătorii că în cadrul mani
festărilor prilejuite de ,_.Săp- 
tămina economiei" obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se pot procu
ra la valoarea lor nominală, 
fără diferență de preț, în tot 
cursul lunii octombrie. Depune
rile pe obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri se pot efectua la unită
țile C.E.C. și poștale din înt 
ga țară. La depuneri’ l, 
obligațiuni C.E.C., Casa c T 
nomif și Consemnațiuni... .-‘ori..., (
la tragerea la sorți din această r' 
lună, pe lingă cele 11327 de 
cîștiguri și un număr de 1206 
cîștiguri suplimentare. Valoarea 
individuală a cîștigurilor este 
cuprinsă între 50 000 de lei șl 
800 de lei.

Tragerea la sorți pentru atri
buirea ciștigurilor lunare și a 
celor suplimentare va avea loc 
în Capitală Ia Casa de cultură 
din str. Zalomit nr. 6, în ziua 
de 31 octombrie 1980, orele 16,30.

cauză actul cu pricina si 
dacă ei înșiși ar fi fost be
neficiarii acelui act ?

— împrejurări de acest 
fel. generate de o gîndire 
înapoiată, avînd ca semn 
distinctiv linsa de răspun
dere. sîrit uneori de natură 
să îngreuneze functionarea 
firească a mecanismelor 
justiției — e de părere in
terlocutorul nostru. Iar de
contul lor, aceeași pierdere 
de timp.

— Cele două adrese con
tradictorii. care au impietat 
asupra unei sentințe judecă
torești. ne-au sugerat ana
logia cu martorii minci
noși. E cumva exagerat ?

— Din Păcate, nu.
— Mărturiile mincinoase 

se pedepsesc de lege. Ce 
mijloace există pentru a 
bloca drumul spre justiție 
al unor acte parafate, stam
pilate de către întreprinderi 
și instituții, purtînd girul 
acestora, dar neconforme cu 
realitatea ? E cazul acelor 
acte aflate la dosarul unei 
cauze si care, in loc să ușu
reze drumul spre adevăr, 
conduc la erori si tergiver
sări.

— Bineînțeles, cei vino- 
vati de producerea unor 
astfel de hîrtii ar trebui să 
suporte consecințele.

— Si le suportă ?
»— în măsura in care in
stanța ce a constatat acest 
lucru se dovedește intransi
gentă. îsi exercită un rol

activ, oină la capăt. într-o 
cauză sau alta.

Acest rol activ s-ar cu
veni să se facă mai simțit 
tocmai pentru că minciuna 
oblăduită de ștampilă, de 
semnătura unui factor cu 
responsabilitate dintr-o in
stituție ni se pare deosebit 
de gravă. Pe un asemenea 
act. în chip firesc, se pune 
mult credit. El poate cîn- 
tări greu în încadrarea 
juridică a fantelor. Aici nu 
mai este vorba de... marto
rul de profesie, client obiș
nuit al tribunalului, nici de 
omul citat pentru prima 
dată in viata lui In fata 
unei instanțe, si care nu 
și-a adus aminte exact un 
lucru, care a omis cu bună 
Stiintă ori involuntar alt 
lucru. Dovada cu antet tre
buie să-și merite pe deplin 
încrederea care se nune 
în ea. nu să devină sursă 
de eroare si de cronofagie.

Da. numai de noi depin
de ca la rubrica „timp pier
dut arin sălile nașilor pter- 
duti" să se înregistreze e- 
conomii ! Ar fi o elemen
tară dovadă de civilizație, 
de spirit ciVic. Tocmai de 
aceea este necesar să nu 
suspendăm, ci să conti
nuăm. in sesiune deschisă 
spre cei în cauză, judecata 
mentalităților si vinovățiilor 
pentru amintitele anomalii.

Iile TANASACHE

r



SCINTElA — joi 16 octombrie 1980 PAGINA 3

Cu prilejul realegerii în funcția de secretar general

al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea
tv

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN
Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în 
funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea dumnea
voastră de înaltă răspundere.

Doresc comuniștilor și poporului coreean prieten mari izbînzi în transpu
nerea în viață a hotărîrilor adoptate de cel de-al VI-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, in Întreaga operă de edificare a socialismului, în lupta 
pentru înfăptuirea aspirației vitale a națiunii coreene de reunificare pașnică 
și independentă a patriei sale.

îmi exprim încrederea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare din
tre partidele și popoarele noastre se vor dezvolta și întări continuu, în spiritul 
întîlnirilor și convorbirilor pe care le-am avut împreună, în interesul edifi
cării noii orînduiri sociale in țările noastre, al cauzei generale a socialismu
lui, independenței, păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală
11,00 Roman-foileton : Pline» neagră.

Reluarea episodului 3
12.15 Telex 
16,00 Telex
16,OS Școala la... școala noii calități !

Muncitor — anul I.
16.25 Volei masculin. Steaua — Dinamo 

in turneul final al campionatului 
national.

17.25 Viata culturală
18.35 Desene animate : Kum-Kum. Epi

sodul 15
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Ora tineretului
20.25 Jurnalul științelor și al călătorii

lor. Kon-Tiki
21,00 Pagini din istoria teatrului româ

nesc (I).
22.10 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17.15 Radar pionieresc
17.40 Ecranizări — Sadoveanu. Neamul 

Șoimăreștilor. Partea I (reluare)
18.40 Omul și sănătatea 
19.00 Telejurnal
19.25 Bpletinul rutier al Capitalei
19.35 Transmisiunea directă a Concer

tului Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii.

22.10 Telejurnal

DIN AGENDA TlRGULUI INIEBNAIIONAI 
MISII

9

Numeroase noutăți prezentate în standurile 
„Autoexportimport” și „Auto-Dacia”

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
ABIDJAN

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Coasta de Fildeș, Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele 
mai cordiale felicitări, urări de sănătate, fericire personală și noi succese, 
de pace și prosperitate pentru poporul ivorlan prieten.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărîrea noastră de a face totul, 
în spiritul înțelegerilor și acordurilor convenite împreună, pentru dezvoltarea 
și aprofundarea continuă a raporturilor dintre țările și popoarele noastre, tn 
interesul reciproc, al cauzei - păcii, conlucrării și înțelegerii internaționale.

/ NICOLAE CEAUȘESCU
1 Președintele

Republicii Socialiste România

vremea

Cronica
Miercuri seara a sosit In Capitală 

Issam Al-Kadi, membru al Coman
damentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, secretar general 
al Organizației Palestiniene Saika, 
care face o vizită în țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
Tovarășa Cornelia Filipaș, vlce- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit miercuri pe J. A. Adefarasin, 
președintele Ligii Socetăților de 
Cruce Roșie șl Semilună Roșie, și pe 
E. V. Bighinatti, subsecretar general 
al Ligii, care au făcut o vizită în 
tara noastră.

Au fost discutate probleme actuale 
privind rolul Ligii Societăților de Cru
ce Roșie în lupta pentru promovarea 
păcii și colaborării intre popoare, 
cooperarea intre Societatea română 
de Cruce Roșie și Liga Societăților 
de Cruce Roșie.

A participat general maior Con
stantin Burada, președintele Consi
liului National al Societății de Cruce 
Roșie din România.

★
Miercuri, s-au încheiat la Bucu

rești lucrările celei de-a VIII-a se
siuni a Comisiei mixte româno-tuni- 
siene de cooperare economică.

Cu acest prilej, președinții celor 
două părți în comisie, Gheorghe Ca- 
ranfil, ministrul industriei chimice, și 
Abdelaziz Lasram, ministrul econo
miei naționale din Tunisia, au semnat 
protocolul sesiunii. Documentul pre
vede noi măsuri privind dezvoltarea

zilei
și diversificarea colaborării și coope
rării economice, sporirea schimburi
lor comerciale intre cele două țări.

A fost de față Zouhir Chelii, amba
sadorul Tunisiei la București.

★
La Ministerul Justiției au avut loc, 

miercuri, convorbiri între tovarășul 
loan Ceterchi, ministrul justiției, și 
Khaled Al-Malki, ministrul justiției 
din Republica Arabă Siriană, care, 
în fruntea unei delegații, face o vi
zită în țara noastră.

In cadrul convorbirilor au fost re
levate multiplele relații de colabo
rare și cooperare statornicite între 
cele două țări, contribuția juriștilor, 
prin schimburile de vederi, lă mai 
buna apropiere și cunoaștere reci
procă.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte în legătură cu organizarea 
sistemului judiciar, perfecționarea 
legislației și rolul dreptului in dez
voltarea relațiilor economico-sociale.

★
Magazinul „Muzica" din Capitală 

găzduiește. începind de miercuri, 
„Decada discului bulgar". .Expoziția 
organizată cu aces'ț prilej reunește o 
bogată și reprezentativă selecție de 
discuri cuprinzînd înregistrări din 
creația muzicală bulgară și univer
sală în interpretarea unor formații 
și soliști de prestigiu. Au participat 
Ion Găleteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Petre Brâncuși, președintele 
Uniunii compozitorilor și muzicologi
lor, compozitori, critici muzicali, alți 
oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei Bulgariei la București.

(Agerpres)

Un izvor de sănătate: Stațiunea Amara
Stațiune balneoclimaterică a tu

turor anotimpurilor. Amara este 
situată pe malul lacului cu același 
nume, la 7 km de Slobozia. Efec
tele binefăcătoare ale nămolului 
negru sulfuros, iodurat, asupra 
celor care au venit aici la cură 
balneară au făcut ca, în ultimii ani, 
să sporească interesul și atenția 
pentru» acewstă stațiune. La indica
ția medicuyu, aici se tratează afec- 
țiun; ale aparatului locomotor 
(r umAtnrff ie degenerative, arti- 
ci ih. lamatorii, posttrauma-

tice, neurologice, periferice), afec
țiuni ginecologice și dermatologice.

Instalațiile pentru băi calde și 
aplicații calde cu nămol, pentru 
fizioterapie, băi reci și ungere cu 
nămol oferă curanților posibilita
tea de a-și reface sănătatea într-un 
interval de timp relativ scurt.

Biletele de tratament și infor
mații suplimentare se pot obține la 
toate agențiile și filialele. oficiilor 
județene de turism, precum și la 
cele ale I.T.H.R. București.

SEMĂNATUL GRÎULUI
(Urmare din pag. I)
s-au adăugat și desele staționări 
ale tractoarelor din lipsa carburan
ților sau a pieselor de schimb.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a dispus mutarea de 
tractoare și alte utilaje din uni
tățile ce au încheiat lucrările în 
cele care mai au de însămînțat su
prafețe mari, in vederea întraju
torării acestora, în așa fel incit

pînă Ia finele acestei săptămâni 
semănatul să fie încheiat pe toate 
cele 90 000 hectare. Este de da
toria cadrelor de conducere și 
specialiștilor din consiliile agro
industriale Cuza Vodă, Bordușani, 
Roseți și Mircea Vodă, să ia toate 
măsurile pentru urgentarea semă
natului.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii*

SUCEAVA: Dacă toți mecanizatorii
ar lucra potrivit

In ultimele zile, în județul Su
ceava, intrucit s-a încheiat recolta
rea cartofilor, un număr însemnat 
de mijloace mecanice au fost diri
jate la pregătirea terenului și se
mănat. Ca urmare, pînă miercuri. 
15 octombrie, suprafața însămîntată

programului...
cu grîu și secară a ajuns la aproape 
27 000 ha. reprezentînd 72 la sută din 
prevederile de plan. Au fost create 
astfel posibilități ca în multe uni
tăți agricole să se încheie această 
lucrare in două-trei zile. Dealtfel, 
in cooperativele agricole din con

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 octombrie. In țară : Vremea va 
fi caldă mai ales tn regiunile din su
dul țării, unde cerul va fi variabil, iar 
ploile Izolate. In nordul țării, cerul va 
prezenta innorări accentuate, vor cădea 
ploi locale, iar temperatura va înre
gistra o scădere In a doua parte a in
tervalului. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse între 4 și 14 grade, mal cobo- 
rite în depresiuni, tar cele maxime 
Intre 15 și 25 de grade. Dimineața pe 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme caldă și tn general fru
moasă. Cerul va fi variabil Vîntul va 
sufla în general slab. Dimineața șl 
seara aer cețos. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, iar 
cele maxime între 22 și 25 de grade. 
(Comeliu Pop, meteorolog de serviciu).

întreprinderea de comerț exterior 
„Autoexportimport", care comercia
lizează pe piața externă produsele 
realizate de unitățile Centralei in
dustriale de autovehicule pentru 
transport, prezintă In standurile sale 
o gamă diversificată de autocami
oane, troleibuze, autobuze, utilitare. 
Performanțele tehnice și calitative, 
siguranța și eficiența în exploatare 
ale autovehiculelor românești au de
terminat solicitarea acestora de 
clienți din, peste 80 de țări. La TIB 
’80 este prezentată Întreaga gamă de 
autovehicule oferite la export, fapt 
ce determină interesul larg al vizita
torilor, specialiștilor și oamenilor de

afaceri străini față de aceste produ
se. Firesc, în centrul atenției se află 
numeroasele noutăți prezentate. în
tre acestea se remarcă autocamionul 
R 19215 DF, cu motor diesel cu 6 ci
lindri, care dezvoltă o putere de 
215 CP. Portanța maximă pe șasiu 
a acestui vehicul este de 18 tone, 
iar viteza maximă de deplasare 
100 km/oră. O realizare deosebită 
este și noul tip de autocamion 665 T, 
care poate transporta o încărcătură 
de 5 tone pe terenuri foarte grele, 
cu rampe de pînă la 60 la sută. Acest 
vehicul este dotat cu dispozitive de 
umflat roțile din mers, ceea ce îi 
conferă un plus de eficiență în ex
ploatare. Autobasculantele de 50 și 
100 de tone, cu motoare de 615 CP 
și, respectiv, 1 220 CP, dotate cu co
menzi hidraulice, se numără, de ase
menea, printre produsele de vîrf 
prezentate la tîrg.

In standurile întreprinderii de co
merț exterior „Auto-Dacia" se re
marcă noua gamă de automobile 
„Dacia 1 310", care se impune atenției 
specialiștilor și publicului vizitator 
prin economicitate, linia aerodina
mică Îmbunătățită, un grad ridicat 
de confort și siguranță In exploatare. 
„ARO 10", prezentat în mai multe 
variante constructive, continuă tra
diția ‘uzinei din Cîmpulung-Argeș în 
fabricarea, autovehiculelor de teren. 
Noul tip, care Îmbină armonios per
formanțele excepționale atinse pe 
terenuri accidentate cu confortul de 
limuzină, a fost recent distins cu 
„Medalia de aur" la Tîrgul interna
țional de la Brno.

Dan CONSTANTIN

Fapte de muncă sub semnul 
pregătirilor pentru 
congresul partidului

O VICTORIE DE PRESTIGIU A FOTBALULUI NOSTRU

ROMÂNIA - ANGLIA: 2-1
în preliminariile campionatului mondial

S-a vorbit din nou în toamna 
aceasta, la noi, de ceea ce ne place 
atît de mult să numim, cu admira
ție și mîndrie, „clubul tricolorilor". 
După acea partidă de excepție, și ca 
spectacol, și ca scor, reușită in fața 
redutabilei reprezentative a Iugo
slaviei, ca și după acel 1—1 de la 
Oslo în debutul nostru în prelimina
riile campionatului mondial ce-și va 
juca actul final în vara anului 1982 
la Madrid, s-a spus, și nu fără te
mei, că antrenorii Valentin Stănescu 
și Victor Stănculescu au început să 
închege, împreună cu Ștefan Covaci, 
un nou și trainic club al fotbaliștilor 
noștri internaționali. Așa cum in 
„campania mexicană" se impusese 
clubul tricolorilor Lucescu, Dinu, 
Radu NunUreiller, Dembrovschi, Du
mitru și ceilalți, tot așa sînt semne 
evidente că se poate impune și clu
bul generației Ștefănescu, Iordache, 
Negrilă, Sameș, Munteanu II, Țiclea- 
nu, Beldeanu, Iordănescu, Crișan, 
Cămătaru, Marcel Răducanu. Meciul 
lor de ieri, cu temuta formație a 
Albionului, ne-a demonstrat că, în 
sfîrșit, după un deceniu, putem spe
ra la calificare și în campania spa
niolă.

Publicul, care a umplut „ochi" are
na de 60 000 de locuri a frumosului 
complex sportiv „23 August", a înțe
les de la început că tricolorii noștri 
au o misiune deosebit de grea în fața 
unui „team" obișnuit mai mult cu 
victoriile decit cu înfrîngerile și 
care venea la București de pe pozi
ția de mare favorit al grupei a IV-a 
(chiar dacă acesta nu putuse depla
sa cîteva din vedetele sale). De 
aceea, publicul a înțeles prudența cu 
carg ai noștri au început jocul. 
A fost foarte limpede că Ior
dănescu și ceilalți au intrat pe 
teren cu o lecție bine gîndită, bine 
predată și bine însușită — după cum 
avea să confirme jocul lor din pri
mele 45 de minute. Fără nici un fel 
de discuție, prima repriză a fost 
dominată — controlată autoritar am 
putea spune — de fotbaliștii români. 
Ai noștri au avut mai mult mingea, 
au alergat mai mult și au impus 
tempoul, au periclitat mai des poarta

adversă și au judecat mai bine fa
zele. Ai noștri au și înscris un gol 
în plasa apărată de Clemence de la 
Liverpool. Deci ai noștri au fost mai 
buni pînă la pauză.

După pauză însă, parcă pe teren 
intraseră alte echipe. Timp de două
zeci de minute, fotbaliștii noștri au 
jucat dezordonat, n-au mai dirijat el 
jocul și n-au mai avut ei inițiativa, 
au construit numai acțiuni întîmplă- 
toare, mulțumindu-se să alerge pe 
lîngă adversari pentru a le împiedica 
pe cit posibil ofensiva. Profitînd 
de apatia formației noastre, Neal, 
Watson, McDermott, Robson, Rix, 
Cunningham și ceilalți fotbaliști en
glezi au pus stăpînire pe joc și, ur
mare inevitabilă, au reușit egalarea 
in minutul 63 . prin Woodcock (de la 
F.C. Kdln), la o fază care nu se a- 
nunța periculoasă, dar în care Negrilă 
a luftat, Ștel’ănescu a ratat interven
ția, . iar Sameș, în loc să-și depose
deze adversarul de minge, a fost 
preocupat să „semnalizeze" ofsaid 
către arbitrul de tușă! In legătură 
cu aceste „negre" minute 46—63 ale 
reprezentativei noastre în partida sa 
de ieri — altfel bună — trebuie spus 
că a fost de mirare cum antrenorii 
n-au înțeles mai din timp ceea ce 
spectatorii intuiseră înaintea lor, 
anume că degringolada noastră nu 
putea fi stopată decît de imul sau 
doi jucători proaspeți, care să în
locuiască acele „rotițe" din angrenaj 
care începuseră să scîrțîie. Abia după 
dușul rece al golului primit au fost 
scoși la încălzire jucătorii de re
zervă, iar Dumitru l-a înlocuit în 
minutul <70 pe Țicleanu. Jocul 
echipei române a reînceput de 
îndată să se ordoneze, să redevină 
gîndit și' ofensiv — drept pentru care 
careul englez șl poarta engleză erau 
tot mai insistent presate. Iar în mi
nutul 75, Crișan, bătăios cum îl știm, 
nu a mai putut fi oprit decit prin 
fault în interiorul suprafeței de pe
deapsă. Normal, arbitrul suedez Ulf 
Eriksson (care a condus foarte exi
gent și corect) a acordat penalti. A 
executat Iordănescu și a înscris. 
Seara aveam să revedem faza la te
leviziune : da, a fost fault clar ; da, 
îndreptîndu-se spre mingea așezată

siliile agroindustriale Gălănești. 
Rădăuți, Salcea și Verești, unde 
s-a muncit bine, organizat, iar re
coltarea a fost urmată imediat de 
eliberarea și pregătirea terenului, 
însămînțările au atins în jur de 90 
la sută din suprafețele planificate.

în unele consilii agroindustriale 
— Spătărești, Ilișești, Șiret, Zvo- 
riștea și Bosanci — semănatul este 
intîrziat. în unitățile din consiliul 
agroindustrial Ilișești, bunăoară, 
pînă luni, 13 octombrie, săminta fu
sese încorporată în sol pe numai 
42 la sută din suprafețele planifi
cate. Din analizele efectuate la 
fața locului a rezultat că suprafe
țele însămînțate puteau fi mult 
mai mari dacă peste tot s-ar fi lu
crat grupat, atît la eliberarea tere
nurilor (operațiune la care parti
cipă un număr prea mic de coo
peratori și atelaje), la arat, cit și 
pregătirea terenului și semănat. 
Unii mecanizatori, scăpați de sub 
controlul șefilor de secții, al celor
lalte cadre tehnice răspunzătoare 
de bunul mers al lucrărilor, folo

sesc tractoarele în alte scopuri. De 
pildă, la ieșirea din Suceava, un 
tractorist de la secția Șcheia venise 
cu tractorul cale de 4 km să-și 
ducă un tovarăș la muncă. Un alt 
mecanizator din secția Mihodeni a 
fost surprins la o distanță de nu 
mai puțin de 10 km de la locul de 
muncă : a venit la magazinul din 
Stroiești împreună cu soția, bine
înțeles cu tractorul pe post de taxi, 
să-și cumpere... o pereche de pan
tofi.

La cooperativa agricolă Stroiești, 
pe tarlaua Mălăieni, pe o suprafață 
de 65 ha, semănatul a 'trebuit să fie 
oprit deoarece după recoltarea me
canică a cartofilor nimeni nu a avut 
grijă să efectueze a doua recoltare 
manuală și să strîngă tuberculii ră
mași pe cîmp.

Nu mai e timp de așteptat ! In 
fiecare unitate agricolă trebuie să 
se acționeze energic în vederea 
grăbirii semănatului.

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

pe punctul de la 11 m, Iordănescu nu 
s-a oprit — cum li s-a părut unora 
— ci, in mers, a schimbat piciorul 
pentru a fenta portarul.

Cum spunea și „bătrînul Will", to
tul e bine cind se termină cu bine. 
O victorie, chiar cu 2—1, in fața 
Angliei este și rămîne o victorie — 
prestigioasă și reconfortantă — în 
fața Angliei ! Pentru jocul aplauda- 
bil făcut circa 65 do minute din 90, 
pentru promovarea cu succes a aces
tui greu examen în fața unei reputate 
adversare, să-i felicităm călduros pe 
tricolorii noștri și pe antrenorii lor. 
Să-i felicităm și să le urăm succese 
în continuare, pe lungul și dificilul 
drum, pe care vor mai întîlni, în anul 
1981, din nou Anglia (29 aprilie, în 
deplasare), Ungaria (13 mai, in de
plasare), Norvegia (3 iunie acasă), 
Ungaria (23 septembrie, acasă) și El
veția (10 octombrie, acasă ; 11 noiem
brie, în deplasare). Pînă atunci, deo
camdată conducem in clasamentul 
grupei preliminare (1. România — 3 
puncte ; 2. Anglia — 2 puncte ; 3. 
Norvegia — 1 punct. Toate trei au 
disputat cite două partide). Să spe
răm, și să urăm, ca iarna să fie un 
sfetnic bun pentru fotbaliștii noștri !

Iar în încheierea acestei cronici op
timiste, să scriem cîteva cuvenite cu
vinte și despre echipa națională de ti
neret. Ieri dimineață, antrenorul ei 
principal, Cornel Drăgușin, ne spunea 
că, dacă nu învinge echipa mare, acel 
4—0 de marți cu selecționata de ti
neret a Angliei rămîne fără străluci
re. Echipa mare a învins și ea, iar 
acel 4—0 este astfel pus în valoare 
și strălucește. Doar nu e de colea ca 
primele reprezentative (de azi și de 
mîine) ale fotbalului englez să se în
toarcă din România cu două înfrîn- 
geri, la un scor total de 6—1 pentru 
noi. Acest aspect ni se pare că tre
buie să-1 reținem și să-1 așezăm la 
baza unei mai susținute munci vii
toare pentru afirmarea tot mai pres
tigioasă a fotbalului românesc pe 
plan internațional.

Gheorahe MITROI

★
• In preliminariile campionatului 

mondial de fotbal (grupa a 2-a) 
miercuri la Dublin echipele Irlandei 
și Belgiei au terminat la egalitate : 
1—1 (1—1). Cluytens (Belgia) a des
chis scorul în minutul 13, gazdele e- 
galînd prin Gnealisch în minutul 42. 
Jocul a fost urmărit de aproape 40 000 
de spectatori.

în cadrul aceleiași competiții, la 
Moscova, selecționata U.R.S.S. a în
vins cu 5—0 (2—0) echipa Islandei. 
Au marcat Andreev (2), Ohanesian 
(2) și Bessonov.

în prezența a peste 30 000 de spec
tatori, miercuri la Leipzig s-a dispu
tat întilnirea internațională amicală 
de. fotbal dintre echipele R. D. Ger
mane și Spaniei. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 
0-0.

Cînd am sosit în capitala Bulga
riei, lumina unei zile strălucitoare, 
neobișnuite pentru acest miez de 
toamnă, învăluia în reflexele ei 
aurii parcurile și ansamblurile vaste 
ale cartierelor de locuințe. Pe ma
rile bulevarde ale Sofiei pot fi 
intîlnite în aceste zile uriașe pa
nouri cu chemări adresate oameni
lor muncii, în întîmpinarea unui 
important eveniment din viața po
litică a tării — cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar. Nota dominantă a acestor 
chemări este lupta pentru o cali
tate superioară, pentru sporirea 
eficienței în toate ramurile produc
tive. Acestea aveau să constituie, 
dealtfel, laitmotivul convorbirilor 
pe care le-am avut într-o serie de 
unități industriale.

...La întreprinderea sofiotă de 
aparatură electronică întilnlm o 
atmosferă de entuziasm, de dăruire 
in muncă specifică acestor zile 
pentru colectivele din unitățile (eco
nomice de pe tot _____ /
cuprinsul țării. 
Aveam să aflăm 
de la ospitalierele 
gazde că anul 
acesta uzina și-a 
aniversat douăzeci de ani da 
existență. La început, aici se 
realizau simple aparate de măsură 
șl control, iar numărul personalului 
muncitor Însuma numai 100 de oa
meni. Valoarea producției era și ea 
modestă. Pe parcursul anilor, uzina 
s-a dezvoltat treptat într-o uni
tate modernă, transformindu-se 
într-una din întreprinderile de mara 
importanță pentru economia țării, 
în 1974 au fost produse primele 
mașini electronice de calcul, iar in 
prezent s-a ajuns la cea de-a treia 
generație de asemenea aparatură 
cu aplicații în industrie, agricultură, 
comerț etc. Cei 1200 de ingineri, 
tehnicieni și muncitori de înaltă ca
lificare realizează o producție 
anuală de 45 milioane de leva.

Succesele colectivului de muncă 
de aici au semnificații care depă
șesc perimetrul întreprinderii. în 
primul rînd, aparatura produsă în
magazinează și eforturile lucrăto
rilor de la Institutul pentru tehnica 
de calcul electronic din Sofia, 
aflat in vecinătatea întreprinderii, 
ceea ce constituie totodată o ilus
trare elocventă a eficientei pe care 
o are legarea cercetării de proble
mele practice ale producției. In al 
doilea rînd, întreprinderea repre
zintă o școală pentru calificarea ca
drelor necesare unităților similare.

Despre preocupările actuale ale 
oamenilor muncii din întreprinde
re pentru a obține rezultate su
perioare în întîmpinarea congresu
lui ne-a vorbit pe larg Dimităr 
Țekov, adjunctul secretarului co
mitetului de partid. în timp ce ne 
conducea prin secțiile de produc
ție. In fața panoului cu rezultatele 
brigăzilor în întrecerea socialistă, 
el ne-a arătat un panou cu anga
jamentul înscris al colectivului de 
a îndeplini planul anual de produc
ție în cinstea congresului cu 35 de 
zile mai devreme. „Anul trecut, 
ne explică el, am îndeplinit pla
nul cu un avans de 26 de zile. Re-

corespondenta
DIN SOFIA

zultatele pe care le vedeți înscrise 
pe panou ne îndreptățesc să afir
măm că angajamentul pe care,l-am 
luat nu numai că va fi realizat, dar 
chiar va fi depășit ca urmare a mai 
bunei organizări a locurilor de 
muncă, a străduințelor de aplicare 
a noului mecanism economic". 
înainte de a părăsi uzina, gazdele 
ne-au vorbit și de strînsa coopera
re cu întreprinderile românești. 
„Primim o serie de elemente elec
tronice din țara dumneavoastră șl 
sîntem foarte mulțumiți de calitatea 
lor. Aș spune, în acest sens, că a- 
cest fapt reprezintă un exemplu 
concret, dintre multe altele, care 
ilustrează bunele relații de priete
nie și colaborare dintre popoarele 
noastre".

Despre importanța noului meca
nism pentru dezvoltarea de an
samblu a economiei bulgare am 
discutat pe larg la combinatul po
ligrafic „Gheorghi Dimitrov" din 
Sofia. Directorul general al com

binatului, Emil 
Filipov, spunea că 
esența noului me
canism economic 
consta în a obține, 
cu aceleași mij- 

și umane, o pro-loace materiale
ducție mai bună, mai mare și mai 
ieftină. Combinatul se află în pli
nă organizare și modernizare și 
cuprinde în prezent 10 tipografii, 
in care lucrează 4 000 de oameni ai 
muncii. Noile secții sînt dotate cu 
aparatură electronică din cea mal 
modernă. Această aparatură are 
comun cu tipografia tradițională 
numai produsul final — tipăriturile 
— cu deosebirea că cele realizate 
cu ajutorul electronicii sînt de o 
calitate superioară. Totodată, com
binatul include un centru de cer
cetări și o școala profesională.

„Introducerea tehnicii noi, folo
sirea rațională a materiilor prime, 
in cazul nostru a hîrtiei, calificarea 
profesională sint-tat atâtea pre
ocupări principale ale comuniștilor 
din combinatul nostru" — ne spune 
secretarul comitetului de partid, 
Milcio Ștefanov. în continuare, se
cretarul de partid relatează că. pen
tru a putea rezolva aceste sarcini 
complexe, organizația comuniștilor 
se străduiește să-și. perfecționeze 
stilul de muncă, să găsească forme 
organizatorice noi, care să ducă la 
întărirea rolului conducător al or
ganizației de partid. Astfel, pentru 
ca munca de partid să se desfășoa
re pe coordonate unitare în toate 
întreprinderile combinatului, unele 
din ele aflîndu-se in provincie, s-a 
înființat consiliul secretarilor de 
partid. Acest organism se întruneș
te periodic și adoptă programe de 
recomandări pentru toate organiza
țiile de partid ale combinatului, pe 
baza ' ' ■ • >
care 
blul ei.

Vizitînd și alte întreprinderi din 
țara prietenă, am intîlnit aceeași 
atmosferă de muncă pasionantă, 
de abnegație, de fermă hotărîre de 
a consacra Congresului Partidului 
Comunist Bulgar un bogat buchet 
de Împliniri.

obiectivelor economice pe 
unitatea le are în ansam-

jJ.

Constantin VARVARA

pronoexpres
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 15 OCTOMBRIE 1980

Extragerea I: 10 3 4 28 21 17
Extragerea a Il-a: 13 19 36 15 5 42
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

1 213 666 lei din care 373 560 lei 
report la categoria 1.

ALBA 0 La Casa de cultură 
a sindicatelor din Alba Iuiia 
s-a deschis expoziția filatelică 
„Omagiu lui Horea", consacrată 
aniversării a 250 de ani de la 
nașterea conducătorului răscoa
lei de la 1784. 0 Formația de 
teatru în limba maghiară a Ca
sei de cultură din orașul Aiud a 
prezentat în premieră spectaco
lul cu piesa „Curba dublă" de 
Mehes Gyorgy. (Ștefan Dinică).

MARAMUREȘ 0 Intre 12 și 
19 octombrie, in municipiul de 
la poalele Dealului Florilor se 
desfășoară a IX-a ediție a fes
tivalului cultural-artistic „Toam
na băimăreană". In programul 
său sînt cuprinse spectacole de 
cîntece și dansuri, de teatru și 
de revistă, de muzică și poezie, 
expoziții de artă plastică și de 
fotografii ale amatorilor și pro
fesioniștilor, un festival al fil
mului istoric românesc, ca șl 
numeroase activități științifice 
de popularizare. (Gh. Susa).

SATU MARE O Editura „Da
cia" din Cluj-Napoca și Cen
trul județean de librării Satu 
Mare au organizat o întîlnire cu 
cititorii prilejuită de lansarea, 
în prezența autorilor, a cinci noi 
apariții editoriale. Este vorba 
de volumul de debut „Imagini" 
al poetului sătmărean Vasile 
Tarța, muncitor la întreprinde
rea de industrializare a laptelui, 
lucrarea „Drumul vieții pe pă- 
mînt" de Benedek Zoltan. pro
fesor din Cărei (apărută în 
limba maghiară în seria „Ante
na"), monografia „Ionel Teodo- 
reanu sau bucuria metaforei" de 
Silvia Tomuș, „Germanii împo
triva Iui Hitler" de Marin Badea 
și „Fizica" de Gh. Cristea și I. 
Ardelean. 0 In cadrul activită
ților educative organizate pen
tru diriginți și comitetele cetă
țenești ale părinților, de Casa

județeană a personalului didac
tic, în mai multe școli din ju
deț se desfășoară dezbaterea 
pe tema „Rolul opiniei publice 
in prevenirea și combaterea 
indisciplinei în rîndul elevilor". 
(Octav Grumeza).

TULCEA 0 Căminul cultural 
din comuna Luncavița găzdu
iește o expoziție de artizanat 
organizată sub egida comitetu
lui județean de cultură și edu
cație socialistă și Muzeului 
județean „Delta Dunării". în 
expoziție sint prezentate cu
verturi, ștergare, mileuri, carpe
te și costume populare specifice 
zonei nord-dobrogene, executate 
de artista populară Marioara 
Chiru, distinsă cu premiul I la 
cea de-a doua ediție a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei". (Neculai Amihulesei).

PRAHOVA 0 La sediul sec
ției de proiectare Ploiești a In
stitutului de cercetare, proiecta
re petrol și gaze din dîmpina a 
avut loc, sub genericul „Omagiu 
petrolistului", vernisajul unei 
expoziții a artiștilor amatori din' 
instituția respectivă. Sînt ex
puse lucrări de pictură în ulei, 
sculptură, goblenuri, artizanat 
din pai de grîu, precum și co
lecții filatelice inspirate din 
viața și activitatea oamenilor 
din sectorul de extracție și pre
lucrare a țițeiului. (Constantin 
Căpraru).

SUCEAVA 0 Iubitorii de 
frumos vizitează în aceste zile 
Galeria de artă din Suceava, 
care găzduiește o expoziție cu 
50 de lucrări de pictură aparți- 
nînd artistului plastic clujean 
Ștefan Boca 0 Cenaclul artistic 
al Casei pionierilor și șoimiior 
patriei din Suceava a editat 
recent un prim caiet de poezie 
patriotică, „Mugur de vers". 
(Gheorghe Parascan).

• PAPIRUSUL-CATA- 
LOG. Cea mai mare colecție 
de manuscrise a lumii antice, 
faimoasa bibliotecă din Alexan
dria, a suscitat de-a lungul 
timpului interesul și curiozitatea 
specialiștilor. Fiind distrusă în 
împrejurări încă neelucidate în 
urma unui incendiu, singurele 
date și informații referitoare Ia 
această bibliotecă au parvenit 
indirect, prin intermediul scrie
rilor unor autori din vechime. 
Iată însă că, recent, la Bibliote
ca națională din Viena a fost 
descoperit un papirus vechi de 
peste două milenii, cu 214 linii, 
ce pare a fi' un catalog general 
al străvechii biblioteci. Maniera 
de redactare și tipul de clasifi
care folosit îl indică drept autor 
pe însuși Calimach, cel mal cu

noscut conservator al bibliotecii 
din Alexandria.

• FORAJ LA MARE 
ADÎNCIME. Sonda de foarte 
mare adîncime care se realizea
ză în Peninsula Kola (U.R.S.S.), 
dincolo de Cercul polar de nord, 
în scopuri științifice, a atins 
cota de 10 500 metri sub nivelul 
mării. Pentru coborîrea sapei 
instalației de foraj în puțul son
dei sau pentru scoaterea ei sînt 
necesare, în prezent, opt ore de 
activitate neîntreruptă. Special 
pentru sonda de foarte mare 
adîncime au fost realizate ma
teriale deosebit de rezistente, 
care să faciliteze lucrările, pre
cum și o serie de aparate de 
automatizare. Forajul permite 
cunoașterea, pentru prima oară 

în mod nemijlocit, a structurii 
rocilor la adîncimi foarte mari, 
ca și cunoaștera proceselor care 
se petrec în acele regiuni ale 
scoarței terestre.

• CANALIZAREA 
RHONULUI. A fost inaugu
rat zilele trecute nodul hidro
tehnic de la Vaugris (Franța), 
ultima lucrare din cadrul pla
nului de canalizare a fluviului 
Rhon. începută cu 33 de ani in 
urmă, canalizarea Rhonului este 
menită să asigure navigația flu
vială între Lyon și Marsilia a 
unor vase de mare gabarit. Pe 
o distanță de 310 kilometri, un 
„șirag" de baraje și uzine hidro
electrice produce peste 15 mi
liarde kWh și oferă ample posi
bilități de irigare a terenurilor

agricole. Construcția de la 
Vaugris este singura amenajare 
la care barajul, ecluza și uzina 
electrică sînt reunite într-un 
complex unic. Complet automa
tizată, ecluza permite trecerea 
unor mari convoaie fluviale.

• „GREFĂ" DE GE
NE. Profesorul Martin Cline, 
de la Institutul de biologie mo
leculară al Universității califor- 
niene de la Los Angeles, a reali
zat o premieră mondială : gre
farea de gene la două femei ti
nere suferind de o gravă mala
die ereditară a singelui — tala- 

semia. Persoanele atinse de a- 
ceastă maladie au o producție 
insuficientă de hemoglobina și 
se consideră că responsabilă de 
aceasta este gena. De aci, ideea 
de a se înlocui gena defec
tuoasă prin inserarea unei gene 
normale în măduva osoasă. 
Dacă, teoretic, operația este 
posibilă, în practică ea a com
portat numeroase dificultăți. De
oarece în cadrul respectivei uni
versități americane, nu sînt au
torizate intervențiile privind 
mutațiile genetice, cele două ex
periențe au fost întreprinse la 
spitale din Italia și Israel.

• TABLOU CARE AS
CUNDE ALTE TABLOURI. 
Experți ai Galeriei naționale de 
la Washington au relevat că una 
din cele mai celebre picturi de 
Picasso din colecția muzeului, 
„Familia de saltimbanci", as
cunde și alte două opere ante- 
rioaie ale maestrului despre 
care se credea pînă acum că 
s-ar fi pierdut. Un examen ra
diografie al respectivei pînze, 
pictată în 1905, a, dat Ia iveală 
existența altor două picturi cu 
subiecte similare — „Familie 
din lumea circului", cu 12 per
sonaje, și „Doi acrobați" — su
prapuse și ambele ascunse pri
virilor de cea de-a treia compo
ziție. Un specialist al muzeului 
a explicat această situație bi

zară prin faptul că în vremea 
respectivă Picasso era atît de 
sărac, incit i se întîmpla frec
vent să folosească pînze deja 
pictate (dar nu și vîndute) pen
tru a realiza pe ele noi opere 
de artă.

• ELECTRICITATE 
DIN... MARIJUANA. Au‘ 
toritățile vamale din S.U.A. 
confiscă anual o mare cantitate 
de marijuana, plantă din care 
se extrag narcoticele atît de no
cive. Ce să facă cu aceasta ? Să 
fie aruncată pur și simplu în 
foc nu e posibil, deoarece arde 
la o temperatură atît de înaltă 
îneît cuptoarele obișnuite s-ar 
degrada. O companie de elec
tricitate din Florida a emis 
ideea să transforme marijuana 

în... electricitate. Se apreciază 
că din fiecare tonă de plantă se 
vor obține 2 000 kWh energie 
electrică.

• EXPEDIȚIE PE „A- 
COPERIȘUL LUMII". Re- 
cent, s-a desfășurat în Tibet o 
expediție internațională la care 
au participat peste 175 de geo
logi și geofizicieni, dintre care 
25 din R. P. Chineză. „Acope
rișul lumii", cum 11 denumesc 
tibetanii, a luat naștere, după 
cum se știe, ca și lanțul munți
lor Himalaia, in urma coliziunii 
dintre blocurile continentale ale 
Eurasiei și Indiei. In cursul ex
pediției s-a constatat o îngro- 
șare anormală a scoarței te
restre în această regiune.



SUB SEMNUL COLABORĂRII RODNICE Șl STRÎNSEI
SOLIDARITĂȚI ROMĂNO-COREENE

MITINGUL PRIETENIEI DE LA PHENIAN
PHENIAN 15 (Agerpres). — • C> 

respondents de la loan Erhan : 
Miercuri după-amiază, în Marea 
Sală a Palatului Culturii Poporului 
din Phenian, împodobită sărbăto
rește cu portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu drape
lele de stat ale României și R.P.D. 
Coreene, s-a desfășurat mitingul prie
teniei româno-coreene. în prezidiu 
au luat loc tovarășul Li Giong Ok, 
membru al Prezidiului Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene, alte per
soane oficiale coreene, membrii de
legației guvernamentale române.

A hiat cuvîntul tovarășul An Șeng 
Hiak, președintele Comitetului Ad
ministrativ al orașului Phenian, care 
a adresat un călduros salut delega
ției guvernamentale române, urări de 
noi succese poporului român prieten. 
Au fost adresate mulțumiri poporu
lui român pentru solidaritatea pe 
care o manifestă cu cauza poporu
lui coreean pentru reunlficarea 
Coreei.

în cuvîntul său, tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a subliniat ca

racterul rodnic al colaborării strînse 
dintre partidele, guvernele și popoa
rele noastre, care constituie un 
exemplu de relații dintre două țări 
socialiste, rolul determinant pe care 
îl au în dezvoltarea rapidă a aces
tor raporturi întîlnirile și convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. 
După ce a adresat felicitări pentru 
mărețele realizări obținute de po
porul coreean, in edificarea noii so
cietăți. în dezvoltarea pdtemică a 
forțelor de producție, în formarea 
conștiinței socialiste, în înflorirea 
științei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
precum și urări pentru succesul de
plin în înfăptuirea hotărîrilor adop
tate de Congresul al VI-lea al 
Partidului Muncii din Coreea, to
varășul Ilie Verdeț a expus în con
tinuare preocupările poporului român 
în realizarea Programului făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munism, eforturile constante ale 
partidului nostru îndreptate spre 
crearea unei lumi mai, bune și mai 
drepte, eliberate de coșmarul răz
boiului. pentru pace, destindere și 
colaborare internațională.

S-a relevat, totodată, sprijinul pe

care îl acordă România socialistă 
.realizării dezideratului vital al po
porului coreean — reunificarea paș
nică, independentă și democratică a 
Coreei.

★
Tovarășul Li-Giong Ok, memhru al 

Prezidiului Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, premierul Consiliului Ad
ministrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, a oferit, miercuri 
seara, un dineu în onoarea tovarășu
lui Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
în R.P.D. Coreeană.

La dineu, desfășurat într-o atmo
sferă caldă, prietenească, au partici
pat ceilalți membri ai delegației.

Tovarășii Ilie Verdeț și Li Giong 
Ok au toastat în sănătatea tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
pentru continua dezvoltare și întărire 
a prieteniei și , colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre poporul 
român și poporul coreean prieten in 
lupta pentru construirea socialismu
lui, pentru pace, destindere, secu
ritate și colaborare internațională.

Convorbiri între primul ministru al guvernului rumân și premierul
Consiliului Administrativ al R. P. D. Coreene

PHENIAN 15 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața, la Palatul Cul
turii Poporului din Phenian au 
început convorbirile oficiale româno- 
coreene dintre tovarășul Iile Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul Li Giong 
Ok, membru al Prezidiului Biroului 
Poliție al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene.

Cei doi prim-miniștri au examinat 
probleme ale dezvoltării și adincirii 
în continuare, pe multiple planuri, a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și R.P.D. Coreeană. 
Evidențiind cursul .ascendent al re
lațiilor dintre țările noastre, ei au 
subliniat însemnătatea deosebită pe 
care o au convorbirile și înțelege
rile convenite în cadrul întîlnirilor la 
nivel înalt din ultimii ani, la Bucu
rești și Phenian, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
pentru întărirea prieteniei și solida
rității, pentru extinderea colaborării 
și cooperării dintre România și R.P.D, 
Coreeană, dintre poporul român și 
poporul coreean prieten, in interesul 
construcției socialismului în țările 
noastre, al destinderii, păcii și con
lucrării internaționale.

In cadrul convorbirilor o atenție 
deosebită s-a acordat problemelor 
actuale ale dezvoltării colaborării e- 
conomice dintre România și R.P.D. 
Coreeană, relevîndu-se necesitatea ri-

Ședința Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.«
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
a JRlizat proiectul Direcțiilor prin
cipale ale dezvoltării economice și 
sociale a țării pe anii 1981—1985 șl 
care este menit să ducă la creșterea 
continuă a bunăstării poporului so
vietic pe baza dezvoltării economiei 
socialiste, creșterii eficienței pro
ducției sociale, îmbunătățirii calității 
muncii.

dicării acestor raporturi la nivelul 
înalt pe care l-au atins relațiile po
litice dintre partidele noastre.

Au fost examinate măsurile con
crete privind dezvoltarea și adincirea 
cooperării in producție, amplificarea 
volumului schimburilor comerciale.

La convorbiri au luat parte tova
rășii Stan Măgureanu, secretar al 
Consiliului de Miniștri ; Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe ; Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale ; Alexandru Necula, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini ; Ștefan Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice ; Ion H. Po-

pescu, adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei ; Paul 
Marinescu, ambasadorul României 
în R.P.D. Coreeană.

Din partea coreeană — tovarășii 
Kim Hiang U, adjunct al ministru
lui afacerilor externe ; Han Su Ghie, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior ; Ri Hu Ghian, adjunct al 
ministrului relațiilor economice ex
terne ; Ghe Hiang Man, adjunct al 
ministrului industriei cărbunelui ; 
Ce In Ha, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini 3 ; 
Pak Un Hiang. adjunct a! ministru
lui resurselor naturale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o
atmosferă prietenească, de lucru.

îfeAGEIMȚIILE DE PRESĂ
- pe scurt

l

Pentru întărirea păcii și bunei vecinătăți 
in Balcani

COMUNICATUL COMUN BULGARO-ELEN
SOFIA 15 (Agerpres). — tn comu

nicatul privind vizita oficială de 
prietenie a președintelui Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, in 
R. P. Bulgaria și convorbirile pur
tate cu Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R- P. Bulga
ria, se relevă că părțile și-au expri
mat satisfacția față de bunele rapor
turi' bilaterale, dezvoltate pe baza 
respectării principiilor egalității, in
dependenței și suveranității, integri
tății teritoriale și neamestecului în 
treburile ‘ interne. Aceste relații — 
arată comunicatul — corespund inte
reselor celor două popoare și con
stituie un factor important de întă
rire a păcii și bunei vecinătăți în 
Balcani. Totodată, se subliniază im
portanța afirmării nestînjenite in 
raporturile interstatale a principiilor 
nefolosirii forței și amenințării cu 
forța, neamestecului in treburile in

terne și reglementării pașnice a pro
blemelor litigioase.

Subliniind necesitatea realizării in
tegrale a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat speranța că reuniu
nea de la Madrid se va desfășura 
intr-un spirit constructiv și se va 
încheia cu rezultate pozitive.

Părțile au acordat o importanță 
deosebită situației în Balcani și au 
relevat că întărirea păcii, securității 
și cooperării în regiune constituie 
un aport la consolidarea cursului 
destinderii în Europa și in lumea în
treagă. Ele s-au pronunțat, în acest 
sens, pentru convocarea unor reuni
uni ale experților din țările balca
nice consacrate examinării unor pro
puneri concrete pentru intensifica
rea cooperării lor in transporturi, 
telecomunicații, energetică, protecția 
mediului ambiant și in alte domenii.

Rezultatele zborului cosmic — record 
al echipajului sovietic

• O importantă concluzie : vamenJi pot desfășura o activi
tate îndelungată în condițiile imponderabilității o Expe
rimentarea de noi mijloace tehnice pentru expedițiile în 
Cosmos • Au fost create sisteme ecologice complexe

pentru
MOSCOVA 15 (A- 

gerpres). — Referin- 
d.u-se la rezultatul 
zborului cosmic de 185 
zile al echipajului so
vietic Leonid Popov — 
Valeri Riumin, vice
președintele Academiei 
internaționale de as- 
tronautică, acad. Leo
nid Sedov, a relevat 
rolul misiunii spațiale 
recent încheiate pen
tru experimentarea de 
noi mijloace tehnice 
cosmice și realizarea 
unor importante cer
cetări științifice. Pro
gresul zborurilor cos
mice, a arătat el, este 
neîndoielnic legat de

zborurile de lungă 
activitatea oamenilor 
în spațiul extrateres
tru, ca și de perfectio
narea sateliților și sta
țiilor interplanetare 
automate pentru ex
plorarea planetelor a- 
propiate și a întregului 
spațiu extraterestru. 
Rezultatele obținute 
de echipajul Popov — 
Riumin au înlăturat în
doielile și neclaritățile 
legate de activitatea 
îndelungată a oameni
lor in ’ condițiile im
ponderabilității Și in 
alte condiții specifice 
zborului cosmic. Pen
tru zborurile îndelun
gate au fost create

durată
sisteme ecologice com
plexe, aparate pentru 
comunicații sigure prin 
radiotelevjziune cu Pă~ 
mmtul, nave cosmice 
•ie tip „Soiuz" și „Pro
gress" care asigură le
gătura intre Pămint și 
Cosmos. Cu ajutorul 
unor asemenea nave 
s-au rezolvat' astfel 
de probleme impor
tante cum sint schim
bul de echipaje, asigu
rarea stațiilor cosmice 
cu rezerve de com
bustibil, aer și alimen
te, posibilitatea de a 
se înlocui in spațiu a- 
numite sisteme și a- 
parate epuizate.

ACORD DE COLABORARE. La Moscova a fost semnat un acord de cola
borare pe perioada 1981—■1985 între Uniunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum din România și Uniunea Centrală a Cooperativelor Sovietice — 
Țentrosoiuz. Documentul a fost semnat de Cheorghe Roșu, președintele 
Centrocoop, și A. A- Smirnov, președintele Țentrosoiuz. Se prevede dez
voltarea colaborării pe diverse planuri intre cele două organizații coope
ratiste, efectuarea unui schimb de experiență, date, informații și publicații 
de profil.

ALEGERL în R. P. Angola s-au 
incheiat primele alegeri pentru 
desemnarea organelor legislative 
locale. în cele 18 adunări populare 
provinciale au fost aleși peste 1 000 
de deputați, reprezentanți ai 

■ M.P.L.A. — Partidul Muncii, ai 
organizațiilor sindicale și de tine- 

i ret, muncitori și țărani, reprezen
tanți ai intelectualității angoleze.

REUNIUNE S.E.L.A. In capitala 
Ferului au început lucrările celei 

Ide-a IV-a reuniuni a Comitetului 
de acțiune al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.) in pro- 

Iblemele pescuitului oceanic și de 
apă dulce. Participanta, reprezen- 
tind 15 țări din America Latină Și 
zona caraibiană, analizează posibi-

litatea valorificării superioare a re
surselor ihtiologice din regiune și, 
in acest scop, elaborarea unor pro
grame comune de dezvoltare a pes
cuitului.

INUNDAȚII ÎN THAILANDA. 44 
din cele 74 de provincii ale Thailan
dei se află, parțial sau în întregime, 
sub ape, în urma ploilor musonice 
căzute in ultimele luni. Pînă in 
prezent, numărul victimelor se ri
dică la 28.

RELAȚIILE DINTRE CHINA ȘI 
OMAN. Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang, 
a primit la Beijing pe Muhammad 
Zubaif-, ministrul comerțului și in- i 
dustriei ăl Sultanatului Oman, care 
se află în vizită in capitala chineză. i 
în cadrul convorbirii ce a avut loc 
—- menționează agenția China . i 
Nouă — s-a subliniat satisfacția 
părților pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și a sehim- i 
burilor dintre China și Oman. In 
aceeași zi, ministrul chinez al co
merțului exterior. Li Qiang, im- :
preună cu ministrul omanez au 
semnat un acord comercial, primul 
de acest gen intervenit între gu- | 
vemele celor două țări.

O URIAȘA PATA, conținind zeci . 
de mii de tone de țiței, s-a format 
în apele Golfului. Petrolul s-a scurs 1 
in mare după explozia produsă la , 
o platformă de foraj submarin ame
ricană, care opera în largul Arablbi ' 
Saudlte. După accident, care a pro- , 
vocat moartea a 19 persoane, pe
trolul s-a împrăștiat pe mare, 
înainte ca sonda să fie colmatată. i

încheierea lucrărilor 
Congresului P.S.Y. 
din R. D. P. Yemen

ADEN 15 (Agerpres). — La Aden 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
II-lea Congres extraordinar al Parti
dului Socialist Yemenit din R. D. P. 
Yemen. Congresul a confirmat poli
tica P.S.Y. vizînd înfăptuirea unor 
prefaceri social-economice radicale, 
fidelitatea partidului față de princi
piile socialismului științific și. a re
levat necesitatea întăririi sale orga
nizatorice.

Delegații la congres și-au exprimat 
hotărirea de a dezvolta relațiile cu 
toate forțele progresiste revoluțio
nare.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale partidului. In funcția 
de secretar general al C.C. al P.S.Y. 
a fost reales Aii Nasser Mohammed.

DOSARE ACUZATOARE:

PREMIUL NOBEL ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE PE 
ANUL 1980 a fost atribuit profesorului Lawrence R. Klein (S.U.A.), pentru 
„Construcția de modele conjuncturale econometrice și aplicarea lor in 
analiza politicii economice"— a anunțat, miercuri, Academia regală sue
deză de științe.

CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII

Namibia în tentaculele marilor monopoluri
Deși au trecut patru luni de 

la expirarea termenului stabilit de 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, pentru începerea transpu
nerii în viață a planului Națiunilor 
Unite privind independența Namibiei 
(15 iunie), rezolvarea acestei impor
tante și acute probleme a vieții in
ternaționale continuă să întirzie. Ne
socotind aspirațiile legitime ale po
porului namibian de a dispune liber 
de destinele sale, cercurile rasiste de 
la Pretoria, care ocupă in mod ile
gal teritoriul din sud-vestul continen
tului african, nu numai că au refu
zat să dea curs hotărîrilor O.N.U., 
dar încearcă sub cele mai diferite 
forme să-și mențină controlul asupra 
Namibiei.

La Windhoek, capitala teritoriului, 
a fost instalată o administrație ma
rionetă ; numărul forțelor militare • 
sud-africane a crescut și crește con
tinuu ; s-au intensificat represiunile 
Împotriva populației locale care spri
jină Organizația Poporului din Afri
ca de Sud-Vest. (S.W.A.P.O.), condu
cătorul mișcării de eliberare națio
nală.

In ultima vreme însă; sub presiu
nea opiniei publice mondiale și sub 
influența marii victorii obținute de 
poporul Zimbabwe, R.S.A. s-a văzut 
nevoită să bată oarecum în retragere 
și să accepte reluarea negocierilor cu 
privire la viitorul Namibiei. O dele
gație, formată din oficialități ale 
O.N.U. se va deplasa la Pretoria, în- 
cepînd de la 20 octombrie, pentru 
convorbiri cu autoritățile sud-africa- 
ne in problema transpunerii în viață 
a planului O.N.U. privind accgsul la 
independentă al poporului namibian.

Această nouă rundă de negocieri 
ar trebui să ducă la deblocarea discu
țiilor purtate în cei peste doi ani 
care au trecut de la adoptarea pla
nului O.N.U. (avind ca inițiatori An
glia. S.U.A., Canada, Franța șl 
R.F.G.) ți la găsirea, în sfirșlt, a so
luției mult așteptate. Dar, așa cum 
remarcă majoritatea observatorilor 
politici, nimic nu arată că R.S.A. ar 
fi dispusă să-și schimbe radical po
ziția și să renunțe la stăpinirea în 
continuare a Namibiei.

Motivul principal al acestei atitu
dini intransigente a R.S.A. U consti
tuie marile bogății naturale ale aces
tui teritoriu : cărbune, fier, cupru, 
aur, argint, diamante, plumb și mai 
ales uraniu, bogății care îi asigură 
profituri colosale și un puternic atu 
în relațiile cu lumea occidentală.

Minele de uraniu de la Rossing, spre

exemplu, sint ce.le mai mari din 
lume și ele realizează . o produc
ție anuală de circa 5 000 tone, mai 
mare decit cea a întregii Africi de 
Sud. Exploatarea lor este favorizată 
de legătura strinsă dintre autorități
le sud-africane și marile companii 
transnaționale care, nu numai că de
țin un 'rol. important în viața econo
mică a Namibiei, ci manevrează pen
tru menținerea actualei stări de sub
ordonare a teritoriului față de R.S.A. 
în cadrul dezbaterilor desfășurate la 
O.N.U., la diferite reuniuni interna
ționale (Conferința O.U«A. la nivel 
înalt de la Freetown. întîlnirile Con
siliului O.N.U. pentru Namibia de 
la Alger și Maputo), numeroase țări 
au ținut să sublinieze că R.S.A.

presei străine. Numeroși ziariști au 
sosit la Rossing, ca invitați ai ac
ționarilor preocupați să-și justifice, 
pe cit posibil, activitatea in Nami
bia și să-i dea o tentă legală. Dar 
secretul care înconjură destinația fi
nală a prețiosului minereu a rămas 
total. Pentru că uraniul namibian nu 
este numai radioactiv, ci și... politic".

Recurgînd Ia surse occidentale, a- 
genția dă în vileag întregul meca
nism de jefuire și înstrăinare a ura
niului namibian.

Sjtuată la 50 km de micul oraș 
de coastă Swakopmund și la 250 km 
vest de Windhoek, mina Rossing a 
devenit obiectul unei atenții deosebi
te din partea capitaliștilor străini 
cu începere din 1970, cind, la iniția

• Dezvăluiri în legătură cu jefuirea minelor de uraniu Rossing 
® Cine impiedică soluționarea problemei namibiene

n-ar putea să-și mențină dominația 
în Namibia fără sprijin din afară. Ele 
au demascat cu putere activitatea, 
companiilor transnaționale care, prin 
poziția lor, încearcă să blocheze pro
cesul negocierilor, jefuiesc fără milă 
bogățiile sud-vestului african, neso
cotind astfel sistematic rezoluțiile 
O.N.U.

După cum se știe, conform unei 
hotărîri a Consiliului Națiunilor Uni
te pentru Namibia dih anul 1974, re
sursele minerale ale acestui terito
riu sint proprietatea exclusivă a po
porului namibian și ele nu pot fi 
„prospectate, exploatate sau vindu- 
te“ atît timp cit Namibia nu-și ob
ține Independența. Hotărirea preve
de. totodată, că „orice vehicul, navă 
sau conteiner surprins că transportă 
resurse minerale provenind din Na
mibia va fi confiscat de către Con
siliul Națiunilor Unite pentru Na
mibia sau în numele său“. Or, așa 
cum au arătat-o audierile inițiate 
in luna iulie de același organism, ca 
și dezvăluirile din ultimele zile ale 
agențiilor de presă, companiile trans
naționale folosesc cele mai subtile 
și mal rafinate mijloace pentru a-și 
însuși uraniul namibian și a-1 pla
sa pe piețele occidentale, realizînd 
profituri uriașe.

„în primele zile ale lunii octom
brie — releva agenția France Presse 
— cea mai mare mină de uraniu din 
lume și-a deschis în sfîrșit porțile

tiva unei societăți britanice, a .fost 
fondată compania „Rossing Uranium 
Limited", un adevărat stat major al 
afacerilor tenebroase. Acționarii săi 
sint, in ordine: „Rio Tinto Zinc" (Ma
rea Britanie, 41,53 la sută din ac
țiuni) ; „Industrial Developement 
Corporation" (Africa de Sud, 13.47 la 
sută) ; „Rio Algem Mines Ltd." (Ca
nada, 10 la .sută) ; „Minatome" 
(Franța, 10 la sută) ; „General Mining 
and . Finance Corporation" (Africa de 
Sud, 2,3 la sută) și alte cîteva so
cietăți nedeclarate. Tot din acea pe
rioadă au început negocierile cu 
clienți din numeroase țări care au 
ținut, ca - și unii din acționari, să-și 
păstreze anonimatul.

Cine sint discreții solicitanți și- pe 
ce căi ajung ei în posesia minereu
lui de uraniu ? Potrivit informații
lor provenite din Londra pină la 
sfirșitul anului 1979, minereul era 
transportat prin intermediul unui 
pod aerian organizat de com
pania franceză „UTA" și de com
pania aeriană a R.S.A., „South Afri
can Airways". Primele încărcături cu 
„U-308" namibian au părăsit Ros- 
sing-ul In 1976, După suspendarea 
acestui pod aerian acum zece luni, 
operațiunea a fost preluată de va
poare. Cutiile metalice de 356 ki
lograme, în care se află minereul sau 
praful de „U-308", sint încărcate la 
Rossing, puse în containere și trans
portate de cargouri ale companiei

vest-germane „Deutsche Africa Linie" 
spre Europa. Potrivit acelorași sur
se, uraniul ar fi debarcat în cursul 
nopții în portul belgian Zeebrugge 
și, de acolo, expediat spre diverși 
clienți. Un studiu publicat in Marea 
Britanie în ianuarie 1980, „Dosarul 
Rossing", amintește că „British Nu
clear Fuels Ltd." a achiziționat 7 500 
tone de minereu namibian cu începe
re din 1977. „Dosarul Rossing" suge
rează, de asemenea, că Franța. R.F.G. 
și Olanda au primit sau continuă să 
primească uraniu provenit de la ma
rea mină namibiană, și aceasta în 
ciuda hotărîrilor Organizației Națiu
nilor Unite. Trimisul A.F.P. subli
niază că în timpul vizitei ziariștilor 
străini conteinere ale companiei 
„Deutsche Africa Linie" și ale com
paniei olandeze „Nedelloyds" se gă
seau efectiv pe cheiurile gării de în
cărcare de la Rossing.

Toate acestea arată încă o dată că 
profiturile obținute prin exploatarea 
resurselor naturale din țări rămase 
în urmă stau la baza prosperității de 
care se bucură țările capitaliste dez
voltate. Iar pentru a-și asigura aces
te profituri, nici un mijloc nu li se 
pare condamnabil, fie că este vorba 
de metode colonialiste propriu-zise, 
fie de practici neocoloniallste, fie de 
încercări sub diferite alte forme de 
a-și menține privilegiile prin ocupa
ție și asuprire — așa cum este cazul 
în Namibia.

Adăugîndu-se numeroaselor aver
tismente apărute în presa internațio
nală cu privire la activitatea ilegală 
a monopolurilor occidentale in Nami
bia și la atitudinea insuficient de ca
tegorică a țărilor din așa-zisul grup 
de contact (Anglia, S.U.A., Canada, 
Franța și R.F.G.) în Ce privește 
soluționarea dosarului namibian. dez
văluirile de mai sus vin.să confirme 
încă o dată cine poartă ’răspunderea 

, pentru inmasul prelungit în care se 
' află această problemă. Dealtfel, în 

cadrul actualei sesiuni a Adunării 
generale a O N.U. numeroși repre
zentanți ai țărilor africane au con
damnat cu vehemență „tactlcile dila- 
torii ale R.S.A. și ale sprijinitorilor 
ei occidentali", cerînd inițierea unei 
acțiuni rapide in favoarea proclamă
rii independenței Namibiei, a creării 
condițiilor ca poporul namibian să 
fie pe deplin stăpîn pe resursele sale 
naționale, pe soarta sa.

Nicolae N. LUPU

Solidari cu lupta neînfricată 
a comuniștilor paraguayeni!

Din Paraguay sosesc mereu știri 
despre intensificarea represiunilor 
împotriva forțelor democratice, a 
partidelor politice de opoziție, a 
sindicatelor, contra tuturor celor ce 
se împotrivesc regimului dictatorial 
al generalului Alfredo Stroessner. 
In închisori de tristă faimă, cum 
este Cantera de Tacumbu, sau în 
lagăre de concentrare, ca cel de la 
Pena Hermosa, din Chaco, zac sute 
de deținuți multi dintre ei întem
nițați fără nici o judecată. Cu ani 
in urmă se numărau cu miile ; nu
mărul lor s-a redus îndeosebi da
torită exterminării. Cind, încercind 
să-și justifice regimul, Stroessner 
afirma că „in Pa.raguayul de azi se 
trăiește in pace" un manifest al 
opoziției clandestine replica : „Este 
o pace a mormintelor, impusă de 
un regim care provoacă rin pace» 
mai multe victime decit pe vreme 
de tulburări social-polltice".

Teroarea polițienească se împle
tește cu efectele situației deosebit 
de grele a țării. Mai mult de ju
mătate din țărănime (care alcătu
iește majoritatea populației) este 
lipsită de pămint, în timp ce 25 de 
familii de superlatifundiari stăpi- 
nesc laolaltă o suprafață agricolă 
cu mult mai mare decit a întregii 
tărăniml paraguayene. Monopoluri
le străine controlează toate princi
palele întreprinderi industriale ale 
țării — îndeosebi in domeniile ex
tracției minerale și prelucrării pro
duselor agricole. Mortalitatea infan
tilă, ca și bolile datorate subnutri
ției fac adevărate ravagii.

Împotriva acestor rinduieli se ri
dică forțele democratice șl progre
siste ale țării, în primele rinduri 
aflindu-se Partidul Comunist Para
guayan, care duc o luptă fermă și 
consecventă împotriva dictaturii, 
pentru transformări structurale de 
ordin politic, economic si social.

In actuala etapă. P.C. Paraguayan 
militează pentru înfăptuirea unul 
program de transformări democra
tice, agrare și antiimperialiste, in 
vederea înfăptuirii revoluției so
ciale și naționale ; primul pas in 
această direcție, așa cum sublinia

ză un document al Secretariatului 
C.C. al P.C.P., constă in lichidarea 
dictaturii și asigurarea libertăților 
politice pentru popor. Documentul 
relevă că înfăptuirea revoluției pre
supune crearea unui amplu front 
național antidictatorlal — in mod 
fundamental al clasei muncitoare, 
al țărănimii, al micii burghezii șl al 
păturilor mijlocii de la orașe.

Luptători neinfricațl pentru inte
resele poporului, comuniștii para- 
guayeni au fost și sint tinta apara
tului represiv al regimului dictato
rial. Mulți dintre ei au căzut, de-a 
lungul anilor, victime ale terorii. 
Timp de 20 de ani a zăcut in în
chisoare tovarășul Antonio Maida- 
na, actualul prim-secretar al C.C. 
al P.C. Paraguayan, eliberat de 
abia in ianuarie 1977, sub presiunea 
unei largi campanii a opiniei pu
blice internaționale.

Cu adincă îngrijorare, comuniștii 
români au aflat recent că, din nou, 
Antonio Maidana a constituit ținta 
unor acțiuni teroriste, fiind răpit in 
condiții neelucidate. De asemenea, 
agențiile de presă au anunțat și 
dispariția, in același mod, a tova
rășului său de luptă Emilio Roa. 
Este evident că ei au fost victimele 
unor atentate — practici care sfi
dează normele de legalitate și jus
tiție, reprezintă o sfidare la adresa 
normelor democratice, a voinței 
opiniei publice progresiste.

Comuniștii români, care și-au 
manifestat dintotdeauna sentimen
tele de solidaritate militantă cu 
lupta dusă de Partidul ;Comr*‘«* 
Paraguayan, împreună ctA.'Jl 
forțe muncitorești și patrldtite, * 
tru înfăptuirea idealurilor de p>. „ ,<u , 
libertate, independentă, prdgres 
prosperitate ale poporului Paragua
yan, cer cu hotărire punerea in li
bertate a tovarășilor Antonio Mai
dana și Emilio Roa, salvarea lor 
din miinile temnicerilor, încetarea 
prigoanei dezlănțuite împotriva co
muniștilor paraguayeni, respectarea 
drepturilor democratice in Paraguay, 
ca și oriunde în America Latină și 
in întreaga lume !

ÎN DIFERITE ȚĂRI CAPITALISTE

Consecințe ale recesiunii economice
Scăderea producției industriale, închiderea întreprinderilor, 

concedieri, inflație
TOKIO 15 (Agerpres). — Potrivit 

datelor publicate la Tokio, în luna 
august, volumul producției indus
triale a Japoniei a scăzut cu 3,8 la 
sută in comparație cu luna prece
dentă. Cele mai mari reduceri ale 
producției s-au înregistrat în con
strucțiile de mașini pentru transpor
turi (11,5 la sută), ,în industria chi
mică (8,5 la sută) și în metalurgia 
neferoasă.

LONDRA 15 (Agerpres). — Socie
tatea „Imperial Chemical Industries" 
(I.C.I.), una din cele mai mari so
cietăți britanice, a anunțat marți 
concedierea a peste 4 000 de munci
tori din sectorul textil, precizînd că 
două fabrici vor fi închise, iar la 
alte unități de producție numărul 
muncitorilor va fi redus. Anunțul 
survine într-un moment în care șo
majul a atins în Marea Britanie un 
nivel-record de 2 039 000, ceea ce re

prezintă 8,4 la sută din totalul forței 
de muncă.

HAGA 15 (Agerpres). — Concer
nul petrolier „Sheel" a anunțat în
chiderea a cinci dintre instalațiile 
sale de rafinare a țițeiului din Olan
da, din cauza accentuării recesiunii 
economice. Un purtător de cuvint al 
concernului a precizat că patru din 
cale cinci instalații se află la Pernis, 
în. apropiere de Rotterdam, iar a 
cincea la Moerdijk,

ROMA 15 (Agerpres). — în Italia 
s-a înregistrat luna trecută un nou 
puseu inflaționist. Astfel, potrivit da
telor oficiale publicate la Roma, in 
septembrie prețurile la consumator 
au crescut cu 2,1 la sută față de luna 
august, ceea ce face ca pe ansamblul 
ultimelor 12 luni rata inflației să se 
cifreze la 21,2 la sută.

AFRICA DE SUD

Noi mișcări de protest ale populației 
de culoare din Soweto

JOHANNESBURG 15 (Agerpres). — 
Agențiile internaționale de presă re
latează că în Soweto, oraș-sateiit al 
Johannesburgului, in care locuiește 
populația de culoare, au reizbucnit 
mișcările sociale de protest împotriva 
regimului rasist de Ia Pretoria. Puter
nice forțe polițienești au fost mobili-

zate pentru împrăștierea manifestan- 
ților, cu ajutorul bastoanelor de 
cauciuc și al grenadelor cu gaze 
lacrimogene. După cum relatează a- 
gențiile de presă, străzile orașului So
weto, unde atmosfera este foarte în
cordată, sint patrulate in prezent de 
unități ale poliției sud-africane.

Plenara C. C.
al P. C. Portughez

LISABONA 15 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc plenara C.C. al 
P.C. Portughez, în cadrul căreia a 
fost analizată situația politică din 
țară după alegerile parlamentare 
desfășurate la 5 octombrie.

Partidul Laburist din Marea Britanie 
va avea un nou lider 

James Callaghan a hotârît să nu mai candideze
LONDRA 15 (Agerpres). — James 

Callaghan, liderul Partidului Labu
rist. de oooziție. fost prim-ministru 
al Marii Britanii, a anunțat, miercuri, 
decizia sa de a nu mai candida pen
tru a fi ales la conducerea partidu
lui, informează agențiile Reuter și 
France Presse. După ce a anunțat a- 
ceastă hotărire, James Callaghan a 
sugerat „cabinetului fantomă" labu
rist să aleagă un nou lider al parti
dului, cit mai repede posibil, astfel

Incit acesta să' fie la post la 13 no
iembrie. la deschiderea sesiunii par
lamentare. Conferința anuală labu
ristă, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat recent Ia Blackpool, a adop
tat principiul alegerii liderului parti
dului de către un colegiu electoral, 
fără să ia insă nici o hotărire in 
legătură cu compoziția colegiului ; 
aceasta urmează să constituie tema 
centrală a dezbaterilor unei confe
rințe speciale a Partidului Laburist, 
programată pentru 24 ianuarie 1981.

Impotna manifestărilor 
și tendințelor neofasciste

BONN 15 (Agerpres). — Organiza
țiile sociai-democrate din R. F. Ger
mania și Austria ale foștilor luptă
tori din rezistență și victimelor fas
cismului au adresat partidelor so
ciai-democrate de guvernămint. din 
cele două țări cererea ca acestea 
să-și intensifice lupta pe plan na
țional' și internațional împotriva ori
căror manifestări și tendințe neofas
ciste în Europa și in lumea întreagă. 
Cele două organizații s-au pronunțat 
în favoarea creării unei comisii co
mune in cadrul partidelor din Inter
naționala Socialistă, care să se ocu
pe în special de avertizarea popu
lației, a tinerei generații mal ales, 
față de pericolul neofascismuluL
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