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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a partici
pat, vineri dimineața, la ședința de 
închidere a Consfătuirii de lucru cu 
activul. din domeniul geologiei, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la C.C. 
al P.C.R. în zilele de 30 și 31 oc
tombrie.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul consfătuirii 
au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Gheorghe Oprea, Virgil Trofin, Ion 
Ursu, Richard Winter.

Consfătuirea a reunit 445 de lu
crători din cadrul Ministerului Mi
nelor. Petrolului și Geologiei și 
din unitățile sale subordonate — 
centrale și combinate miniere, trus
turi de petrol, întreprinderi geolo
gice și Institute de cercetări — 
precum și reprezentanți ai unor 
organe centrale, ministere și insti
tuții de învățămînt superior.

Organizată din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, consfă
tuirea se înscrie pe linia analizelor 
și măsurilor stabilite pentru prin
cipalele sectoare de activitate în 
această perioadă de încheiere a 
unui cincinal și începere a altuia, 
exprimă grija și atenția deosebite 
pe care conducerea partidului și 
statului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le acordă acestui sector 
de mare însemnătate al economiei 
noastre naționale. S-au examinat 
stadiul realizării planului de cerce
tare geologică pe acest an și măsu
rile ce se impun pentru îndepli
nirea exemplară a 
placului pe anul 1981, 
lului 1981—1985 și, în 
pînă în anul 2000.

înaintea ședinței de 
lucrărilor, tovarășului 
Ceaușescu i-au fost prezentate, în 
cadrul unei expoziții cuprinzind 
numeroase grafice și exponate — 
ilustrative pentru stadiul atins de 
cercetarea geologică și punerea in 
valoare de surse de hidrocarburi și 
minereuri utile — proiectul pro
gramului de cercetare geologică pe 
anii 1981—1985, precum și programul 
privind creșterea producției de 
cărbune cocsificabil in cincinalul 
viitor. Secretarul general al parti
dului a făcut o serie de observații 
și a indicat ca întreaga activitate 
de cercetare geologică să fie sub
ordonată înfăptuirii sarcinii fun
damentale puse de Congresul al 
XII-lea al partidului privind dez
voltarea mai rapidă a bazei mate
riale, și în primul rînd a celei 
energetice, care să asigure Româ
niei. pînă la sfîrșitul deceniului ur
mător, independența din punct de 
vedere al energiei și combustibi
lului.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat 
cu deosebită căldură de cei pre- 
zenți — semn al dragostei nemărgi
nite, al profundului respect pe care 
geologii, minerii, petroliștii, toți cei 
ce muncesc in attest sector al eco
nomiei naționale le poartă secreta
rului general al partidului.

Ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, tovarășul Virgil Trofin. a 
prezentat în fața secretarului gene
ral al partidului, a celorlalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat o sinteză a principalelor pro
bleme rezultate din dezbaterile des
fășurate în prima zi a consfătuirii.

în cadrul dezbaterilor — în plen 
și pe secțiuni — au luat cuvintul 
în cele două zile ale consfătuirii 69 
cadre de conducere, cercetători, in
gineri, maiștri și alți lucrători din 
unități de 
exploatare 
Vorbitorii 
partidului 
tovarășului 
mai vii mulțumiri pentru pre
ocuparea statornică față de dezvol
tarea și modernizarea acestui deose
bit de important sector al economiei

prevederilor 
ale cincina- 
perspectivă,

închidere a 
Nicolae

cercetare geologică și 
petrolieră și minieră, 

au adresat conducerii 
și statului, personal 
Nicolae Ceaușescu, cele
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul industriei de automobile al U.R.S.S., V. N. Poliakov

Vineri după-amiaza, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist . Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe V. N. Poliakov, mi
nistrul industriei de automobile al 
U.R.S.S., care face o vizită în țara 
noastră.

I^a primire a participat tovarășul 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

A fost, de față V, I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Ministrul sovietic a mulțumit căldu

ros tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita Româ
nia, de a cunoaște nemijlocit din rea
lizările obținute in dezvoltarea și 
modernizarea industriei noastre con
structoare de mașini.

In cursul întrevederii a fost re
levată cu satisfacție colaborarea 
strinsă dintre cele două țări pe plan 
economic, ea înscriindu-se in an
samblul conlucrării prietenești, multi
laterale, dintre România și Uniunea 
Sovietică, conlucrare ce se extinde și 
se îmbogățește continuu, in spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul în

tâlnirilor și .convorbirilor ramâno-so- 
vietice la nivel înalt.

In acest cadru a fost subliniată 
importanța realizării unor acțiuni de 
cooperare în domeniul producției de 
autovehicule, în concordanță cu po
tențialul actual și cu perspectivele de 
dezvoltare a acestei ramuri indus
triale in România și Uniunea Sovie
tică. S-a apreciat că promovarea a- 
cestel conlucrări este de natură să 
contribuie la amplificarea și apro
fundarea relațiilor economice dintre 
țările noastre vecine și prietene.

întrevederea a decurs într-o at-- 
mosferă caldă, tovărășească.

Marjai Jozsef, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, 'președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe 
tovarășul Marjai Jozsef. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, președintele pârtii țării 
sale în Comisia mixtă guvernamen
tală romano-ungarâ de colaborare 
economică, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la București.

La primire a participat tovarășul 
Nicolae Constantin, viceprtm-minis
tru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, pre
ședintele părții române în comisia 
mixtă.

Au fost de fată Victor Bolojan. 
ambasadorul României la Budapesta, 
și Sandor Rajnai, ambasadorul Un
gariei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut prietenesc și cele mai cor-

în acest cadru s-au relevat rezul
tatele înregistrate în extinderea șl 
diversificarea legăturilor economice 
și tehnico-științifice. Totodată, a 
fost exprimată dorința de a intensi
fica cooperarea în ramuri importan
te ale producției materiale și ale 
cercetării științifice, de a realiza 
obiective economice în comun, de a 
spori volumul schimburilor comerci
ale, valorificindu-se în mod eficient 
largile posibilități pe care le oferă 
în acest sens progresele obținute în 
construcția socialistă de România și 
Ungaria, potențialul economic al ce
lor două țărj. S-a evidențiat rolul 
însemnat ce revine comisiei mixte 
guvernamentale in identificarea unor 
noi domenii și forme de cooperare, 
în amplificarea colaborării economice 
și tehnico-științifice, in creșterea 
ponderii ei în ansamblul conlucrării 
prietenești româno-ungare.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

diale urări din partea tovarășului 
Janos Kadar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist 
Politic și a 
P.M.S.U.

Tovarășul 
mulțumit și 
din parted sa, a Comitetului Politic 
Executiv și a Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Janos Kadar, Bi
roului Politic și Comitetului Central 
al P.M.S.U. un salut prietenesc și 
cele mai bune urări.

în timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de strinsă prietenie și 
colaborare dintre partidele, tăvile și 
popoarele noastre, subliniindu-se cu 
satisfacție că aceste bune raporturi 
cunosc o dezvoltare fructuoasă, mul
tilaterală, prin transpunerea în viață 
a înțelegerilor convenite cu ocazia 
întîlnirllor și convorbirilor româno- 
ungare la nivel înalt.

Ungar, a Biroului 
Comitetului Central al

Nicolae Ceaușescu a 
a rugat să se transmită.

Palestinei,

T

Stimați tovarăși,

Executiv al u.E.P.

literar"
„Poporul este

In timpul vizitării expoziției

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit vineri 
dupâ-amiază pe îsam Sartawi. mem
bru al Consiliului Revoluționar al 
mișcării „Al Fatah" și al Consiliu
lui National Palestinian, consilier 
politic, trimis special al ^președinte- 
lui Comitetului Executiv’al Organi-. 
zației pentru Eliberarea 
Yasser Arafat. Oaspetele a fost in- 
soțit de Ramzi Khouri, consilier, di
rectorul cabinetului președintelui Co
mitetului Executiv al O.E.P.

I<a întrevedere au luat parte tova
rășii Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

A fost de față Khaled Al-Sheikh, 
reprezentantul permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
in tara noastră.

Oaspetele a adresat președintelui

Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
de prietenie din partea președintelui 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rîndul 
său, președintelui Yasser Arafat un 
salut călduros împreună cu cele mai 
bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie, soli
daritate și colaborare statornicite în
tre Partidul Comunist Român și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, intre popoarele român și pales
tinian. în același timp, s-a expri
mat dorința de a extinde și adinei 
aceste relații, in folosul ambelor po
poare. in interesul cauzei păcii, înțe
legerii și colaborării in lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale și; indeosebi, cu pri
vire la ultimele 'evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu și Asia de 
sud-vest.

Cu acest prilej s-a subliniat nece
sitatea de a sd intensifica activita
tea politică și diplomatică pentru gă
sirea unei soluții globale, pentru rea
lizarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, întemeiată pe re
tragerea Israelului din teritoriile 
ocupate în urma războiului din 1967, 
inclusiv din Ierusalimul arab, rezol
varea . problemei poporului palesti
nian pe baza dreptului la autodeter
minare, inclusiv la constituirea unui 
stat palestinian independent.

în cursul convorbirii a fost expri
mată îngrijorarea în legătură cu 
conflictul militar dintre Iran și Irak 
și s-a subliniat necesitatea de a se 
ajunge la oprirea acțiunilor militare 
și la începerea negocierilor, care să 
ducă la încetarea cit mai grabnică a 
luptelor, la soluționarea politică a 
problemelor dintre Iran și Irak — 
singura cale care corespunde intere
selor celor două țări și popoare, păcii 
și securității internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate fi 
prietenie.

bi rwoxw
NICOLAE CEAUȘESCU

Actuala consfătuire cu lucrătorii 
din geologie a fost convocată atit 
pentru a face bilanțul activității 
din cincinalul pe care îl încheiem 
în acest an, cît, mai cu seamă, pen
tru a discuta împreună cum să se 
acționeze, în acest domeniu, în ve
derea realizării obiectivelor stabi
lite de Congresul al XII-lea al 
partidului pentru cincinalul 1981— 
1985 și în perspectivă, pînă în 1990 
și chiar pînă în 2000.

în dezbaterile care au avut loc 
au fost evidențiate rezultatele ob
ținute în activitatea geologică, prin 
punerea în evidență a unor noi re
surse de petrol, cărbune, mine
reuri feroase, neferoase și alte 
substanțe utile. La unele din aces
tea, prevederile pentru cincinalul 
pe care îl încheiem s-au realizat, 
iar la cîteva s-au obținut chiar re
alizări mai mari, o anumită depă
șire ; la unele însă, îndeosebi la 
petrol, rezultatele sînt sub aștep
tări. Pe ansamblu se poate spune 
că s-au realizat progrese mai în
semnate în activitatea geologică, 
ceea ce demonstrează că organiza
țiile geologice, geologii, toți oame
nii muncii din acest important sec-

tor al econbmiei naționale au în
țeles răspunderea mare pe care o 
au .în identificarea și asigurarea de 
surse de energie și materii prime 
necesare dezvoltării economiei na
ționale, ridicării bunăstării po
porului nostru. Pentru aceste re
zultate pozitive, pentru eforturile 
depuse de toți oamenii muncii din 
geologie doresc să le adresez feli
citări, împreună cu urarea de suc
cese și mai mari în viitor. (Aplau
ze prelungite).

După cum este cunoscut. 'Con
gresul al XII-lea al partidului, 
elaborînd programul pentru noua 
etapă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în pe
rioada 1981—1985, a pus în centrul 
activității asigurarea, într-o mă
sură mai mare, a bazei de energie 
și de materii prime din țară. Do
rim să facem eforturi mai mari 
pentru a pune în valoare noi re
zerve de petrol, de gaze, de căr
bune, de șisturi și ape termale, în 
vederea asigurării cu mijloace pro
prii a surselor necesare de energie 
într-un procent mult .mai mare de- 
cît în 
altfel, 
niului 
dență

prezent. Avem în vedere, de
ca, pînă la sfîrșitul dece- 
1980, să realizăm o indepen- 
deplină în ce privește asi-

cu energie. Vom obține 
în primul rînd din sursele 

■ le-am menționat, conside- 
ca să spun așa — clasice, 

. doilea rînd prin intensifi- 
activitățji de cercetare în 

"sirii de noi surse ener-

gurarea 
aceasta 
pe care 
rate — 
și în al 
carea ; 
vederea găsirii de noi surse ener
getice, despre care s-a vorbit la 
Congresul, al XII-lea și care sînt 
cuprinse pe larg în programul 
adoptat de Congresul partidului ; 
nu doresc- să mă refer acum la 
acestea.

De asemenea, este necesar să fa
cem eforturi mult mai serioase pen
tru dezvoltarea bazei de minereuri 
feroase, ținînd seama de faptul că 
producția siderurgică necesită can
tități foarte mari de minereuri. Se 
pare că. deși unele din resurse au 
conținuturi ceva mai sărace, dispu
nem totuși de posibilități destul de 
serioase pentru a asigura, într-o 
măsură mult mai mare decît în pre
zent, siderurgia noastră cu mine
reuri feroase.

Trebuie să dezvoltăm puternic 
extracția minereurilor, să asigurăm 
economia națională cu minereuri 
neferoase : cupru, zinc, plumb. De 
asemenea, trebuie să punem neapă
rat în valoare și minereurile de ni-

chel, care șînt de acum identifica
te — astfel încît să putem acoperi, 
dacă nu în întregime, cel puțin în
tr-o măsură mult mai mare nece
sitățile economiei din producția in
ternă și să reducem astfel, în mod 
substanțial, importul. Cunoașteți 
bine că prețurile la minereurile 
neferoase au crescut puternic, că 
tendința, în viitor, va fi de creștere.

în mod deosebit va trebui să ne 
ocupăm de cercetarea geologică și 
de creșterea rezervelor și a produc
ției de aur, argint, platină și de alte 
metale rare, pentru care se pare că 
există încă posibilități, mai cu sea
mă dacă avem în vedere că și în 
prezent continuăm să scoatem aur 
de acolo de unde au scos și dacii • 
și romanii acum 2 000 de ani. Nu 
cred că resursele sau rezervele de 
asemenea metale prețioase sînt nu
mai cele descoperite în epoca res
pectivă. Dealtfel, o serie de indicii 
cer să se acționeze și în alte zone, 
unde aluviunile aduc nisipuri cu 
conținut destul de substanțial de 
aur. Activitatea noastră geologică 
n-a reușit încă să ajungă la sursele 
de unde apele reușesc să selecteze 
și să aducă aceste metale. Sînt zone

părintele meu
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Cînd îl citesc pe Sa- 
doveanu se deșteaptă 
în mine o întreagă 
lume. E de ajuns 
să deschid cartea și 
această lume mă fură, 
vint magnetic care 
te soarbe proiectîn- 
du-te pe alt tărim, 
poate .tărimul celălalt : 
un zvon de ape ireale, 
un murmur de păduri 
mereie și adinei, niște 
piele sub un cer tul
bure sau clar ca visul, 
o lucire de funigei, 
ecoul unui corn 
luptă sau nuntă, 
șurile stinse ale 
oameni pe care 
cunosc, dar care 
precis strămoșii 
De la aceștia și vreau 
să pornesc în mărtu
risirea mea despre spi
ritul național al ope
rei lui Sadoveanu.

Nu știu cum se va fi 
Întrupat în vechime 
cultul strămoșilor, care 
îl preocupă atita pe 
autorul nostru. Ciobu
rile arheologice sînt 
multe dar mute ; măr
turiile etnografice sînt 
extrem de numeroase, 
dar adesea dificil de 
descifrat. Acest cult, 
despre care aduc do
vadă urnele cu cenuși 
funerare din neoliti
cul carpato-danubiano- 
pohtic. dar și pirami
dele Egiptului antic, 
dar și templele din In
dia și-China veche, va 
fi fost bogat și va fi 
făcut să dăinuie lu
mile de demult prin- 
tr-o ascunsă coerență 
ce transcendea gene
rațiilor și care răzbeș
te pînă la noi. Lumile 
vechi se întorceau 
înapoi in tîmp pentru 
a se legitima, ele des
cindeau in prezent 
dintr-un trecut al în
temeierii care stătea 
sub semnul unui stră
moș, uneori mitic, cel 
care ctitorise familia, 
clanul, neamul, ginta, 
în viziunea celor vechi, 
lumile nu sint apariții 
spontane, ele se trag 
din cite cineva sau „se 
trăgănează”. cum spu
ne cronicarul nostru, 
așa cum Eneas, el in.- 
suși erou fabulos, a 
tras și întemeiat nea
mul său latin din 
flăcările războiului 
Troiei. Strămoșul de
finea deci pentru un

de 
gla- 

unor 
nu-i 
sint 
mei.

neam un criteriu de 
identitate, de unitate 
și de noblețe, iar le
gătura cu el — cu pă- 
mîntul și cerul strămo
șilor — se menținea 
ritualic și permanent, 
în cazul nostru, al 
românilor, îl avem și 
pe Sadoveanu pentru 
lămurirea acestui rit 
fundamental.

La el cultul strămo
șilor este mai înainte 
de orice 
Sadoveanu 
sentimentul 
tații și dăinuirii pe a- 
celași pămint. a acelu
iași popor o coordona
tă esențială a operei. 
Cînd Sadoveanu măr
turisește că poporul

sentiment, 
face din 
continui-

Eseu de
Paul ANGHEL

este părintele său li
terar, „că trecutul 
pulsează in mine ca 
un singe al celor dis
păruți" — trebuie să-l 
credem, fiindcă avem 
întărirea covîrșitoare a 
operei. Orice povestire 
a lui Sadoveanu, fără 
excepție, e o excursie 
in trecut, o pogorire, 
uneori pînă la începu
turile lumii. Orice po
vestire a lui Sadovea
nu. fără excepție, e o 
inițiere în secretul de
venirii și stabilității 
lumii. Prin ce este sta
bilă lumea ? Prin ve
chime, ne spune Sado
veanu, iar cuvintul dă 
chiar titlul unei cărți.

• O vechime indetermi- 
nată și indeterminabi- 
lă, măsurată prin sin
tagme precum odată, 
odinioară, depărtată

• vreme, eindva, de de
mult : „într-o toamnă, 
aurie am auzit multe 
povești la Hanul An- 
cuței. Dar asta s-a in- 
tîmplat într-o depăr
tată vreme, demult, 
în anul cînd au căzut 
de Sîntilii ploi năpraz- 
riice și spuneau oa
menii c-ar fi văzut 
balaur negru în nouri, 
deasupra puhoaielor 
Moldovei, Iar niște pa
seri cum nu s-a mai 
pomenit s-au învolbu
rat pe furtună, vislind 
spre răsărit". Ca ar-

gument suprem al ve
chimii sînt invocate nu 
evenimente istorice, 
cronologia istorică, ci 
o cronologie mitică — 
în cazul citat balaurul, 
elementul din mitolo
gia geto-dacică, „le 
dragon dace" despre 
care a glosat recent 
un mare etnolog, sau 
cronologia firii, deci 
evenimentele din ordi
nea naturală, aceleași 
de la facerea lumii, 
etern mișcătoare ca și < 
firea. Toate cele ce țin 
de ordinea naturală 
sau de ordinea mitică 
sint documente 
prescriptibile 
Sadoveanu, 
arhaitatea 
Citez, la 
din „Țara de dincolo 
de negură": „Prin ase
menea noroaie, ciomîr- 
le și mlaștini, care nu 
s-au schimbat de pe 
vremea lui BoerebLsta, 
am ajuns în păduri
le cele mari de la 
Brăiești". Burebista e

■ ortografiat ca în Geti
ca lui Iordanes, unde 
e numit și Buruista. 
Vom spune că lumea 
lui Sadoveanu se pier
de în nedefinitul tem
poral sau în etern. Ea 
trăiește în primul rind 
o dramă naturală, dra,- 
ma firii, mereu reac
tualizată dc anotim
puri. de naștere, nuntă 
și moarte. Din acest 
punct de vedere, . ne 
spune Sadoveanu, noi, 
cei de azi, sîntem 
identici cu strămoșii 
noștri, simțim la 
chiar dacă viețuim 
ferit.

Sîntem identici

im- 
pentru 

implicit 
peisajului, 
întimplare,"

fel, 
di-

Și 
prin altceva: prin cro
nologia istorică, prin 
unitatea trecutului cu 
prezentul și cu viito
rul. Românii, ne arată 
Sadoveanu. trăiesc se
col de secol aceeași 
dramă, mereu reactua
lizată, legată de apă
rarea păminturilor lor 
și de niște rele așe
zări pe care neîncetat 
vor să le curme. Cînd 
nu le pot curma, ei 
lasă moștenire urmași
lor procesele neînche
iate pentru dreptate

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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IN GRĂDINI SINI ÎNCĂ MUTE LEGUME
Rodul muncii de un an trebuie să ia grabnic 
drumul piețelor și al fabricilor de prelucrare

Continuăm ancheta-sondaj a „Scînteii" în le
gătură cu preocupările colectivelor de întreprin
deri, a organelor și organizațiilor de partid pen
tru realizarea integrală a planului, la toți indi
catorii, in ultimul trimestru al anului și cin
cinalului. Ne oprim azi in județele Ilfov și

VASLUI

Pentru redresarea producției - organizare 
fermă și disciplină riguroasă
Răspunde tovarășul Mircea SIMOVICI,

secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R.

Vaslui, care au cunoscut o puternică dezvoltare 
industrială în acest cincinal.

1. Care este stadiul realizării planului 
pe 1980 in industria județului ?

2. Cu ce probleme mai importante se

ILFOV

confruntă unitățile industriale in această 
perioadă ?

3. Cum se acționează pentru soluțio
narea lor ?

Conducere concretă ■ înseamnă soluții 
concrete, la fata locului

Răspunde tovarășul Dumitru ANDREESCU, 
secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

Pe primul plan al preocupărilor- încheierea recoltării tomatelor 
și a celorlalte produse perisabile și plantarea tuturor suprafețelor 

prevăzute cu ceapă și usturoi

- Industria județului Vaslui a
| intrat in ultimul trimestru

al anului și al cincinalului cu 
substanțiale depășiri față de sar
cinile de plan pe nouă Luni din 
1980. Aceste depășiri se regă
sesc, între- altele, în 20 000 bucăți 
rulmenți, 28.6 milioane lei produse 
ale industriei electrotehnice, 695 tone 
mașini și utilaje tehnologice, 8,3 mi
lioane lei produse ale industriei elec
tronice. 1 256 bucăți reductoare in
dustriale, 96 bucăți ventilatoare in
dustriale și altele. Deși înregistrăm 
o dinamică susținută la producția fi
zică. nu ne putem declara mul
țumiți, deoarece la această oră există 
un număr de 25 produse la care nu 
sint atinse prevederile planului, ne- 
realizările concentrindu-se la între
prinderea de aparate de măsură și 
control. întreprinderea de confecții 
din Vaslui, întreprinderea de vigonie 
din Birlad. întreprinderea „Moldotex" 
din Huși.

2 Multe restanțe s-au acumu
lat ca urmare a intîrzieri- 
lor in punerea in funcțiu

ne a noilor capacități^ de producție 
in industriile chimică, ușoară și 
constructoare de mașini din cadrul 
județului. Rămîneri în urmă au fost 
determinate în unele întreprinderi și 
de neasigurarea in mod ritmic, în 
cantități suficiente cu materii prime 
și materiale. Este. în principal, cazul 
întreprinderilor cu profil specific in
dustriei ușoare din Vaslui. Birlad 
și Huși. Combinatului de fire sin
tetice Vaslui și chiar al între
prinderii de rulmenți Bîrlad. Dacă 
mă refer numai la ultima unitate 
amintită, aceasta în condițiile depă
șirii sarcinilor la producția fizică nu 
a beneficiat de aprovizionarea, potri
vit contractelor încheiate, cu aproxi
mativ 10 000 tone oțel produs la Tîr- 
goviște, Brăila și Oțelu Roșu. La 
rindul ei. întreprinderea de confecții 
din Vaslui are importante goluri. în 
asigurarea materiei prime de către 
întreprinderile textile din Lugoj, 
Giurgiu, Iași, Bistrița-Năsăud și Pi
tești.

Sîntem conștienți că acestor pro
bleme cu .care ne confruntăm, li se 
adaugă cele determinate de deficiențe 
proprii ale colectivelor .de muncă în 
organizarea producției și a muncii. 
Iată de ce, în efortul pentru lichida
rea restanțelor punem accentul pe 
înlăturarea neajunsurilor provenite 
chiar din vina noastră. Am căutat 
să convingem colectivele din în
treprinderi că anumite greutăți e

xistente ta aprovizionarea tehnico- 
materială pot fi lichidate prin 
mai buna valorificare a resurselor 
locale. Am în vedere aici mai buna 
folosire a forței de muncă, gospodă
rirea judicioasă a materiei prime, 
recuperarea și valorificarea mai 
energică a tuturor materialelor refo
losibile, întărirea ordinii și discipli
nei, utilizarea integrală a capa
cităților de producție. Unor ase
menea probleme li s-a acordat 
maximă importanță și în adună
rile generale ale oamenilor muncii 
care s-au desfășurat în toate între
prinderile din județ.

3 Sigur că întreprinderile, co
lectivele de muncă ce au 
nerealizărl la producția fi

zică nu vor reuși să depășească 
situația actuală fără un ajutor concret 
și imediat din partea birourilor și 
comitetelor județean, municipale și 
orășenești de partid. O primă grupă 
de măsuri pe care le-am luat vi
zează concentrarea eforturilor pe 
platformele industriale din Vaslui și 
Bîrlad. — la combinatul chimic, în
treprinderile „Textila", „Mecanica", 
de abrazive și rulmenți, unde tre
buie să punem in funcțiune neinlir- 
ziat capacități de producție restante 
ori planificate în acest trimestru. 
Au fost reactualizate grafice, au loc 
analize la fața locului, pe obiec
tive cu participarea constructorului, 
beneficiarului și proiectantului. Fi
rește, aceleași preocupări sînt și în 
capacitățile în funcțiune, unde se 
acor.dă o sporită atenție realizării 
gamei sortimentale a fiecărui produs.

Dar oricît de mari vor fi efortu
rile ce le depunem, sîntem conștienți 
că nu vom rezolva problemele fără 
un sprijin mai substanțial în apro
vizionarea cu materii prime și mate
riale potrivit contractelor. De un 
real folos ne-ar fi acum intervenția 
și ajutorul concret de la Centrala in
dustrială de utilaj petrolier și mi
nier Ploiești, unele centrale din ca
drul Ministerului Industriei Ușoare, 
Centrala de fire sintetice Săvinești, 
Centrala materialelor de construcții 
București. Realizările din luna oc
tombrie, perioadă în care la între
prinderea de aparate de măsură și 
control Vaslui, întreprinderea de tri
cotaje Huși s-a reușit o redresare 
a producției, confirmă faptul că este 
pe deplin posibil ca planul să fie în
deplinit în acest ultim trimestru al 
cincinalului în fiecare unitate indus
trială a județului.

4 Pe 9 luni din acest an, !n ju
dețul Ilfov s-a realizat, față 
de aceeași perioadă a anului 

trecut, un spor de producție- 
marfâ industrială de 568 milioane 
lei. Un număr de 44 de unități au 
depășit planul producției globale in
dustriale cu 336,7 milioane lei. în 
același timp, o serie de alte unități 
sîrit in restanță cu o seamă de pro
duse: întreprinderea textilă „Dună
reană" din Giurgiu, Fabrica de produ
se prefabricate din beton din Giurgiu, 
întreprinderile pentru industrializa
rea legumelor și fructelor Oltenița, 
Buftea și Giurgiu, I.C.F. ..Tutun" 
Urziceni și altele. Producția netă 
pe 9 luni a fost realizată in pro
porție de 101,1 la sută. Pe an
samblul județului, la producția fi
zică înregistrăm depășiri mai im
portante la produsele industriei e- 
lectrqnice, mașini și utilaje tehno
logice pentru industria materialelor 
de construcție, țesături subțiri din 
in și cinepă, confecții textile etc. 
Cu toate măsurile pe care le-am în
treprins. nu am reușit însă să preve
nim unele rămîneri în urmă la țiței. 
De exemplu, la schela de extracție din 
Cartojani, deși producția a crescut 
în ultimele luni cu circa 100 tone de 
țiței în medie pe zi, restanța se 
menține la un nivel destul de ridicat. 
Pină la sfirșitul lunii octombrie peste 
30 de unități economice iifovene au 
raportat îndeplinirea planului cin
cinal.

2 în mod deosebit ne preocupă 
găsirea celor mai eficiente căi 
pentru recuperarea restanțelor 

și asigurarea îndeplinirii planului pe 
trimestrul IV. Acționăm pentru pu
nerea în funcțiune a obiectivelor 
prevăzute să 'intre în producție în 
acest an. Astfel, la întreprinderea de 
construcții de mașini și utilaj greu 
Giurgiu planul total de investiții a 
fost depășit >cu aproape 63 mi
lioane lei. Tot pe platforma in
dustrială din Giurgiu, la combi
natul chimic, unde au existat a- 
numite rămîneri în urmă, s-au 
obținut primele cantități de pro
duse. O altă problemă constă in asi
gurarea de mașini, utilaje și instala
ții care condiționează realizarea unei 
producții în valoare de peste 350 mi
lioane lei la Șantierul naval din Ol
tenița. în această ordine de idei aș
teptăm ca în cel mai scurt timp Com
binatul siderurgic ți întreprinderea 
mecanică navală din Galați, între
prinderea „Progresul" din Brăila, 
uzinele „23 August" să livreze utila
jele și materialele restante. Cu ast

fel de probleme se confruntă și alte 
unități. întreprinderea de construcții 
metalice din Bocșa nu a livrat trei 
corpuri de macarale. în cadrul con
tractului de cooperare, din care cau
ză Șantierul naval din Giurgiu nu 
poate să finalizeze trei macarale plu
titoare. în valoare de peste 42 mi
lioane lei.

3 Acțiunile întreprinse de comi
tetul județean de partid sînt 
orientate spre rezolvarea ime

diată a problemelor concrete pe 
care le ridică producția în fie
care unitate, la fiecare Ioc de muncă. 
Biroul comitetului județean de 
partid a analizat La fața locu
lui stadiul îndeplinirii planului la 
„unitățile-problemă", stabilind de fie
care dată măsurile care se impu
neau. Ca urmare a acestei acțiuni, o 
serie de probleme care afectau rea
lizarea planului au fost rezolvate, 
De pildă, Fabrica de zahăr din Urzi
ceni, care în ultimii ani a ocupat 
constant un loc nedorit pe lista uni
tăților cu restante mari, de la în
ceperea actualei campanii își menți
ne zi de zi producția la. parametrii 
prevăzuți în grafice.

Comitetul județean de partid a ac
ționat și jn direcția intensificării 
introducerii tehnicii noi, a măsurilor 
privitoare la recon diționarea pieselor 
de schimb și găsirea unor căi de re
ducerea importului. Rezultatele dove
desc că. acolo unde există preocupare, 
cantități importante de materiale 
refolosibile au fost reintroduse în 
circuit. Pină în prezent au fost re
cuperate în plus peste 540 tone 
de oțel șl 43 tone aluminiu.

Pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă la investiții, comitetul jude
țean de partid a trasat ca sarcină 
Combinatului chimic din Giurgiu să 
preia in execuție o seamă de lucrări 
detașind pe șantiere, in acest scop, 
600 de muncitori calificați de la be
neficiar și 1 000 din alte întreprin
deri. Tot în vederea asigurării for
ței de muncă, pe ansamblul județu
lui au fost trecuți direct în producție 
1 500 de muncitori auxiliari, au fost 
policalificați 1100 de muncitori.

în vederea realizării sarcinilor de 
producție, la întreprinderea de con
strucții de mașini și utilaj greu 
din Giurgiu, la Combinatul chi
mic din Giurgiu, Fabrica de zahăr 
din Urziceni au fost trimise colective 
de activiști de partid și specialiști 
conduse de membri ai comitetului 
județean de partid, care acționează 
împreună cu delegați de la ministere 
și centrale în vederea bunei funcțio
nări a acestor unități.

Deși am intrat în ultima lună a 
toamnei, in legumicultura sînt încă 
foațte multe lucruri de făcut. în le
gătură cu lucrările ce sint de exe
cutat și acțiunile ce au loc în acest 
important sector de activitate am 
avut o scurtă discuție cu tovarășul 
Lucian Jidav, directorul Trustului 
legumicultorii din Direcția generală 
a horticulturii.

— De la început vreau să remarc 
un aspect pozitiv. Timpul favorabil 
din această perioadă tirzie a toam
nei a permis maturizarea unor mari 
cantități de legume, indeosebi to
mate și ardeioase, care in mod 
obișnuit erau compromise de bru
mele ce cad în această parte a anu
lui. Mai precis, după ultimele eva
luări. in grădini se mai află peste 
209 000 tone de tomate și mari can
tități de gogoșari, ardei și ardei ca
pta, îndeosebi in județele Ilfov. Ia
lomița, Constanta. Brăila. Galați, 
Tulcea și Teleorman. Rezultă de 
aici și o primă urgență : mobiliza
rea tuturor forțelor pentru recolta
rea acestor legume in citeva zile, 
ceea ce este de natură să asigure 
aprovizionarea in continuare a pie
ței cu legume in stare proaspătă și 
a Întreprinderilor de industriali
zare. In ordinea priorităților ur
mează recoltarea legumelor rădăci- 
noase. Direcția generală a horticul
turii a întocmit un program, astfel 
ca această lucrare să se încheie cel 
tîrziu pe 15 noiembrie. Pentru ca 
cele aproape 80 000 tone de rădăci- 
noase ce se mai află in grădini să 
fie culese pină la termenul stabi
lit, este nevoie ca zilnic să se re
colteze 5 300 tone. Or, ritmul reali
zat pină acum, abia 1 500 tone pe 
zi. este cu totul sub posibilități. 
Lucrind în acest ritm, unele județe 
mari producătoare, cum sint Bacău, 
Brăila, Buzău, grașov, Constanța^ 
Dolj, Galați. Ialomița. Ilfov și Te
leorman, ar însemna să prelungeas
că recoltarea pină in luna decem
brie. Este un lucru inadmisibil. 
Trebuie trase maximum de Învăță
minte din situația de anul trecut 
cînd, datorita prelungirii recoltării 
și apariției timpului nefavorabil, 
morcovii au rămas în pămint pe 
mari suprafețe, cu toate consecin
țele asupra aprovizionării popu
lației. Nu este tîrziu să se acțio
neze energic în toate județele pen
tru a se preîntîmpina asemenea si
tuații. în ce privește varza, in fie
care județ s-au întocmit grafice 
pentru recoltarea eșalonată, astfel 
incit să se asigure necesarul pen
tru consumul în stare proaspătă și 
cantitățile ce vor'fi însilozate pen
tru prelungirea consumului în 
stare proaspătă pină în luna ia
nuarie.

— Ce acțiuni trebuie Întreprinse 
acum pentru realizarea producției 
de legume a anului viitor ?

— La legume-verdețuri, progra
mul s-a realizat in proporție de 85 
la sută. Au fost semănate 96 La 
sută din suprafețele prevăzute cu 
spanac, 86 la sută din cele cu sa
lată și numai 62 la sută din cele cu 
ceapă verde. Din cauza timpului 
înaintat, semănatul salatei și al 
spanacului a fost oprit. Pornind 
insă de la cerința ca fiecare județ 
să-și asigure necesarul de legume-

Producția este satisfăcătoare, 
dar nu și ritmul recoltării

Stadiul recoltării (cifra de sus) șl al livrărilor de rădăcinoase (morcovi, 
țelină, pătrunjel) la fondul de stat (cifra de jos), în procente, la 30 oc
tombrie, după datele comunicate de Direcția generală economică 

a horticulturii

verdețuri din producție proprie, 
Direcția generală a horticulturii a 
stabilit un program de recuperare 
a restanțelor imediat la desprimă- 
vărare. Spanacul va fi «emanat și 
se va produce răsad de salată care 
se va planta. La ceapa verde, ac
țiunea este încă în curs de desfă
șurare. pină ce condițiile meteoro
logice vor permite. Totuși, aș vrea 
să arăt că în unele județe — Pra
hova, Suceava, Galați, Constanța 
și Arad — realizările sînt cu totul 
necorespunzătoare. îndeosebi ju
dețul Arad nu are nici o justificare, 
aici existind material săditor bun, 
condiții excelente, dar se pare că 
lipsește preocuparea din partea or
ganelor agricole locale.

în mod deosebit sînt de mențio
nat măsurile stabilite de Direcția 
generală a horticulturii pentru a se 
asigura anul viitor o producție co
respunzătoare de ceapă uscată și 
usturoi. Anul acesta. întîrzierea 
plantării din cauza condițiilor gre
le de lucru din primăvară a pro
vocat pierderi de recoltă de 20 pină 
la 30 la sută. Tocmai de aceea s-a 
luat măsura ca 4 500 hectare cu 
ceapă — 21 la sută din suprafața 
repartizată acestei culturi — să fie 
plantate din toamnă. Avantajele 
acestei tehnologii sînt multiple : 
plantarea se face. în condiții foar
te bune, primăvara plantele por
nesc repede în vegetație și recol
tarea începe cu o lună mai devre
me. Tot în toamnă trebuie să plan
tăm 3 600 hectare cu usturoi. Aces
te lucrări, conform graficelor în
tocmite, trebuiau să se încheie 
pină la 81 octombrie. Realizările 
sint însă departe de a ne mulțumi. 

Pină la 30 octombrie ceapa a fost 
plantată pe numai 45 la sută din 
prevederi, iar la usturoi s-au reali
zat numai 1 100 hectare.

în județe cum sînt Bihor, care a 
plantat numai 24 la sută din supra
fețele prevăzute cu ceapă. Buzău — 
27 la sută. Dolj — 43 la sută. Ia
lomița — 41 la sută. Ilfov — 13 la 
sută, Iași — 20 la sută. Prahova — 
7 la sută nimic nu justifică întîr
zierea acestei acțiuni. De aseme
nea. și la plantarea usturoiului, 
deși pe ansamblu există asigurată 
sămînța pentru aproape 3 000 hec
tare, urmînd ca în continuare să se 
asigure și pentru restul suprafeței 
planificate, unele județe — Buzău, 
Dolj. Bacău Iași. Prahova ș.a. — au 
realizări foarte mici. Aș sublinia că 
la ceapă sint neîntemeiate explica
țiile unor județe privind întîrzierea 
plantării din cauza lipsei seminței. 
Ele există in cantități suficiente și 
nu trebuie decit să fie ridicate de 
la întreprinderile județene de se
mințe- întîrzierea plantării cepei și 
usturoiului se datorește numai lip
sei de preocupare pentru pregăti
rea terenului și organizarea mun
cii. Tocmai de aceea, solicităm di
recțiilor agricole județene și trus
turilor de mecanizare a agricultu
rii să asigure mijloacele necesare 
pentru pregătirea terenului și să 
pună în stare de funcțiune toate 
mașinile de plantat, care există în 
număr suficient. Acest lucru se 
cere cu atît mal mult, cu cit plan
tarea cepei și a usturoiului trebuie 
să se Încheie în cel mult o săptă- 
mînă.

Aurel PAPADIUC

UNII „ȘI-AU FĂCUT SUMA" Șl AU ÎNCHIS PORȚILE GRĂDINILOR
Trebuie luate măsuri grabnice împotriva delăsării, pentru 

recoltarea și transportul întregii cantități de legume

La ordinea zilei, montajul utilajelor tehnologice
Dintre multiplele probleme cu care sînt confruntate acum numeroase 

șantiere de investiții, urgentarea montajului utilajelor tehnologice se de
tașează ca o sarcină de prim ordin pentru factorii cu răspunderi în acest 
domeniu. Colectivului de oameni al muncii din cadrul Trustului de montaj 
pentru utilaje chimice din București — cea mai puternică unitate cu 
acest profil din țară — îl revin, în acest sens, sarcini considerabil sporite, 
înalta răspundere de a contribui direct șl efectiv Ia asigurarea condițiilor 
de punere in funcțiune a numeroase obiective și capacități din industria 
construcțiilor de mașini, metalurgie, industria chimică, economia forestieră 
și industria materialelor de construcții. Cum se desfășoară activitatea de 
montaj, în ca constau direcțiile de acțiune abordate cu prioritate pentru 
urgentarea ritmului de lucru pe toate șantierele, ce probleme trebuie 
rapid soluționate? — iată subiectul discuției purtate cu tovarășul inginer 
PANAIT IONEȘCU, director adjunct al trustului.

— Principala noastră preocupare 
a fost și rămîne montarea unui vo
lum cit mai mare de mașini și utila
je. diminuarea hotărîtă a stopurilor 
actuale. Deși la numeroase capacități 
noi, cum sint cele ale combinatelor 
petrochimice din Brazi, Teleajen și 
Borzesti. personalul muncitor din 
trustul nostru a acționat în ritm in
tens, mai ales in ultima vreme, mon- 
țind cantități sporite de utilaje fată 
de programele stabilite, totuși, pe un 
șir de șantiere din industria chimi
că, metalurgie, economia forestieră 
șl industria materialelor de con
strucții. stocurile se mențin încă ri
dicate. Nu este un secret : din dife
rite motive, mii de tone de utilaje 
și echipamente tehnologice nu se 
află pe poziția lor. în halele de pro
ducție, adică acolo unde le este lo
cul. ci stau în continuare aglo
merate în depozitele șantierelor.

— Care sint cauzele menținerii șt 
chiar creșterii pe alocuri a acestor 
stocuri?

— O parte din răspundere ne apar
ține nouă și vizează o serie de defi
ciențe in organizarea, conducerea și 
desfășurarea lucrărilor. în același 
timp insă, am intimpinat mari greu
tăți din partea unor importanți 
furnizori de utilaje tehnologice și 
beneficiari de investiții, greutăți ce 
nu pot fi trecute cu vederea, mai 
ales că unele n-au fost înlăturate 
nici pină acum. Mai bine de 40 la 
sută din stocurile existente sint for

mate din utilaje care nu întrunesc 
condiții pentru montaj : unele au 
fost livrate în altă ordine decît cea 
impusă de procesul tehnologic, altele

Cum se desfășoară lucrările, care sînt 
principalele probleme ale constructo
rilor și montorilor de pe șantierele 
Trustului de montaj pentru utilaje 

chimice din București

au defecțiuni sau sînt Incomplete ; o 
a treia categorie este formată din 
livrările în avans și, în sfirșit, nu pu
ține sînt utilajele primite fără docu
mentația aferentă executării lucrări
lor. în scopul înlăturării consecințe
lor negative provocate de asemenea 
dificultăți, la fiecare Investiție am 
inventariat utilajele în stoc ce pot fi 
montate cu rapiditate și am stabilit 
programe mobilizatoare și realiste de 
montaj.

— Concret, cum veți acționa?
— Pe platformele cu stocuri mari 

de utilaje, cum sînt cele de la Giur
giu. Năvodari, Corabia. Craiova și 
Calafat. am suplimentat efectivele 
de montori, în paralel cu planifica
rea riguroasă a desfășurării lucrări
lor, întărirea ordinii și disciplinei în 

muncă, lichidarea oricăror abateri de 
această natură. Totodată, am intro
dus pe numeroase șantiere luerul în 
două schimburi prelungite, urmă
rind cu stăruință modul cum este în
deplinită această importantă măsu
ră pe fiecare șantier în parte. Tot
odată, punem un accent deose
bit pe folosirea largă a unor tehno
logii și metode de execuție moderne, 
mai ales rapide. Mă refer. îndeosebi, 
la montajul rezervoarelor sferice din 
cadrul Combinatului petrochimic Nă
vodari, cuptoarelor de la rafinăriile 
Brazi și Borzești. coloanelor, răci- 
toarelor și reactoarelor, livrate în 
subansamble, pe șantierele din Bor
zești. Brazi și Năvodari. Practic, pe 
toate șantierele noastre sînt prevă

zute sarcini substanțial sporite, iar 
îndeplinirea lor depinde. într-o mă
sură hotăritoare de mbdul in care 
ceilalți factori cu care colaborăm — 
constructori, sproiectanți. furnizori și 
beneficiari — ne vor sprijini perma
nent și activ, iși vor face pe deplin 
datoria.

— Pe ce șantiere sint necesare mă
suri imediate și un sprijin concret 
din partea furnizorilor?

— Am să le numesc pe cele mai 
importante, cu precizarea că este 
vorba de șantiere la care sînt asigu
rate fronturile de montaj, deci am 
putea munci din plin, dacă nu ar 
lipsi utilajele. Este vorba de șantie
rul Combinatului petrochimic Bor
zești, la instalațiile de cauciuc și ra
finărie, unde nu au fost livrate, deși 

termenele contractuale au expirat, o 
serie de coloane, autoclave, schim
bătoare, centrifuge și refierbătoare. 
Cu greutăți similare, restante in li
vrări, sîntem confruntați și pe șan
tierele combinatelor de îngrășăminte 
chimice din Bacău — fabrica de 
plăci din fosfogips — Slobozia. Arad, 
ale combinatelor de fire sintetice din 
Cîmpulung și Corabia, de fire artifi
ciale Brăila. Vrem să subliniem fap
tul că introducerea unei ordini desă- 
vîrșite în livrarea utilajelor și echi
pamentelor presupune, înainte de 
toate, respectarea de către furnizori 
a termenelor clar stabilite prin gra
ficele comune de livrare, precum și 
expedierea pe șantiere a utilajelor 
in succesiunea firească a lucrărilor 
de montaj.

— Există insă numeroase utilaje 
nemontate din cauza unor deficiente 
manifestate in activitatea constructo
rilor și montorilor, a slabei conlucrări 
dintre aceștia.

— Foarte adevărat. O însemnată 
parte din stocurile actuale este re
zultatul neasigurării fronturilor de 
montaj de către constructori. Fie că 
este vorba de minusuri în organiza
rea unor lucrări, de nefolosirea co
respunzătoare a timpului de muncă 
al oamenilor și al mașinilor de con
strucții. in toate aceste cazuri stă în 
puterea noastra să determinăm o 
profundă schimbare în bine a clima
tului de muncă. Iar faptul că pe 
alocuri — și amintesc aici șantierele 
Combinatului chimic Craiova. Com
binatului de fire artificiale Brăila, 
Combinatului petrochimic Borzești 
— constructori și montori nu și-au 
corelat riguros eforturile, ridică și 
mai stringent problema întăririi co
laborării dintre noi și ceilalți factori 
participanti la procesul de realizare 
a investițiilor, necesitatea introdu
cerii unei discipline ferme în finali
zarea programelor de măsuri și de 
lucrări stabilite în comun.

Convorbire consemnată de
Cristian ANTONESCU

în luna octombrie din aeest an, 
legumicultorii din județul Ialomița 
au recoltat cu aproape 15.000 tone 
de legume mai mult față de aceeași 
perioadă ă anului trecut. Mai pre
cis, de Ia începutul lunii și pină 
la 28 octombrie s-au cules 10100 
tone de tomate și peste 4 300 tone 
de ardeiuri. Cooperative agricole 
cum silit cele din Traianu, Ulmu, 
Sudiți. Săveni, Ceacu, Munteni Bu
zău, Făurei, Albești, Țăndărei ș.a., 
deși și-au realizat planul la pro
ducția de legume, continuă să adune 
cu grijă tot ce se mai găsește în 
grădini, livrind cantități suplimen
tare de legume atît pentru con
sum, in stare proaspătă, cit și 
pentru industrializare. De fapt, așa 
ar trebui să procedeze toți gospo
darii. ' Să nu lase nimic pe cimp 
din roadele muncii de un an de zile. 
Cu toate acestea, deși in marea

0 „EXPERIENȚĂ" CARE NU MAI TREBUIE REPETATĂ
De ce se desfășoară necorespunzător și în această toamnă 
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plantarea cepei și a usturoiului
Odată cu strîngerea ultimelor le

gume de pe cimp, in grădinile din 
județul Tulcea se pregătește recolta 
următoare. Pentru asigurarea ver
dețurilor de legume, in anul viitor 
vor fi cultivate 649 hectare, din 
care 344 hectare au fost insămîn- 
țate încă de pe acum. Cete 200 de 
hectare planificate a fi semănate 
cu spanac au primit deja sămînța, 
salata s-a semănat pe 42 hectare 
din cele 60 planificate. Cu cea
pă verde au fost plantate 100 hec
tare față de 155 planificate. Nu s-a 
plantat usturoiul pentru verdeață 
din lipsă de sămîntă.

„în anul 1981 in județul Tulcea 
— ne spunea Mihai Arsenie. direc
torul trustului județean horticol — 
vom cultiva cu legume 7 500 de 
hectare. Pe lingă asigurarea canti
tăților de verdețuri necesare apro
vizionării populației, în această 
toamnă șl în primăvară am trecut 
la pregătirea întregii producții de 

majoritate a unităților agricole co
operatorii nu au inchis porțile la 
grădinile de legume, din păcate mai 
sint și unele unități unde nepăsa
rea calcă cu pași grei pe covorul 
roșu de tomate și ardeiuri. Ne re
ferim la cooperativele agricole din 
Crăsani, Căzănești, Dichiseni, Săl- 
cioara, unde consiliile de condu
cere se pare că așteaptă bruma 
pentru a scăpa de grija recoltatului. 
Este datoria conducerilor consi
liilor unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste Baiaciu, Ciochina și 
Jegălia, a organelor de partid și de 
stat din localitățile respective să in
tervină pentru ca nici un kilogram 
de legume să nu fie supus deprecie
rilor, să nu se piardă. Un fapt regre
tabil este acela că Agrocoop Bucu
rești nu trimite mijloacele de trans
port să ridice tomatele, ardeiurile și 
gogonelele planificate nici în pro

legume a anului viitor. La această 
dată au fost stabilite toate supra
fețele destinate legumiculturii. 
Fiecare șef de fermă cunoaște de 
pe acum structura culturilor și teh
nologiile care vor fi aplicate".

Pentru a elimina unele greșeli 
care s-au făcut ani de-a rindul. in- 
cepind din această toamnă se aplică 
o nouă tehnologie de cultivare a 
cepei și a usturoiului. 30 la sută din 
suprafața destinată cepei se plan
tează din toamnă. Mai precis, uni
tățile tulcene vor planta în această 
toamnă 150 de hectare cu ceapă, dar 
pină ta prezent s-au realizat doar 
50 de hectare. Lucrarea se execută 
destul de lent. La asociațiile legu
micole Zebil și Măcin nu s-a pre
gătit la timp terenul destinat acestei 
culturi. Foarte bine se lucrează la 
asociația Valea Nucarilor, unde ta 
5—6 zile ceie 50 de hectare plani
ficate vor primi sămînța. Pentru 
încadrarea în perioada optimă de 
plantat, Centrul de semințe Tulcea 

porție de 25 la sută din programul 
stabilit, deși cantitățile programate 
sînt recoltate și așteaptă să fie pre
luate de beneficiar. Este absolut 
necesar ca Agrocoop București să 
trimită pe viitor mijloacele de 
transport necesare, nu doar două, 
trei mașini pe zi, în loc de 
10—15 cum este planificat. La 
ora actuală, în grădinile jude
țului Ialomița mai sînt circa 4 000 
tone de tomate. 2 000 tone ardeiuri, 
la care se adaugă mari cantități de 
gogonele, varză, conopidă și rădă
cinoase. Trebuie să se țină seama 
de faptul că parcul auto al între
prinderii de transport Ialomița abia 
face față nevoilor județului, care 
este acum in plină campanie.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii* 

trebuie «ă livreze în cel mal scurt 
timp întreaga cantitate de sămîntă.

Plantarea usturoiului, care, așa 
cum susțin specialiștii, este bine 
să se facă încă din toamnă, pentru 
a elimina atacul de nematozi, se 
desfășoară foarte lent. Din cele 80 
de hectare cite au fost planificate 
pentru a fi plantate in această 
toamnă s-au realizat doar 20 de 
hectare. în următoarele zile vor 
mai fi plantate la asociația legu
micolă Zebil Încă 15 hectare. Pen
tru restul suprafeței nu a sosit 
încă sămînța de la întreprinderea 
de producerea seminței din cadrul 
Direcției generale a horticulturii. 
Timpul este înaintat și, tocmai de 
aceea, factorii de răspundere din 
Direcția generală a horticulturii 
trebuie să ia măsuri pentru a asi
gura cit mai repede sămința de 
usturoi.

Neculal AMIHULESEI
corespondentul „Scînteii”
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cu activul din domeniul geologiei
(Urmare din pag. I)

ceva mai grele — e adevărat — 
dar acum peste tot se poate umbla 
mai ușor. Munții noștri sint destul 
de frumoși — deci sînt și atrac
tivi — dar au încă bogății și tre
buie mult mai serios să ne îndrep
tăm activitatea și spre zonele mai 
puțin cercetate pînă acum.

Este necesar să acordăm o mare 
atenție cercetării și punerii în evi
dență a noi rezerve de uraniu, avînd 
în vedere că la sfîrșitul cincinalu
lui 1981—1985 va intra în producție 
prima centrală atomoelectrică, iar 
pînă în 1990 vom mai construi cîte- 
va, astfel ca pînă îri 2000 să ajun
gem la circa 10—15 centrale atomo- 
electrice. Aceasta necesită o canti
tate corespunzătoare de combustibil 
și trebuie să intensificăm cerceta
rea pentru punerea în evidență a 
noi surse de uraniu. Avem rezerve 
de sulf, care trebuie să intre în 
curînd în producție, dar este nece
sar să continuăm cercetarea geolo
gică pentru a putea identifica noi 
resurse, astfel încît în acest cinci
nal să putem crea o bază sigură, 
care să ne asigure pe deplin sulful 
de care avem nevoie. Sînt necesare 
cercetări mai intense, unite, cu mi
nerii, cu chimiștii, pentru a pune în 
valoare sărurile de potasiu de care 
agricultura noastră are nevoie 
pentru a intensifica și cercetarea 
spre a identifica și alte zone care 
pot fi, eventual, mai favorabile ■ 
exploatării acestor resurse în con
diții economice corespunzătoare. 
Avem năvole de cantități mai 
mari de caolină și de argile de 
diferite calități și sortimente, pen
tru, care, de asemenea, avem con
diții și pot fi găsite în țara noas
tră. Trebuie să intensificăm acti
vitatea geologică în strînsă legă
tură cu activitatea de elaborare a 
tehnologiilor corespunzătoare spre 
a putea satisface în întregime ne
cesitățile economiei naționale. Sînt 
o serie de greutăți în asigurarea 
economiei naționale cu nisipuri 
pentru sticlă. Avem rezerve sufi
ciente — și trebuie să facem totul 
pentru a Ie pune în evidență, 
elaborînd și tehnologiile corespun
zătoare, pentru a asigura folosirea 
acestora atît pentru sticlă, cît și în 
turnătorii, unde încep să apară 
unele greutăți.

Sînt și alte substanțe utile de 
care avem nevoie. M-aș referi 
chiar și la calcar, unde, deși avem 
surse foarte multe, există unele 
greutăți în ce privește asigurarea 
cantităților corespunzătoare. Va 
trebui să acordăm o atenție mai 
mare unor materiale și materii 
prime pentru electronică șl elec
trotehnică. De fapt, cercetarea geo
logică are un rol de însemnătate 
deosebită în asigurarea economiei 
naționale, a patriei noastre cu 
surse de energie și cu materii 
prime din diferite domenii, atît 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție și întărirea bazei tehnico- 
materiale, cît și pentru creșterea 
bogăției naționale și ridicarea, pe 
această cale, a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. 
Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate presupune să 
facem totul pentru a asigura, în- 
tr-o măsură cît mai mare, din 
sursele interne, energia și mate
riile prime de care avem nevoie.

Din rezultatele de pînă acum, 
din aprecierile care există se poa
te spune că dispunem încă de po
sibilități de a descoperi noi rezer
ve, atît în ce privește petrolul, 
gazele, cărbunele și alte surse de 
energie, cît și minereurile și dife
rite alte substanțe utile de care 
avem nevoie. Este adevărat, con
ținutul este ceva mai sărac, dar, 
în actualele condiții' de prețuri 
existente pe piața internațională, 
exploatarea lor devine economică 
și necesară. Chiar în condiții grele 
de exploatare, a petrolului, spre 
exemplu, cu o producție mai mică 
pe sondă, petrolul din țară ne 
costă de cîteva ori mai ieftin decît 
este prețul actual al petrolului pe 
piața mondială. Aceeași situație 
este și în ce privește alte mine
reuri sail materii prime. Iată de 
ce este necesar să înțelegem că 
hotărîrile Congresului al Xll-lea 
cu privire la asigurarea într-o mă
sură mai mare cu surse energetice 
șl materii prime din țară consti
tuie una din necesitățile primor
diale pentru dezvoltarea generală 
a patriei noastre. Trebuie să fa
cem totul pentru ca în cincinalul 
care va începe peste două luni să 
putem realiza acest obiectiv fun
damental, trasat de Congresul al 
Xll-lea al partidului !

Ați discutat, ieri și astăzi, planul 
pe 1981, ați văzut prevederile pen
tru noul cincinal în acest domeniu. 
Avem în vedere ca pînă în martie 
să definitivăm planul cincinal, deci 
și pentru geologie. Va trebui să 
mai revedem prevederile cincina
lului în acest domeniu, pornind de 
la necesitatea intensificării puter
nice a activității de identificare, 
de punere în evidență și de trecere 
la exploatarea surselor de energie 
fi de materii prime.

Practic, mi există substanță utilă 
care să nu fie necesară economiei 
și căreia să nu-i acordăm atenția 
necesară. In nici un domeniu nu 
se poate spune că avem suficient, 
că nu trebuie să ne mai ocupăm de 
găsirea de noi resurse, că putem 
sta liniștiți. în oricare domeniu — 
de Ia petrol, aur și,argint și pînă 
la argilă, la caolină șl alte sub
stanțe — totul Interesează și tre
buie să obținem aceste resurse în 
cantități cît mai mari, desigur, cu 
tehnologiile corespunzătoare de 
valorificare a lor.

Este necesar să intensificăm și 
activitatea de elaborare a tehnolo
giilor pentru valorificarea com
plexă a minereurilor, pentru a pu
tea extrage tot ceea ce este util. 
Nu trebuie să ne mulțumim să ex
tragem dintr-un minereu numai 
cuprul sau numai zincul 'și plum
bul, și să-l lăsăm pe urmă în halde. 
Trebuie să unim de la început for
țele, să acționăm și să realizăm, 
odată cu intensificarea surselor de 
minereuri,' și elaborarea de tehno
logii pentru valorificarea com
plexă a lor, pentru a extrage tot 
ceea ce conțin aceste minereuri. 
După aceea să stabilim și cum să 
valorificăm rocile din care am ex
tras aceste minereuri — sterilul, 
cum se spune — folosindu-le în 
alte domenii, în construcții, la 
drumuri și altele. în.acest fel vom 
face ca și activitatea de extragere 
a minereurilor mai sărace să de
vină rentabilă și eficientă. Deci, pe 
această cale, și activitatea geologi
că o să fie mai eficientă.

S-a vorbit aici de necesitatea de 
a analiza mai temeinic posibilita
tea ca cercetările geologice — mai 
cu seamă la foraj, la puțuri mi
niere, la galerii — să fie cît mai 
sigure. în această privință trebuie 
să acordăm ceva mai multă aten
ție cercetării seismice. Am început 
ceva în această privință, dar cred 
că sîntem în urmă în acest dome
niu, pentru că noi, cu mijloacele 
actuale și aparatura existentă, pu
tem elimina într-o măsură însem
nată lucrările de foraj și miniere 
care sînt făcute în gol — ca să 
spun așa — fără rezultat. Cred că 
trebuie să întărim sectorul respec
tiv, institutele geologice, întreprin
derile geologice, încît să aibă po
sibilitatea de a identifica sau de a 
localiza pe cît posibil zăcămintele 
și de a merge apoi la sigur în fo- 

' raj, în lucrările miniere, și așa mai 
departe. în această privință cred 
că și Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie va trebui să 
acorde un sprijin mai mare. Să 
unim forțele și să obținem încă de 
anul viitor o îmbunătățire serioasă 
în acest domeniu !

în al doilea rînd, consider că 
este necesar să asigurăm — așa 
cum s-a solicitat și aici — mij
loacele necesare de foraj, de lu
crări miniere și tot ce este necesar, 
inclusiv pentru forajul cu diame
trul mare pentru puțurile miniere, 
spre a scurta astfel substanțial 
durata de execuție a lucrărilor, 
termenul de punere în evidență a 
rezervelor utile. în această privin
ță, consider că trebuie să revedem 
puțin prevederile, pentru ca și do
tarea, și tot ce este necesar să 
țină seama de cerințele puse de 
Congresul al Xll-lea al partidului 
privind intensificarea activității de 
asigurare cu surse energetice și de 
materii prime din țară.

Dispunem în această privință de 
posibilitățile necesare. Industria 
noastră — metalurgică și construc
toare de mașini — este în stare să 
asigure astăzi dotarea corespunză
toare. Așa cum am făcut pentru 
domeniul minier, trebuie să reali
zăm un program special de dotare 
și pentru domeniul geologic, pen
tru a putea realiza programul pe 
care ni-1 propunem în cincinalul 
viitor. ,

Cînd am vizionat expoziția, am 
discutat că trebuie să perfecțio
năm activitatea de cercetare geo
logică, să concentrăm forțele în 
zonele cunoscute pentru a clarifica 
pe deplin ce rezerve există în zo
nele actuale — de petrol, gaze, 
cărbune și celelalte minereuri. în- 
tr-adevăr, aici trebuie să se lu
creze strîns, împreună cu între
prinderile de exploatare ; dar și 
geologia trebuie să-și asume răs
punderea corespunzătoare în ce 
privește determinarea, în zonele 
cunoscute, a tuturor rezervelor de 
care dispunem, indiferent de con
dițiile de exploatare, spre a se pu
tea, pe această bază, trece la pu
nerea lor în valoare. Să perfec
ționăm activitatea și colectivele de 
cercetare, încît cercetarea unei zone 
să ducă la cunoașterea deplină a 
tuturor rezervelor, din toate dome
niile. Să părăsim definitiv practi
ca de a se face cercetare numai 
pentru petrol sau gaze și a lăsa 
să vină alții să vadă ce alte mi
nereuri sau alte substanțe utile 
mai există în zona respectivă. Tre
buie să clarificăm tot ceea ce 
există într-o zonă, tot ceea ce poa

te fi pus în valoare — indiferent 
în ce domeniu !

Consider că este necesar să ne 
concentrăm, în primul rînd, în zo
nele cunoscute pentru a clarifica 
tot ceea ce avem aici, inclusiv po
sibilitățile de a mări extracția. în 
al doilea rînd, să trecem în noi zone, 
unde, pe baza cercetării seismice, 
avem indicii că se găsesc resurse 
energetice sau mineraliere utile. 
Să facem aceasta concentrînd for
țele pentru a clarifica într-o peri
oadă cît mai scurtă posibilitățile 
și resursele existente în noile zone.

Este absolut necesar ca, începînd 
cu anul viitor, această mare armată 
de peste 50 de mii de oameni ai 
muncii care lucrează în domeniul 
geologiei să contribuie într-o mă
sură mult mai mare la creșterea 
resurselor energetice și mineraliere 
ale economiei noastre naționale.

Nu mi-am propus acum să mă 
refer critic la activitatea geologică, 
deși sînt multe lucruri de criticat. 
Cred însă că se va înțelege că .tre
buie trase concluzii corespunză
toare, atît din ceea ce avem bun. 
cît și din ceea ce este negativ, și să 
se treacă la măsuri practice pentru 
lichidarea lipsurilor și neajunsuri
lor.

Eu am multe critici de formulat, 
dar mi le rezerv pentru a doua în- 
tîlnire ; am însă speranța că pînă 
atunci veți soluționa multe proble
me și nu voi fi obligat să mă refer 
la toate lipsurile ; vor rămîne mai 
puține. Vă acord deci încrederea 
că veți trage singuri concluzii în 
această privință. (Aplauze).

Sînt, totuși, cîteva lucruri organi
zatorice la care aș dori să mă re
fer. Cred că este necesar să ne ui
tăm mai bine la actuala organi
zare pe teritoriu a activității geo
logice. Unele grupuri sau între
prinderi geologice au o zonă prea 
mare — și ar trebui, poate, să mer
gem la o regrupare și la o limitare 
a acestor zone, pentru a ne putea 
concentra mai bine atenția spre 
realizarea obiectivelor de cercetare 
propuse. Să avem în vedere indi
ciile de care dispunem pe calea ac
tivității seismice. Această organi
zare să o facem, pe zone unde avem 
anumite indicii că vom putea obți
ne rezultate bune.

Nu-i nevoie neapărat de între
prinderi mari ; mai bine să avem 
cîteva întreprinderi mai mici, dar 
localizate pe o zonă mai mică. în 
felul acesta se va evita dispersa
rea, iar controlul și folosirea utila
jelor vor fi mai eficiente, ne vor 
ajuta să obținem rezultate mai 
bune.

Să ne gîndim la o mai bună re
partizare a forțelor. Am mai discu
tat o dată această problemă. Impre
sia mea este că prea mulți oameni 
stau în București și prea puțini sînt 
în teren, acolo unde de fapt tre
buie realizată activitatea geologică. 
Oricît de importantă ar fi cerce
tarea în laborator, acolo nu reu
șești decît să vezi ce conțin mine
reurile identificate de cei care au 
lucrat în teritoriu. Or, eu cred că 
putem să dotăm cu o anumită apa
ratură și unitățile din teritoriu 
pentru ca, cel puțin cercetările ini
țiale, să se facă acolo, să nu se mai 
aducă minereurile în București. 
Deci să facem o organizare mai • 
completă, dotînd unitățile din te
ritoriu inclusiv cu laboratoare de 
cercetare. în institute — geologice, 
miniere, chimice, metalurgice — să 
elaborăm tehnologiile care sînt, de 
acum, mai complexe ; dar pentru 
activitatea geologică și pentru 
determinarea conținutului mine
reului, laboratoarele trebuie să fie 
jos, la întreprinderi, la grupe, care 
își desfășoară activitatea in teren.

Iată de ce consider că în vederea 
realizării programului pe care l-a 
stabilit Congresul al Xll-lea este 
absolut necesar să repartizăm și 
forțele mai bine, să le mutăm din 
birouri, din București, în teritoriu, 
acolo unde putem găsi minereuri, 
în București nu găsim minereuri, 
tovarăși ! Chiar dacă sub clădirile 
din București s-ar găsi ceva, ăr fi 
greu să le exploatăm pentru că ar 
trebui să dăm jos orașul — și acest 
lucru nu-1 putem face.

Noi am mai discutat această pro
blemă de organizare, dar s-ă făcut 
puțin pînă acum. Desigur, această 
consfătuire nu este un organism de 
hotărîri. este o consfătuire de lu
cru ; dar cred că veți fi cu toții de 
acord, dacă punem la vot, să facem 
așa. De acord, tovarăși ? (Aplauze 
aprobative).

M-am referit mai înainte la pro
blemele legate de asigurarea mate
rialelor. Doresc să revin. Va tre
bui ca, împreună cu Ministerul 
Metalurgiei, Ministerul Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Chi
miei, în legătură cu anumite ma
teriale, și mai cu seamă pentru 
recuperarea secțmdară în petrol, să 
facem un program de soluționare 
a tuturor problemelor privind asi
gurarea bazei materiale, inclusiv 
repararea — care trebuie s-o orga

nizeze ministerul — asigurarea co
respunzătoare cu piese de schimb 
de către industria construcțiilor de 
mașini, dar și de întreprinderile 
ministerului. Consider ■ că trebuie 
să asigurăm în întregime și pînă la 
capăt tot ce este necesar — pentru 
a putea realiza programul de cer
cetare geologică pe care îl vom sta
bili pentru cincinalul acesta. Spun 
îl vom stabili, pentru că. repet, 
consider că pînă în martie, cînd 
vom încheia elaborarea viitorului 
cincinal, vom mai majora unele 
prevederi și va trebui să intensi
ficăm activitatea, în unele dome
nii, pentru a pune în valoare o can
titate mai mare de surse energe
tice și de alte minereuri și sub
stanțe utile.

Tot ceea ce s-a ridicat aici în ce 
privește baza materială va trebui 
să-și găsească, pînă la sfîrșitul 
anului, rezolvarea într-un program 
concret, stăfbilindu-se și întreprin
derile care trebuie să asigure reali
zarea a tot ce este necesar pentru 
desfășurarea corespunzătoare a 
acestei activități.

Trebuie să ne ocupăm, de ase
menea, de mal buna pregătire a 
cadrelor. S-a menționat aici nive
lul bun al noilor geologi. Trebuie 
însă să avem în vedere că se im
pune și în acest domeniu — ca și 
în alte sectoare — o reciclare pe
riodică. Să ne gîndim la un sistem 
de cursuri care să asigure perfec
ționarea și ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe al tuturor 
celor care lucrează în geologie.

S-au formulat aici unele propu
neri privind cadrele de tehnicieni, 
de maiștri. Dacă m-aș referi mai 
cu seamă în domeniul petrolului 
— dar aceasta e valabil ,și în alte 
domenii, și în geologie — cred că 
noi am rămas puțin în urmă în ce 
privește pregătirea maiștrilor son
dori, a sondorilor. S-a neglijat 
puțin această activitate și trebuie 
să revedem întregul program de 
pregătire a cadrelor. A existat, de
altfel, și o concepție — după mine, 
greșită — la minister, care timp 
de cîțiva ani Ia rînd a mers pe 
linia reducerii numărului studen
ților și elevilor din școlile de pre
gătire geologică, minieră și petro
lieră. Se pornea de la aprecierea 
greșită, care exista la conducerea 
ministerului, că posibilitățile 
României de a descoperi noi re
surse geologice sînt reduse — și 
atunci se socotea că nu are rost 
să mai pregătim geologi, sondori 
și așa mai departe. S-a corectat 
acest lucru, s-a majorat corespun
zător numărul studenților, dar 
trebuie să ne îngrijim ca, în cel 
mai scurt timp, să asigurăm ca
drele necesare pentru a putea 
realiza programul pe care îl avem 
în acest domeniu.

în ce privește problemele de 
ordin material, la care v-ați refe
rit aici, ele vor fi analizate și tot 
ceea ce va corespunde necesități
lor va fi soluționat in mod cores
punzător. Sînv lucruri care, de pe 
acum, cred că merită să fie solu
ționate, mă refer la cele legate de 
condițiile de muncă ale minerilor 
sau ale geologilor, care sînt, în 
multe domenii, asemănătoare. 
Aceste probleme vor trebui să-și 
găsească soluționarea corespunză
toare. Legat de aceasta, va trebui 
însă să ne gîndim la aplicarea mai 
consecventă a noului mecanism 
economic și în acest domeniu, la 
organizarea activității geologice 
pe principiul autoconducerii mun
citorești și autogestjunii. Este ade
vărat că activitatea geologică este 
finanțată de stat ; dar aceasta nu 
înseamnă că întreprinderile' nu 
pot și nu trebuie să-^i organizeze 
activitatea pe principiul autocon
ducerii și autogestiunii. Fiecare 
întreprindere și unitate geologică 
trebuie să-și aibă bugetul propriu, 
să știe ce primește de la stat și 
pentru ce activități, cît trebuie să 
cheltuiască și pentru ce activități. 
Fiecare unitate trebuie șă lupte 
pentru a pune în valoare — în 
raport cu cheltuielile și cu efortu
rile materiale, financiare și umane 
care se fac — cît mai multe sub
stanțe utile, în toate domeniile.

De aceea am și pus aici întreba
rea privitoare la găsirea unui sis
tem de cointeresare a tuturor celor 
din geologie — de la geologul-șef, 
de la directorul întreprinderii, pînă 
la muncitorii care lucrează în acest 
sector — în legătură-nemijlocită cu 
cantitatea de substanțe utile puse 
în evidență și date spre exploatare. 
Trebuie să na gîndim cum să facem 
acest lucru. Cred că nu este greu 
să ajungem la o soluție corespun
zătoare, astfel încît ' veniturile și 
creșterea acestor venituri, sporirea 
fondului de participare la beneficii 
să fie stiîns legate de cantitatea 
de minereuri utile puse în evidență. 
In felul acesta, cu cît se va da în 
exploatare o cantitate mai mare de 
minereuri utile — desigur, în con
diții sigure, cu confirmarea lor în 
exploatare, pentru că, după cum 
știți, au mai fost și cazuri cînd s-au 

dat în exploatare de către geologi 
terenuri, cu aprecieri de conținut, 
care ulterior n-au fost confir
mate — cu atît va spori acest fond 
de participare la beneficii, cu atît 
se vor obține venituri suplimentare 
mai mari. Aceasta presupune o le
gare mai bună a geologiei cu între
prinderile petroliere și miniere. 
Dealtfel, cred că este necesar să ne 
gîndim cum să întărim și mai mult 
conlucrarea între aceste două sec
toare — sectorul de cercetare geo
logică și sectorul de exploatare — 
astfel încît să scurtăm durata de 
timp de la punerea în evidență a' 
zăcămîntului și pînă la darea sa în 
exploatare. Unele lucrări, miniere 
mai cu seamă — unde mergem 
deja Ia puțuri și la galerii subte
rane — trebuie să fie astfel reali
zate încît șă poată fi preluate direct 
în exploatare ; să nu facem chel
tuieli pentru lucrările de explo
rare și apoi, în paralel, să facem 
alte cheltuieli pentru lucrările de 
exploatare. Aceasta este, dealtfel, 
și o cale de a scurta durata dintre 
cercetarea geologică, și punerea în 
evidență a resurselor minerale și 
exploatare. Prin gîndirea și reali
zarea, împreună cu întreprinderile 
de exploatare, a puțurilor și a lu
crărilor de săpare a galeriilor, să 
facem în așa fel încît ele să poată 
fi folosite și la extracția minereu
rilor respective. Pe această bază va 
crește și eficiența economică. 
Desigur, o parte din costuri 
vor trebui să fie suportate 
în continuare, dar dacă se con
firmă existența minereurilor și a 
substanțelor corespunzătoare, atunci 
aceste costuri să treacă și asupra 
întreprinderilor de exploatare ; în 
felul acesta va crește eficiența eco
nomică și într-un loc, și în altul.

Se impune să elaborăm un pro
gram corespunzător de colaborare 
mai strînsă între aceste două sec
toare, care să aibă în vedere scurta
rea la maximum a timpului de cer
cetare, în primul rînd a duratei de 
cercetare, dar și a timpului de la 
cercetare la exploatare, perioadă 
care se prelungește, cîteodată, pe 
foarte mulți ani.

Este necesar să facem totul-pen
tru ca puternicul detașament al 
geologilor să-și îndeplinească în 
condiții cît mai bune misiunea de 
mare însemnătate pe care o are în 
societatea noastră, în asigurarea 
patriei cu substanțe utile în toate 
domeniile ! Un rol important tre
buie să revină organizațiilor de 
partid, comuniștilor din sectorul 
geologic, dar și tuturor geologilor, 
membrilor de sindicat, ai U.T.C., 
membrilor Organizației Democra
ției și Unității Socialiste, care. îm
preună cu organizațiile de partid, 
trebuie să acționeze, într-o strînsă 
unitate, pentru a îndeplini sarci
nile de mare răspundere ce revin 
geologiei.

Dispunem, și în acest sector, de 
organizații de partid puternice, de 
forțe capabile să rezolve orice pro
blemă. După părerea mea, nu pot 
fi nici un fel de probleme pe care 
geologii români să nu le poată so
luționa. Ei au demonstrat, nu o 
dată, că sînt în stare să-și înde
plinească în bune condiții sarci
nile, atît în țară, cît și atunci cînd 
sînt trimiși în străinătate. Șă avem 
în vedere, că intenționăm să parti
cipăm mai activ la activitatea de 
cooperare geologică într-un șir de 
țări și aceasta ne cere, cu atît mai 
mult, să perfecționăm și activita
tea, și organizarea, și utilajele, 
spre a putea participa cu rezultate 
cît- mai bune la cooperarea cu alte 
țări.

în încheiere, aș insista, încă 
o dată, să se treacă cu toate for
țele la revederea programelor de 
activitate, astfel ca, încă din anul 
1981, să obținem o îmbunătățire 
simțitoare a întregii activități din 
geologie. Repet și aici ceea ce am 
spus la plenară : întreprinderile 
geologice care vor încheia acest 
trimestru cu punerea în evidență 
a rezervelor pe care le au stabilite 
în plan, vor beneficia. Ia fel ca 
toate întreprinderile, de partici
parea la beneficii, chiar dacă, pe 
total, au avut unele rămîneri în 
urmă. Mai sînt numai două luni 
pînă la încheierea cincinalului ac
tual, dar geologii pot face cîteo
dată în două luni cît n-au • făcut 
în 2 ani.

Eu am deplina convingere că 
toți cei. prezenți la consfătuire, toti 
oamenii muncii din geologie vor 
înțelege că hotărîrile Congresului 
al Xll-lea pun în fața lor sarcini 
de mare răspundere și vor face 
totul pentru a se achita cu cinste 
de aceste sarcini, de încrederea 
care li s-a acordat.

Vă doresc dumneavoastră și tu
turor geologilor succes în întreaga 
activitate, multă sănătate și feri
cire! (Aplauze puternice, prelun
gite; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.Î"; se aclamă îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA-

DECRET
privind unele măsuri pentru 

stimularea personalului muncitor 
din industria extractivă care 

depășește producția planificată 
la extracția de țiței, cărbune 

și alte materii prime
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România decretează :
Art. 1. — Personalul muncitor 

din industria extractivă care depă
șește producția fizică planificată la 
extracția de țiței, cărbune, mine
reuri neferoase și alte materii pri
me. contribuind, pe această cale, la 
asigurarea nevoilor de materii pri
me ale economiei naționale și la 
reducerea importurilor, beneficiază 
de premii speciale pentru fiecare 
tonă sau, după caz. altă unitate fi
zică de produs obținut peste plan.

Art. 2. — Produsele și cuantumul 
premiilor speciale pe unitate de 
produs se stabilesc anual prin pla
nul național unic de dezvoltare 
economico-socială, în limita unei 
cote de pînă la 15 la sută din va
loarea produselor obținute peste 
plan.

Art. 3. — Premiile cuvenite, po

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

COTELE ANEXA

pentru produsele obținute peste plan
ce se aplică pentru activitatea anului 1981

mm coloană Hg

1. Ti tei........................................................
2. Gazolină . . . ...
3. Gaze asociate utilizabile, la 15’C și 760
4. Lignit și cărbune brun . . ...
5. Huilă netă..........................................
6. Huilă spălată pentru cocs .

Cupru in concentrate ....
Plumb in concentrate .... 
Zinc
Aur
Argint

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

15%
15%

in concentrate ......
in concentrate,...................................

în concentrate............................
Minereu de fier marfă echivalent 100% fier 
Pirită în concentrate ...................................
Sulf în concentrate............................
Sulf în concentrat 45% de Călimani . 
Barită................................................. ......
Nisipuri cuarțoase spălate . , , . .
Argilă ■ refractară..........................................
Caolin preparat..........................................
Feldsoat 
Bisulfură 
Molibden 
Bismut în

'o

de molibden 
în concentrate 
concentrate .

Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. I) 

naționale, de condițiile lor de mun
că. și viață. Ei au .subliniat că acti
vitatea de cercetare geologică seva 
încheia anul acesta cu un bilanț po
zitiv, realizindu-se prevederile de 
plen Ia principalii indicatori tehnico- 
economici. Evidențiind succesele ob
ținute in industria extractivă, ca și 
in domeniul cercetării geologice, ei 
au arătat, totodată, în spirit critic 
și autocritic, că rezultatele de pînă 
acum nu se ridică la nivelul sar
cinilor tra'sate de conducerea parti
dului. al cerințelor complexe și me
reu în creștere ale economiei na
ționale. Cei ce au luat cuvîntul au 
făcut numeroase propuneri pentru 
înlăturarea lipsurilor si deficiente
lor existente in acest domeniu, 
astfel încît să se asigure cqnditiile 
necesare pentru îndeplinirea inte
grală a tuturor sarcinilor prevăzute 
în Planul național unic de dezvol
tare economico-socială a României 
pe anul 1981 și pentru cincinalul 
1981—1985., A fost subliniată impor
tanța deosebită pe care o au pen

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
Industria județului Arad

Oamenii muncii din județul Arad 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în frunte cu 
comuniștii, raportează cu deosebită 
satisfacție și mîndrie patriotică 
realizarea prevederilor actualului 
cincinal la producția industrială cu 
61 de zile mai devreme, urmind ca 
pină la sfirșitul anului unitățile 
economice. din județul Arad să 
realizeze o producție industrială 
peste prevederi de 3,8 miliarde lei.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune :

Industria județului Prahova
Comitetul județean Prahova al 

Partidului Comunist Român. în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, raportează îndeplinirea 
la'data de 30 octombrie a prevede
rilor planului cincinal 1976—1980 la 
producția industrială. Aceasta cre
ează condiții ca să se realizeze, pînă 
la sfîrșitul anului, o producție su
plimentară în valoare de 11,5 mi
liarde lei.

Tn telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se arată : în prezent. In spiritul in
dicațiilor și orientărilor date de 
dumneavoastră la Congresul al II-

Industria municipiului Slatina
Printr-o telegramă adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. comitetul municipal de 
partid aduce la cunoștință că 
municipiul Slatina a îndeplinit la 
31 octombrie 1980 prevederile pla
nului cincinal la producția indus

trivit prevederilor prezentului de
cret, se acordă anual, peste celelal
te drepturi prevăzute de lege, mun
citorilor, maiștrilor, inginerilor și 
tehnicienilor, celuilalt personal 
muncitor din unitățile de producție 
care contribuie efectiv la depășirea 
sarcinilor de plan la producția fi
zică.

Art. 4. — Sumele necesare pen
tru plata premiilor speciale pe uni
tate de produs se suportă din re
zultatele financiare ale întreprinde
rii. iar plata acestora se face peste 
fondul de retribuire planificat.

Art. 5. — Prevederile prezentu
lui decret se aplică începînd cu ac
tivitatea anului 1981.

Cotele stabilite pentru produsele 
obținute peste plan ce se aplică 
pentru activitatea anului 1981 sint 
prevăzute în anexă, care face par
te integrantă din prezentul decret 

tru realizarea ritmică a planului de 
cercetări geologice folosirea în în
tregime și cu maximum de randa
ment a bazei materiale de care dis
pune acest sector, mai buna orga
nizare a muncii, întărirea' ordinii 
și disciplinei pe toate Șantierele 
geologice, concentrarea forțelor in 
zone de perspectivă. Totodată, vor
bitorii au reliefat necesitatea asigu
rării unei mai bune pregătiri a ca
drelor din acest sector, stabilirea 
unui sistem care să lege mai strîns 
institutele de cercetări de proble
mele practice, mai buna coordona
re a cercetărilor geologice în pro
fil teritorial.

Ei s-au angajat să-si intensifice 
eforturile in vederea punerii in va
loare a noi rezerve de țiței, gaze 
naturale, cărbune, minereuri feroa
se și neferoase, pentru descope
rirea de noi surse energetice si de 
materii prime necesare dezvoltării 
în continuare a economiei noastre 
/îationale..

în încheiere, întîmpinat cu pu
ternice urale, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Aplicind in viață, cu consecvență 
revoluționară, hotărîrile Congresu
lui al Xll-lea al partidului, prețioa
sele dumneavoastră indicații, orga
nizația județeană de partid a mobi
lizat puternic comuniștii, pe toți oa
menii muncii, indiferent de naționa
litate. Ia înfăptuirea programelor de 
măsuri privind accelerarea pro
gresului tehnic, diversificarea și îm
bunătățirea calității produselor, asi
milarea de noi tehnolog1! și produ
se, în scopul reducerii importului, al 
■sporirii eficienței întregii activități 
economice.

lea al consiliilor populare și la 
Plenara Comitetului Central al 
partidului din 14—15 octombrie a.c., 
colectivele de oameni ai muncii din 
economia județului nostru, sub con
ducerea organelor și Organizațiilor 
de partid, depun eforturi susținute 
pentru ridicarea gradului de valori
ficare a materiilor prime și mate
rialelor, de folosire mai judicioasă 
a resurselor locale și materialelor re- 

• folosibile, reducerea consumurilor, 
îmbunătățirea calității produselor, 
sporirea eficientei muncii, pentru a 
realiza o nouă calitate, superioară, 
în toate domeniile de activitate.

trială și export. Aceasta va permite 
celor ce muncesc în orașul alumi
niului să realizeze suplimentar, 
pînă la sfirșitul acestui an. o pro
ducție globală industrială de 1.9 mi
liarde lei. Totodată, vor fi livrate 
în plus Ia export produse în valoare 
de peste 400 milioane lei-valută.

I
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I unchiului meu"

Istoria patriei, izvorul veșnic viu
al operei durabile

Interviu cu sculptorii Gabriela MANOLE ADOC și Gheorghe 
ADOC, autorii Monumentului Independenței, inălțat la lași
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„Mă numesc Elena Mărgărit 
ți doresc să vă aduc ia cunoștin
ță o performanță realizată de 
unchiul meu. Gheorghe Popa, 
din Constanța, pensionar, om 
care se apropie de 70 de uni ți 
este un ciclist pasionat".

In continuare, semnatara scri
sorii ne prezintă, cu minuțiozi
tate, etapele ultimei călătorii 
efectuate de unchiul său avind 
„la bord" o încărcătură de vreo 
30 de kilograme — cort, sac de 
dormit, rufărie de schimb ți pie
se de rezervă pentru bicicletă. 
A făcut ocolul țării, pe o distan
ță insumînd 2 322 kilometri, a 
trecut sau a poposit în zeci de 
localități. „Pretutindeni unchiul 
meu a fost primit ți găzduit cu 
multă căldură ți ospitalitate de 
oameni cărora le transmite, din 
toată inima, cele mai calde mul
țumiri".

9 stejari și încă 1
La intrarea în comuna Ră- 

căciuni, județul Bacău, se ali
niază 9 stejari falnici, fermind 
o inedită și pitorească alee. 
Adunindu-le virsta, ea echiva
lează cu vremea scursă de la 
Burebista pînă in zilele noastre. 
Cu puțină ingeniozitate și cu 
spirit gospodăresc — remarcă 
ziarul județean „Steagul Reșu" 
— localnicii ar putea amenaja 
in preajma celor nouă stejari 
seculari un foarte atractiv punct 
turistic. După cum forurile de 
resort ar putea să-i pună sub 
ocrotirea legii, ca adevărate mo
numente ate naturii. Ca să nu 
mai vorbim că la aceasta este 
îndrituit ți „decanul" de vîrstă 
al stejarilor din această zonă, 
sumețindu-se solitar intre satele 
Tescani ți Boțteni. Vîrsta — 
peste 400 de ani'; înălțimea — 
30 de metri; circumferința trun
chiului — aproape 8 metri; sta
rea de vegetație — excepțională.

Atunci, de ce să facă... excep
ție de le regula monumentelor 
naturii ?

Lupul - 
paznic la oi

Sofrone a făcut ce-a făcut și 
i s-a dus vestea ca-n povestea 
<cu lupul paznic la oi. Numai că 
el, pe numele întreg Sofrone 
Adrian George, era șef de sta
ție la Autobaza nr. 1 I.T.A. 
Brăila, unde avea misiunea să 
păzească nu oile, ci să gospo
dărească motorina. Pe care a 
început însă s-o... scurgă în „re
zervoarele" personale. Și-a găsit 
ți un colaborator pe măsură : 
șoferul Andrei Stelian, ți un 
chilipirgiu — Andrei Ion.' Dar 
repede de tot afacerea a teșit la 
iveală ca untdelemnul deasupra 
apei. Apropo... de apă : în afa
cerea cu motorina, cei trei brăi- 
leni au intrat la... apă.
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O imagine-simbol a acestui pămînt, a istoriei sale eroice. Se înalță 
maiestuoasă, trup de bronz și parcă de aer, de cîntec totodată. Are pasul 
hotărît al luptătoarei, privire de mamă și de iubită, frunte înaltă, piină 
de gînduri și Vise îndrăznețe. Deasupra capului desfășoară o eșarfă, un 
steag desenind inspirat conturul României.

Am descris prin cîteva amănunte Monumentul Independenței 
inaugurat de curînd in peisajul Iașiului.

Urmărisem încă din faza de proiect nașterea acestui monument. îl 
văzusem alcătuindu-se anevoios în atelier. După volumele din ghips 
urmase turnarea in bronz, apoi transportarea bucată cu bucată la locul 
de destinație și asamblarea lui cu văzduhul încărcat de istorie al Iașiului. 
I-am căutat silueta încă de Ia coborirea din tren. A trebuit să ajung insă 
în Piața Unirii și abia după ce am urcat niște scări să-1 descopăr brușe 
vibrlnd plin de grație și monumentalitate totodată in lumina dimineții de 
toamnă. ,

Le-am solicitat autorilor lui date capabile să configureze o fișă artis
tică a statuii Independenței. Primele amănunte ni le oferă sculptorita 
Gabriela Manole Adoc.

— Am vrut ca elementul central 
al monumentului nostru să înfățișeze 
simbolul Independenței, imaginea 
luptelor îndelungate și eroice duse de 
poporul român pentru cucerirea aces
tui scump ideal, dar și imaginea de- 
săvîrșirii sale în condițiile deplinei 
independențe și suveranități dobin- 
dite de țara noastră în anii socialis
mului. Primul gînd a imaginat o 
Victorie, simbol întrebuințat din cele 
mai vechi timpuri în sculptura mo
numentală. Se punea insă problema 
îmbogățirii acestei Victorii cu acele 
elemente specifice, capabile s-o sin- 
gularîzeze, s-o lege de specificul pă- 
mîntului românesc, de tipul uman 
trăitor pe acest pămînt, de sufletul 
istoriei poporului nostru. Și cine ar 
fi putut vorbi mai plastic despre 
toate acestea decît imaginea celei 
care a dat viață șirurilor nesfirșite 
de luptători pentru libertatea și 
independența românească, pentru 
dreptate socială, pentru demnitate, 
pentru omenie? Ea însăși de multe 
ori luptătoare in primele rînduri, 
simbolizînd cele mai alese virtuți ale 
poporului nostru. Sculptînd-o, m-am 
gîndit la „România revoluționară" 
pictată de Rosenthal, la Ana Ipătescu 
și la Ecaterina Teodoroiu, la înain
tașele noastre cioplite pe Columna 
traiană, la VitOria Lipan, dar și la 
femeia contemporană, chemată de 
socialism spre întreaga bucurie, și 
responsabilitate a muncii și creației. 
Dîrzeniei am dorit să-i adaug gin
gășia, puterii de dăruire, capacitatea 
de vis, frumuseții sculpturale, frumu
sețea interioară, spirituală. Acestui 
deziderat i s-au alăturat căutările 
plastice propriu-zise : înscrierea sim
bolicei siluete feminine în arcul unei 
eșarfe larg desfășurate în vînt, ca 
un steag de luptă, ca o spirală su
ferind zțx>rul. propensiunea spre 
înalturi, spre ideal, spre desăvîrșirea 
continuă a independenței.

— Un monument sculptural de for 
public — ne spune Gheorghe Adoc 
— un monument inspirat de istoria 
patriei, în cazul de față de o pagină 
glorioasă a epopeii noastre națio
nale, pe lingă virtuțile plastice 
propriu-zise trebuia să aibă și niște 
generoase valori educative. Zborul 
îndrăzneț al simbolului, al statuii

centrale mi s-a părut că nu exclude 
elementul de cronică redat aproape 
documentar. Dedicat ideii de inde
pendență in general, dar și amintirii 
celor care și-au jertfit viața pe redu
tele de la Grivița și Plevna pentru 
cucerirea Independenței de stat a 
României, am găsit de cuviință, de
altfel în deplin consens cu cei care 
au comandat monumentul, că sint 
absolut necesare aceste basoreliefuri 
cuprinzînd momente cheie din cro
nica anilor 1877—1878.

— Monumentul conține și o frescă 
a Războiului de Independență. O 
frescă în bronz. Ce probleme da 
creație v-a pus realizarea acestor 
basoreliefuri ? '

— Mai întîi documentarea vastă 
asupra acestui episod eroic din is
toria noastră națională, cunoașterea 
desfășurării exacte a evenimentelor, 
dar și a tipologiei celor încleștați în 
luptă, a costumației, a materialului 
de război și, bineînțeles, selecționa
rea momentelor de excepție, adînc 
reprezentative. Am executat zeci și 
zeci de schițe, oameni și cai, oameni 
și tunuri, scene de mase, desfășurări 
largi. Basoreliefurile reprezintă De
clarația de Independență dată de 
Kogălniceanu in Adunarea deputați- 
lor de la 9 mai 1877, mobilizarea ar
matei, trecerea Dunării, o încleștare 
între armata română și cea turcă, 
cucerirea unei redute de către ostașii 
noștri, scena predării lui Osman 
Pașa și scena în care gorniștil sună 
victoria finală.

— Iată împlinită, într-un mod ori
ginal, vechea dumneavoastră pasiune 
pentru Istorie, multă vreme trans
pusă în grafică și în lucrări sculp
turale de mai mici dimensiuni. Mă 
refer la efigia lui Dimitrie Canlemit 
executată pentru celebrarea memo
riei marelui domnitor și cărturar 
român la Constantinopole, dar și la 
lucrări care vorbesc despre vocația 
dv. de sculptor. Mă gindesc la pro
iectul de monument Mihai Viteazul.

— De fapt, aș vrea să precizez că 
mi-am început activitatea artistică 
prin sculptură. O vreme insă, ce-i 
drept, am acordat o mai mare atenție 
graficii, lucru cate a făcut să fiu 
socotit doar grafician. Trecerea prin 
exigențele desenului, ale gravurii o

socotesc extrem 
de utilă. Aceas
tă școală, aceas
tă ’disciplină a 
graficii mi-au 
fost de mare fo
los în dome
niul basoreliefu
lui, în rezolva
rea formelor și 
volumelor ima
ginate in ve
derea realiză
rii Monumentu
lui Independen
ței. 9

Aș dori, de a- 
semenea. să sub
liniez că unul 
din elementele 
cele mai active 
în dificila mun
că de proiecta
re. realizare și 
finisare a lucră
rii despre care 
discutăm l-a 
constituit lite
ratura nume
roaselor docu
mente de epocă, 
a desenelor și 
picturilor sem
nate de -cores
pondenții de 
front pictori, 
printre care, bi
neînțeles. și ma
rele Nicolae Gri- 
gorescu. Li s-au 
alăturat cu su
gestii dintre 
cele mat plasti
ce pentru noi 
versurile lui 
Coșbuc și Alec- 
sandri despre e- 
roismul ostași
lor români, po
vestirile lui Sa- 
doveanu inspi
rate de Răz
boiul pentru In
dependență.

— Nevoia de 
frumos este am
plificată la di
mensiuni fabu
loase de Socia
lism, de politica 
înalt stimulatoare a artelor des
fășurată de partid, de secreta
rul său general. Astfel s-a pu
tut naște în țara noastră, in 
epoca numită cu îndreptățită mîn- 
drie epoca Nicolae Ceaușescu, o arhi
tectură luminoasă, originală, care so-- 
licită o colaborare fructuoasă cu arta, 
cu arta monumentală mai cu seamă, 
cu sculptura, cu mozaicul, cu fresca 
și tapiseria, cu designul — adaugă 
Gabriela Manole Adoc. Trăim o efer
vescentă renaștere artistică, spirituală, 
în multe orașe ale țării s-au inălțat 
monumente impunătoare dedicate 
evocării trecutului glorios ori cele
brării faptelor eroice ale prezentu
lui, monumente ale muncii libere, 
ale unei lumi noi.

— Este o șansă să fii creator de 
frumos intr-o astfel de epocă, într-un 
astfel de climat deschis celot mai

GABRIELA MANOLE ADOC - Monumentul Indepen
denței, lași, figura centrală

cutezătoare proiecte. Climatului aces
ta de efervescentă culturală fără 
precedent generat de socialism, de 
chemarea fertilă spre muncă și crea
ție adresată de secretarul general al 
partidului întregului popor i se da
torează și Monumentul Independen
ței înălțat în spațiul de veche și nouă 
poezie a Iașiului. în Iașiul bogat 
în amintiri și înnobilat armonios și 
creator cu efigiile epocii contempo
rane, cu zidirile trainice ale .socialis
mului. Creatorii de artă din țara 
noastră sint pe deplin convinși, că 
operele lor trebuie să se constituie 
într-un firesc omagiu adus luptei 
pentru libertate și independență a 
poporului nostru, muncii lui eroice 
de astăzi.

Interviu de
Constantin VIȘAN

Noul an de învățâmînt la Universitatea 

cultural-științifică București 

FORMĂ LARG ACCESIBILĂ PENTRU 
ÎMBOGĂȚIREA ORIZONTULUI DE CUNOȘTINȚE

Universitatea cultural-științifică București și-a redeschis porțile. în 
Cei 19 ani de existentă, prestigioasa instituție și-a confirmat atributele 
de asezaminl complex de știință și cultură, 'cu o largă audiență in medii 
și grupuri socio-profesionale dintre cele mai diverse. De la 2 500 de cursanți 
in anul debutului s-a ajuns in ultimii ani la circa 17 000, cărora li se 
adaugă _alți aproximativ 100 000 de auditori la manifestările ei publice: 
conferințe, simpozioane, aniversări (inclusiv cele din cadrul UNESCO), 
seri literare, ședințe cu întrebări și răspunsuri. Să mai notăm că. dacă 
in 1962 universitatea funcționa cu 12 cursuri, anul acesta programul de 
invâțămint cuprinde 400 tic cursuri și cicluri tematice. în legătură cu te
matica vastă -și modul di desfășurare a noului an tie invățămir.l. acad. 
REMUS RADULEȚ, rectorul Universității culturaî-științifiee București, 
ne-a spus ;

— Ținind seama de dinamismul so
cietății românești contemporane, de 
afirmarea tot mai puternică a revo
luției tehnico-științifice, care solici
tă o contribuție activă, competentă a 
maselor la propășirea multilaterală a 
patriei, cursurile și programele uni
versității noastre vin direct in spri
jinul procesului de formare a omu
lui nou, cu o atitudine înaintată, so
cialistă față de muncă și semenii săi. 
Iată de ce nu e destul va Universi
tatea cultural-științifică să ofere ce
tățeanului posibilitatea de a urma un 
singur curs izolat, fie el chiar și de 
două sau de patru semestre. Cursan
tul trebuie îndrumat să frecventeze' 
un grup de cursuri înrudite sau com
plementare. De exemplu, noi i-am 
sfătuit pe cei ce se înscriau la cursul 
de calculatoare să urmeze și un curs 
de limbaj specific, precum și un 
curs de programare, spre a le fi, 
intr-adevăr, folositoare în activita
tea lor. Acest procedeu a dat rezul
tate și in alte domenii. Pe de altă par
te. am înființat secții ale Universității 
cultural-științilice, astfel Incit cetățea
nul să se înscrie simultan, pentru 
fiecare din cei trei ani de studiu ai 
secției, la toate cele șase sau opt 
cursuri obligatorii ale ei, eventual 
și la două-trei cursuri facultative.

Prin cursurile secțiilor, organizate 
în principal pluridisciplinar, univer
sitatea noastră oferă cetățeanului po
sibilitatea de a se instrui la nivelul 
-cerințelor actuale în științele natu
rii, în cele social-umane sau in do
meniul estetic, indiferent dacă a ab
solvit o fază sau alta din învățămin- 
tul tradițional. Prin cursurile 
sale independente, universitatea 
oferă solicitanților posibilitatea de 
a-și lărgi orizontul de cunoștințe, 
iar prin conferințele și simpozioane
le izolate — posibilitatea de a-și a- 
duce sau menține la zi informația in 
domeniile care îl interesează. Parti- 
cipînd la activitatea în cluburile șl 
cabinetele universității sau in cadrul 
Unor cursuri practice, cetățeanul iși 
poate dezvolta anumite deprinderi. 
După cum, urmînd cursurile de limbi 
străine sau alte cursuri, bine alese, 
iși poate spori posibilitățile de intra
re în învățămîntul superior tradițio
nal. de stat. \

Sint de părere că universitatea 
cultural-științifică bucureșteană a a- 
juns la structura generală adecvată

pentru cerințele societății . noastre, 
ale cetățeanului. Consiliul științific 
poate asigura de fiecare dată mobi
litatea programelor instituției, nece
sară in acest scop.

— Ați avut dificultăți în această 
muncă de structurare?

— Da. Nu am reușit încă să înfiin
țăm secții în domeniile economic și 
tehnic. S-ar putea ca. din cauza com
plexității disciplinelor tehnice, să fie 
nevoie să se înființeze chiar și o 
universitate cu profil specific.

— Dată fiind componența eteroge
nă a cursanților. care sint principa
lele forme de studiu folosite de uni
versitate?

— Forma cea mai frecventă de 
transmitere a informațiilor este pre
legerea in amfiteatrele universității, 
în ultimii ani am extins insă con
siderabil numărul de cursuri la locul 
de muncă. Abordînd o tematică lar
gă, aceste cursuri, în număr de a- 
proximativ 60, sînt frecventate de 
circa 2 000 de oameni. Există, de a- 
semenea, așa-numitele cursuri sin
gulare, care completează sectorul ști
ințelor social-umane și dezbat pro
bleme politice, etico-juridice, istori
ce, psihopedagogice, cu accent deo
sebit pe educația tinerilor. Ele sînt 
organizate, la cerere, în întreprin
deri și instituții. Anul acesta am i- 
nițiat, în colaborare cu C,C. al 
U.T.C., cursul prin corespondență 
„Partidul Comunist Român în viața 
economică șl social-politică a patriei 
(1921—1981)“, cu prilejul împlinirii a 
șase decenii de Ia crearea P.C.R., pa
ralel cu cursurile avind aceeași te
matică din cadrul secției . „Istorie, 
cultură și civilizație". în același 
timp, extindem numărul de cabinete 
și laboratoare menite să stimuleze 
creativitatea; din acest ultim grup 
face parte, de exemplu, laboratorul 
experimental de studiul tehnicilor 
culturii de masă, inaugurat anul a- 
cesta, care se a^resegzâ responsabi
lilor cu probleme culturale din în
treprinderi și instituții.

— O ultimă întrebare. Se mai pot 
face înscrieri?

— Desigur; cei care doresc să au
dieze cursurile noastre se pot adre
sa universității, in bd. Nicolae Băl- 
cescu 18 — telefon 15 99 58.

Gabriela BONDOC
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Cu tractorul 
la... croitor •

— Cu ce treburi pe-aici, -prin 
Bac ova 7 — a fgst întrebat 
Ioan Vitea.

— Și eu, ca omul...
— Și emul eu ce-a venit ?
— C-un tractor.
— Unde ?
— La croitor.
— Aha, va să zici e un croi

tor care se pricepe ți la tractor?
— Da’ de unde! Am venit să 

fac proba la un costum...
O „probă" de iresponsabilitate 

din partea lui loan Vitea, care, 
in loc să se. afle la muncile 
cimpului, cind cooperatorii a- 
veau mare nevoie de el, a stră
bătut cu tractorul cale de zeci 
de kilometri, dus-întors, între 
Racovița ți Bacova din județul 
Timiș, pentru a veni la croitor. 
Firește, i s-a „croit" și lui o 
sancțiune. Pe măsură. Să-i fie 
de-nvățătură I

Care bucurie...
Ne scrie inginerul Mihai Du- 

mitriu, de la întreprinderea 
„Mecanoexportimport" din Bucu
rești : „Se știe că pentru copii 
bomboanele sînt prilej de bucu
rii. Firește, în cantități raționa
le. Dar ce bucurie mai poate 
avea un copil cind într-o bom
boană de ciocolată, în loc de 
arahide, cum scrie pe cutie, gă
sește o bucată de... țpan? Ce 
s-ar fi întimplat cu măselele 
mele, ca să nu -mai vorbim de 
ale unui copil, dacă nu obser
vam la timp bucata de țpan, pe 
care o anexez ?“■

„Anexa" incriminantă o pu
nem la dispoziția întreprinderii 
bucureștene producătoare, cu 
mențiunea că respectiva cutie 
de bomboane mai mult sau mai 
puțin cu ciocolată ți arahide, 
dar sigur cu... metal, a fost fa
bricată în ziua de 24 octombrie 
anul de grație 1980.
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Poporul este părintele meu literur"rr
(Urmare din pag. I)

a cucerit

I Lașitate
împreună cu patru amici. 

Constantin Vîziteu s-a tot cin- 
s*it, pînă a prins „curaj" să se 
urce la volanul mașinii unuia 
dintre ei, plecind toți cinci la 
cabana Dimbul Morii. Aici, fie
care a mai consumat cite trei 
sticle cu bere. Au mai „mîntuit" 
ți cite o sticlă, tot cu bere, la 
un bufet din orașul Săcele. 
Apoi s-au decis să se întoarcă 
la cabana Dimbul Morii, Dar. la 
o trecere de pietoni, Constantin 
Viziteu a accidentat grav o per
soană. In loc să oprească și să-i 
acorde primul ajutor, a apăsat, 
ca un laț. pe accelerație. Deți 

I nimeni nu putuse oferi lucrăto
rilor de miliție indicii care .să 
ducă la depistarea făptașului, a- 
cesta a fost depistat a doua zi, 

Ipornindu-se de la un... ciob de 
sticlă de la farul mașinii. Ma
șină care fusese ascunsă tocmai 
în comuna Sinpetru. Intre timp, 
persoana accidentată n-a măi 
putut fi salvată...
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

și pămînt, cu nădejdea Că ceea ce clipa 
n-a putut Îndrepta va îndrepta vii
torimea. în viitorimea absolută se 
află însuși autorul care, observ eu, e 
departe de a fi un paseist, el pre- 
Juind și trecind mai departe toate 
durerile strigate sau înăbușite ale 
neamului său, intorcindu-le neamu
lui, spunîndu-le lumii. Sadoveanu a 
avut norocul să scrie mai profund și 
mai bine decît toți cronicarii și toți 
istoricii poporului român adunați 
laolaltă. Tot aici la punctul privind 
originea și vechimea românilor, va 
trebui să notăm că Sadoveanu prac
tică un cult al autohtonului, o iubi
re pentru cei mai vechi locuitori ai 
acestui pămint, cei dinaintea fuziu
nii cu trufașa Romă, pe care autorul 
nostru o privește superior, nicicum 
în spiritul Școlii latinești, ci mai cu
rînd în consonanță cu o altă orien
tare, care începe cu Cantacuzino 
Stolnicul și se definește prin Hașdeu 
și Pârvan. Aducînd elogiul celor mai 
îndepărtați înaintași ai' săi. Sado
veanu vrea să spună că aceștia, prin 
rămînerea ‘ ,
dăinuirea, că formele lor de cultură 
— oricît de modeste sau umile, ori
cum arhaice! — fac parte din cel 
mai scump fond al sufletului nostru. 
Aici se așază folclorul, aici se rîn- 
duiesc tezaurele etnografice, comori
le de datini. Civilizațiile ulterioare — 
a Romei, a Bizanțului, a orașului 
modern — nu pot sta în cumpănă, 
după Sadoveanu, cu civilizația ar
haică. primele dovedindu-se perisa
bile sau demodabile, ultima durabi
lă ca însăși natura. Despre natură 
la Sadoveanu ce-am mai putea a- 
dăuga ? Percepția naturii la el are 
vastitudini de orgă și adîncimi de 
cer sau de ocean. O asemenea mu
zică nu e a unui singur instrument, 
ci a unui neam întreg care cintă la 
sublim prin instrumentul artei lui 
Sadoveanu.

O altă caracteristică, ținind de 
profunzimea operei și destăinuind o 
calitate esențială a sufletului româ
nesc, dincolo de muzicalitate : la Sa
doveanu dezastrele istorice, certă
rile și apăsările vremii nu aspresc 
și nu întunecă spiritul omului, ci 
dimpotrivă, îl deschid, făcîndu-1 pe 
om înțelegător, înțelept. întotdeau
na fratern și tolerant. Pămîntul în
suși, Dacia eternă a lui Sadoveanu, 
e un pămint al bunătății și toleran
ței : pe grinduri de ape și în ghioluri 
tainice hălăduiesc pasări străine, ve
nite de sub cerul aurorelor boreale 
sau de la Nil ; pe șesuri flora loca
lă se amestecă cu iarba stepelor ră
săritene ; în păduri copaci milenari 
poartă pe umeri horbota unor liane 
exotice, întregul căpătînd un aspect 
fabulos de bogăție și putere. Țara 
întreagă e un Cannaan al roadelor, al 
bucuriei de a le stâpîni și culege. 
Aborigenul, stăpînui acestui pămint, 
nu poate fi altfel decît deschis la 
inimă și tolerant, chiar cind istoria 
îl dezmoștenește, chiar cind puhoaie 
străine de oameni sau oamenii pe" 
drepți ai locului ii smulg fărima de 
la gură. El e tolerant fiindcă e drept, 
el e drept fiindcă a achiziționat — 
ca și autorul — un sens superior al 
existenței. La Sadoveanu filosofia 
tolerantei emană dintr-o Înțelepciu
ne, care e o trăsătură fundamentală 
a spiritului românesc. în aceasta in
tră un bun sentiment al măsurii fap
telor. lucrurilor, oamenilor, o Îndrep
tățire a existentei ca manifestare de 
orice fel, o angajare în existență

înaintași ai' săi, Sado-

lor pe loc, au asigurat

prin detașare, deci o necrispare în 
actul de a trăi, in ultimă instanță un 
simțâmint înalt de echitate, care așa- 
ză lumea in perspectiva eternului. 
Oamenii lui Sadoveanu știu că cele 
efemere se duc, chiar dacă nu de la 
Sine, și că ei râmin. Cum n-ar în
toarce ei spre lume un zimbet bun 
și îngăduitor, un zimbet vindecat ?

Ar mai rămine să vedem în ce măsu
ră in Sadoveanu, ca artist. Vorbește 
lumea românească, prin expresia 
unică a limbii. Dar și limba, la Sa- 
doveanu, e o expresie a vechimii și 
eternității acestui popor. în limba 
lui trăiesc toți Vorbitorii de pe aria 
limbii române, astfel cum aceasta 

. s-a constituit in timp, din străvechi- 
mea geto-dacică evocată prin voca
bule rare — toponimice, antroponi
mice, cuvinte de substrat — prin la
tina Romei, copleșitoare în operă, 
dar și prin graiurile de confluență 
care măsoară cronologic contactele 
românilor cu alte limbi, pînă la neo
logismele și chiar barbarismele epo
cii autorului, care capătă la rindu-le 
un sclipet scump. Fruntariile limbii 
române sînt măsurate cu pasul ge
niului in opera lui Mihail SadOveanU.

Arta autorului e și ea un argu
ment al Vechimii și eternității. Sado- 
veanu e un rapsod și un aed antic, 
un analist medieval, un narator mo
dern, interferența timpilor, a teme
lor, a tehnicilor artistice COnducind 
la o formulă neîncadrabilă. Vom re
cunoaște in el un miniaturist și me
dalist al slovei, dar și un bronzier 
clăditor de clopote și făurar de sur
le și tunuri, un muralist desfășurînd 
uriașe fresce și un autor de chivo
turi de ținut în palmă, un liturgic și 
un gingaș al notelor subtile, un pic
tor de geh și un pictor al plain-air- 
ului, un artist al revărsării dar și al 
tainei, un înțelept al simplității ex
treme și un rafinat al transparen
telor, al efectelor plastice și sonore 
care tin în ultimă instanță de vrajă
— o categorie estetică ce se cuvine 
examinată în cazul operei lui Sado- 
veanu. Arta lui, prin supremele cote 
atinse, ne trimite în multe epoci de 
artă ale umanității, unde tși poate 
afla cite un reper, uneori foarte în
depărtat.

Dar de te să mergem atît de de
parte în spațiu și in timp cind arta 
lui Sadoveanu s-a născut aici, la noi, 
are chiar și un certificat de naștere
— al autorului — emis la Pașcani, 
1880. România 1 Mai curînd vom spu
ne că Sadoveanu a transcris cu ge
niu gramatica spiritului unui neam, 
așa cum a fost definită doctrinar de 
un alt Mihai — Mihai EminesCU, 
atunci cind spunea :

Iar noi locului ne ținem, 
Cum am fost așa răfnînem.

Noua carte semnată 
Octavian Paler, fără să 
deosebească tematic 
cele anterioare, cultivă 
nouă 
realizind un jurnal de că
lătorie, dublat de un anti- 
jurnal, aparent de tipul 
ațelor antimemoires ale 
lui Malraux. Octavian 
Paler cultivă cu voluptate 
iremediabilă șansa călăto
riei, pornind de la consta
tarea că omul modern, și 
in special cel de azi, nu 
mai știe să călătorească : 
„Astă2i se umblă mai mult 
ca oficind, dar niciodată, 
probabil, călătoria n-a fost 
mai departe de singurul 
lucru ce o apropie de artă: 
acela dp a semăna Cu pa
sările Iui Braque, mari și 
albe, care pentru a nu a- 
junge prea repede la eșe
cul Zborului au 
cu aripile larg 
în văzduh."

Caminante e, 
punct de vedere, o ars 
poetica (implicită, desigur) 
a călătoriei ca dimensiune 
umană, menită să contri
buie la dezvoltarea interi
oară a personalității. Oc
tavian Paler e un călător 
revoltat împotriva ponci- 
felor turistice, infierînd 
graba cu care călătorește 
omul de azi, ajuns să nu 
înțeleagă și să nu folo
sească nimic din călătorii
le sale : „...sint destui care 
cutreieră lumea fără să 
ajungă nicăieri." Stilul că
lătoriei propus e acela al 
unei pasiuni 
unei înțelegeri umaniste a 
lumii, unei integrări spiri
tuale, călătorul pornind la 
drum cu toate lecturile lui 
anterioare, cu toate între
bările, cu 
cu toate 
purificate 
rescului.

Dar să nu se înțeleagă 
de aici că sulta de eseuri 
'dedicate Mexicului figu
rează o carte de pedago
gie a maniilor ambulatorii 
ale omului modern ; Ca- 
minante e o carte 
ratură, la limita 
eseu și poem, un 
tariu în care se

teatre
• Teatrul National (sala mică) : 
Gaițele — 19.30; (sala Atelier) : 
Fata din Andrtis —• 17
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : „CMOPIN — 
un poet al pianului", — ■ • 
Gheorghe Halmoș — 18.
e Teatrul de operetă : 
Iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte 
— 19; (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic ; Pluralul engle
zesc — 19,30.

Recital
Eternele

de 
se 
de 

o 
formulă' a eseului,

in

mai mult despre autor 
decît despre Mexic, de 
reacțiile călătorului supus 
Unui test ce se numește, 
de astă dată, Mexic.

Autorul, călătorind
Mexic, descoperă un Mexic 
al lui, un ținut cu orașe, 

muzee, CU peisaje, cu 
și, bineînțeles, 

poartă pe 
___ ______ lor, care e

numai a. lor, dar totul in
terpretat, 
tivizat.

Cartea 
sentiment 
potriva

cu 
ciudățenii 
cu oameni ce 
umeri istoria

tradus, subiec-

e scrisă cu un 
de revoltă îm- 

călătorilor ce-au

(...] Dar cine
pentru Spania o glorie 
mai durabilă ? Don Qui
jote sau Columb și Cdrtes? 
Don Quijote nu 
Spaniei 
rice și 
Columb 
tone de 
feră pe
a „ajutat Spania să-și su
porte cuceririle și să le 
opună un surîs trist".

Jurnalul (și antijurnalul 
scris ulterior și redat în 
semne tipografice cursive) 
lui Octavian Paler este o 
cucerire în spirit a Mexi

l-a dat 
decit castele hime- 

decepțiile iluziei, 
și Cortes mii de 
aur." Autorul pre- 
Don Quijote care

tații lucide, ca de exemplu 
elegia pe ruinele vechilor 
așezări aztece, in care se 
face un elogiu al eterni
tății artei : „Aproape tot
ce-a rămas din
Mexic, ca și din 
Egipt, este datorită 
[...] Nici o victorie 
dat lui Carol Quintal cit 
i-a dat penelul Iui Tizian."

Vizitind muzeele Mexi
cului, Călătorul scrie o fi
lipică împotriva modului 
artizanal de a înțelege 
arta, împotriva stilului „â 
l’amâricaine" de a privi 
obiectele de artă, ajungînd

vechiul 
vechiul 

artei, 
nu i-a

încremenit 
desfăcute

din acest

intelectuale,

toate visșle și 
imaginile lumii 

de zgura pito-

de lite- 
dintre 

comen- 
vorbește

• Teatrul Foarte Mic : Premiera 
— 20.
• Teatrul „Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Mita in sac — 19.30: (sala 
Studio) : Ploaia și anchetatorul
— 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
Povestea unei iubiri — 19,30. (sala 
Ciulești) : Dragoste periculoasă
— 16.
• Teatrul satirle-muzleal „C. T&- 
nase" (sala Savoy) : De la cără
buș la Savoy — 19,80, (sala Vic-

Btf»- toria) : Idolul femeilor — 19.30.
e Teatrul „Ion VaSilescu" : Ju
mătatea mea e întreagă — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română” : La flntlna dorului — 
19,30.

Octavian PALER

„CAMINANTE"

sau 
ne- 
niș- 
tu-compendii

zicem

eseu- 
carte,

maltratat misterele mexi
cane, reducindu-le la pito
resc și exotism, noțiuni ce 
fac o casă bună cu graba 
modernă, ilustrată de for
mula unor ghiduri de tipul 
„Parisul în două zile" 
„Mexicul — pe scurt", 
gate cu vehemență ca 
te palide
rismologice (să nu 
turismomanice).

Vorbind de. tehnica 
rilor din această
descoperim un permanent 
comparatism prin care se 
scot în evidență — la mo
dul simbolic — caracteris
tici pentru care, altfel, 
spre a fi cristalizate, i-ar 
trebui comentatorului sute 
de pagini. Un singur exem
plu este edificator, defini
ția dualismului spiritului 
spaniol, . existența 
două Spânii 
„Una, care i-a 
lumb, dintr-un 
cătuit, sume
pentru a achita costul ex
pediției. Alta care i-a dat 
lui Don Quijote doar un 
cal, un scutier și-o iluzie.

celor 
in istorie : 
dat lui Co- 
tezaur se- 
importante

cului, autorul căutind să 
înțeleagă esențele civili
zației și culturii mexicane. 
Astfel, constată o identi
tate între destinul Carta- 
ginel și al capitalei istori
ce a aztecilor sau constată 
că la Ciudad de Mexico 
nu există Un \ mit al orașu
lui, cum există la Elsinor, 
unde călătorul vine să-l 
caute pe nefericitul și me
lancolicul prinț al Dane
marcei, unde mitul e mai 
puternic decît viața și 
unde Shakespeare ține loc 
de realitate. Și totuși, chiar 
în Ciudad de Mexico exis
tă un „castel" imaginar, o 
taină, 6 „amintire incu
rabilă" a istoriei. Și mai 
toate paginile jurnalului 
revelează această lume 
foarte mitologică a Mexi
cului, constituită din „coș- 
mare de piatră", din zeițe 
cu fuste de șerpi, din zei 
bizari și inumani, patro- 
nînd o melancolie secretă, 
din piramide 
înecate intr-un 
singelui. Din
textul e perforat de no-

gigantice 
cult al 

loc in loc

• Teatrul ,-,Ion Creangă" : Din 
lumea lui Alecsandri — 17.
• Circul București: Circul urșilor 
polari — 16; 19,30.

cinema
• Labirintul : MELODIA — S: 
11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15, VIC
TORIA — 9,15; 11,15: 13.15: 15.30: 
17.45 : 20.
O Vizită la domiciliu : PALATUT. 
SPORTURILOR SI CULTURII — 
17.30
e Colombo la Londra : SALA 
PALATULUI — 14,30: 17.15: 20.
• Ultimul revelion : SCALA —

9; 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.15. FES
TIVAL — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15. FAVORIT — 9; 11.15: 
15,45: 18: 20.15.
ft Elvis : - - -
14.30; C 
11.15;
RIA - 
20.15.
• O
DIO - ...................
• Infernul din zgîrie-nori : 
CEAFĂRUL — 9: 12; 16; 19.
a Dumbrava minunată : DOINA — 
9.15; ti: 12.45; 14.30: 10.15; -18,
MUNCA — 16 ; 18.
a Aleargă după mine ca să te 
prind : DOINA — 20.
a Pe aripile vintului : CAPITOL 
— 9; 14,15: 18.30.
e Micuța floare Hua : TIMPURI 
NOI — 9: 11; 13; 15; 17: 19. ’

13,30;
PATRIA — 9: 1

17,15: 20. BUCUREȘTI - 
13.30: 15.45, 18 : 20.15. G 
- 9; 11.15: 13,39: 15,45:
dramă la vînătoare : STU- 
- 10: 12: 14: 16; 18: 20.

LU-

să pronunțe șl o sentință : 
„Tehnocrația are complexe 
in fața artei".

Din jurnalul Iui Octa
vian Paler nu aflăm ia 
cile grade longitudine se 
află pe hartă Mexicul sau 
care e altitudinea munților 
pe care aztecii îi socoteau ' 
un ținut secret, o incerti
tudine barbară, dar aflăm 
de exemplu că „barocul 
corespunde perfect încli
națiilor naturale ale me
xicanului", fiind un stil de 
dincolo de mode, 
xicul „o țară în 
rănii, fără să știe, 
barocă". Și acest
mai esențial pentru înțe
legerea lumii de acolo 
decit enumerarea de date 
turistice, aflătoare in ghi
dări.

Ca să descrie o ploaie 
la Veracruz' autorul re
nunță la orice element dă 
recuzită geografică, ape- 
lihd numai la metafore și 
prin acest procedeu intrînd 
in sfera eseului pur : „In
tr-o’ zi ca asta, probabil, 
au intrat vizigoții in

iar Me- 
care ță- 
fac artă 
lucru e

Roma, I 
s-a băut 
dintr-un 
și tot 
cineva a 
ghimpată 
istoria ; intr-o ti ea 
Erasm va fi gindit 
scrie Antibarbaria, 
Brâncoveanu a înțeles 
soartă îl așteaptă...".

Cartea despre Mexic 
în "același 
despre o 
trimis aici orgoliile și se
tea de aur : dar în timp 
ce cuceritorii și misionarii 
spanioli omorau și jefuiau 
în numele lui Dumnezeu 
,și al regelui, același rege, 
Filip al doilea, tremura 
pentru o ușoară zgirietUră 
a pinzei lui Tizian, Venus 
cu Adonis. Printr-0 
gine, autorul 
unei complicate 
istorice.

Caminante nu 
rezuma, ci numai 
participarea pe 
oferă o carte de 
tuoasă asceză a ideilor și 
îri același timp o carte de 
poeme grave, de meditații 
despre un Mexic descope
rit de fiecare dată. Ii în
soțim pe autor pe străzile 
multicolore ale orașelor 
mexicane, in sălile marilor 
muzee, în fiesta și în sin
gurătate, în ținuturile din
tre piramide și junglă ; în
cercăm să-i citim hiero
glifele nedescifrate și pic
tura adusă in stradă, să-i 
înțelegem melancoliile tul
buri și cîntecul „limpede 
al pasiunii". Dar dincolo 
de toate coordonatele o- 
biective ale călătoriei, ne 
întilnim aici cu Mexicul 
lui Octavian Paler : „Poa
te că Mexicul nu-i așa și 
l-am văzut altfel, numai 
pentru că sînt un personaj 
scindat. Sau este și m-am 
apropiat de el tocmai pen
tru că imi seamănă atît de 
mult...".

Din cartea lui Octavian
Paler ințelegem că singuia 
șansă a unui caminante e
să descopere apoi în sine z
ceea ce căuta aiurea.

într-o zi ca asta 
prima oară vin 
craniu omenesc 

într-o zi ca asta 
i calculat că sirma 

poate influența 
asta 

să 
iar 
ce

e,
timp, o, carte 

Spanie ce și-a

ima- 
răspunde 
întrebări

se poate 
citi cu 

care ți-o 
volup-

Emil MÂNU

• Privighetoarea : CENTRAL — 
9; ii: 13: 15: 17: 19.
o Șaua de argint : FEROVIAR
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.15,
AURORA — 9; 11,15: 13,30: 15,45:
18; 20.
O Burebista : EFORIE — 9:
16: 19. GIULEȘTI — 9; 12; 16: 19.
• Familia Barkley de pe Broad
way : excelsior — 9: 11.15;
13,30; 15,45; 18: 20.15. CULTURAL
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15.
ARTA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18; 
20,15.
• Stop-cadru la masă : VOL
GA — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. 
e Micuța Mo : GRIVITA — 9: 12: 
16; 19, MIORIȚA — 9; 12: 16; 19, 
FLOREASCA — 9: 12: 15.30; 19.
S Casa dintre cîmpuri : BU- 
ZESTI — 15.30; 17,30: 19.30.
• Pierdut și regăsit : FLAMURA

12î
15,30;

— 9: 11; 13,15; 15,30: 17.45: 20,
TOMIS — 0; 11.15; 13.30: 15.45: 1«: 
20.
• Vedere de la mansardă : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20, FEREN
TARI — 15,30: 17,30; 19.30, COS
MOS — 15,30: 17.30; 19,30.
• Bariera : FLACARA —
17.30; 19.30.
O Secretul nisipurilor : LIRA — 
10': 18: 20.
e Testul pilotului Pirx : DACIA
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18 : 20,15, 
PACEA — 15.30: 17.30: 19.30.
O Toate fetele mele ; COTRO- 
CENI — 15: 17,15: 19.30.
o ..Am fost șaisprezece : VII
TORUL — 15.30; 17.30: 19.30.
© Zbor planat :
15.30 17,30: 19.30.
• Al treilea salt mortal : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

POPULAR
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, Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Apreciez profund mesajul dumneavoastră de felicitare pe care mi l-ați 
transmis cu ocazia preluării funcției de președinte ai Republicii Cooperatiste 
Guyana și bunele sentimente exprimate la adresa poporului Guyanei.

Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare dintre Guyana și 
România se vor dezvolta în interesul celor două țări și popoare, pentru cauza 
păcii, destinderii și colaborării internaționale.

FORBES SAMPSON BURNHAM
Președintele

Republicii Cooperatiste Guyana

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe conducătorii delegațiilor 

participante la cea de-a XXII-a ședință 
a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 

tehnico-stiintifică

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a transmis o tele
gramă primului ministru al Austra
liei. Malcolm Fraser, cu prilejul re- 
desemnârii acestuia in înalta funcție 
de prim-ministru al Australiei. ca 
urmare a recentelor alegeri generale. 
Prin intermediul telegramei sint 
transmise sincere felicitări și urări de 
deplin succes în activitate.

Totodată se exprimă convingerea 
că, prin eforturile conjugate ale ce
lor două guverne, colaborarea pe mul
tiple planuri dintre România și Aus
tralia va cunoaște o continuă dez
voltare. în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și înțelegerii în 
întreaga lume.

t V

Adunare festivă consacrată apropiatei aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

cadrul manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea a 63 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, vineri a avut loc la clubul 
întreprinderii de confecții din Foc
șani o adunare festivă, la care au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, un 
mare număr de oameni ai muncii, 

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, tovarășa Elena Tudoran, secre
tara comitetului de partid al între
prinderii, a reliefat însemnătatea 
istorică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și s-a referit pe larg 
la succesele dobîndite de popoarele 
sovietice în cele peste șase decenii 
de viată socialistă. Vorbitoarea a 
prezentat apoi realizările obținute 
de poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în edi

ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate și Înaintarea Româ
niei spre comunism, subliniind tot
odată relațiile de strînsă prietenie, 
de solidaritate și colaborare multi
laterală dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Luind cuvîntul, F. I. Popov, con
silier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, a relevat, la rîndul său, marea 
semnificație a revoluției, socialiste 
din octombrie și a prezentat înfăp
tuirile economico-sociale și cultu
rale ale oamenilor muncii sovietici 
sub conducerea P.C.U.S. Vorbitorul 
a evocat tradiționalele relații de 
prietenie dintre popoarele . sovietice 
și poporul român, dintre P.C.U.S. 
și P.C.R.

în încheierea adunării a fost pre
zentat filmul sovietic „Sub drapelul 
Marelui Octombrie".

țAgerpres)

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, vineri, pe 
Ahmed Bennani, vicepreședinte al 
Uniunii băncilor arabe și franceze, 
care se află într-o vizită în tara 
noastră.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de comerț ex
terior ale României, precum și as
pecte ale cooperării financiar-bancare 
de interes reciproc.

La întrevedere a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro- 
rtiâne de Comerț Exterior.

★

în perioada 28—31 octombrie, o 
delegație condusă de tovarășul Vasil 
Vacikov, prim-vicepreședinte al Uni
unii Centrale a Cooperativelor din 
Republica Populară Bulgaria, a efec-

zilei
tuat o vizită pentru documentare si 
schimb de experiență In tara noas
tră, la invitația Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Oaspeții au fost primiți de tova
rășul Marin Vasile. secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele U.N.C.A.P. în 
timpul întrevederii au fost sublinia
te bunele raporturi statornicite între 
cele două uniuni, relevîndu-se. tot
odată. dorința reciprocă de a extinde 
și diversifica în continuare colabo
rarea și cooperarea dintre ele.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a vizitat întreprinderi agri
cole de stat, cooperative agricole de 
producție, precum și unități ale coo
perației de consum din județele 
Prahova, Buzău și Vrancea.

Vineri, după-amiază. tovarășa acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a primit pe con
ducătorii delegațiilor țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, par
ticipante la cea de-a XXII-a ședință a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare tehnico-științifică, ale cărei lu
crări s-au desfășurat in capitala țării 
noastre.

La primire au participat Nacio Pa- 
pazov, președintele Comitetului de 
Stat pentru Știință și Progres Teh
nic din R. P. Bulgaria, Gyula Szeker, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Dezvoltarea Tehnică al R. P. Un
gare, Doan Fuong, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică al R. S. Vietnam, Wilfredo 
Torres, președintele Academiei de 
Știință al Republicii Cuba, Klaus Stu- 
benrauch, ministru secretar de stat la 
Ministerul pentru Știință și Tehnică 
al R. D. Germane, M. Daș, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole pentru Știință și Tehnică, M. 
Kazimerciuk, adjunct al ministrului 
științei, învățâmîntului superior și 
tehnicii al R. P. Polone, V. A. Sîciov, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică al U.R.S.S., 
Antonin Mrazek, adjunct al ministru
lui federal pentru dezvoltare tehnică 
și investiții din R. S. Cehoslovacă, K. 
Bulaici, director general al Institutu
lui federal de colaborare internațio
nală pentru știință, cultură, educație 
și tehnică din R. S. F. Iugoslavia, V. 
Prokudin, șeful' Sectorului de colabo
rare științifică și tehnică al Secreta
riatului C.A.E.R.

A luat parte Ion Ursu, prim-vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, .pre
ședintele Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare tehnico-științifică.

Participants la întrevedere au 
adresat tovarășei Elena Ceaușescu 
mulțumiri pentru primirea acordată, 
pentru condițiile create bunei desfă
șurări a ședinței comitetului, pentru 
ospitalitatea de care s-au bucurat în 
tara noastră.

Șefii delegațiilor statelor partici
pante au adresat tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut călduros și cele

mai bune urări din partea conducăto
rilor de partid și de stat din țările 
lor, precum și din partea conduceri
lor forurilor științifice pe care le re
prezintă.

Mulțumind, tovarășa Elena Ceaușescu 
a transmis, la rîndul său, din partea 
conducerii noastre de partid și de 
stat, un salut cordial și cele mai 
bune urări conducătorilor de partid 
și de stat din tarile membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, pre
cum și conducerilor forurilor știin
țifice din aceste state.

In cadrul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind preocu
pările actuale și de perspectivă în 
domeniul cercetării științifice și teh
nologice din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. In a- 
cest context, a fost evidențiat cu sa
tisfacție cursul ascendent al colabo
rării tehnico-științifice intre țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia, care se înscrie în cadrul re
lațiilor generale de strînsă priete
nie și cooperare dintre statele socia
liste, și a fost reliefată importanța 
actualei ședințe a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare tehnico- 
științifică în stabilirea acțiunilor 
multilaterale de cooperare in cinci
nalul 1981—1985. Au fost evidențiate, 
de asemenea, progresele înregistrate 
în colaborarea din domeniile ridi
cării calității produselor de bază ale 
industriilor construcțiilor de mașini, 
radiotehnicii și electronicii, precum și 
în direcția construcției de aparatură 
științifică de măsură și control și 
automatizării cercetării științifice.

A fost subliniată, de asemenea, ne
cesitatea intensificării colaborării bi 
și multilaterale în direcția utilizării 
de noi surse de energie, pentru eco
nomisirea combustibililor, a materii
lor prime și materialelor.

S-a apreciat că rezultatele și expe
riența acumulată în domeniul co
laborării, precum și potențialul oerce- 
tării științifice și tehnologice al ță
rilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia creează premise favora
bile pentru o largă conlucrare reci
proc avantajoasă, meqită să contri
buie la dezvoltarea economiilor sta
telor socialiste.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-ungare de colaborare economică

Vineri s-au încheiat la Buciirești 
lucrările celei de-a XV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale româ- 
no-ungare de colaborare economică.

Sesiunea a analizat stadiul trata
tivelor privind perfectarea unor noi 
documente privind extinderea colabo
rării și cooperării în producție in di
ferite sectoare de activitate, rezulta
tele coordonării bilaterale a planuri
lor economiilor naționale pe perioa
da 1981—1985, desfășurarea schimbu
rilor comerciale, convenindu-se noi 
acțiuni pentru lărgirea și diversifica
rea acestora.

La încheierea lucrărilor, conducăto
rii celor două delegații, tovarășii 
Nicolae Constantin, vioeprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, și 
Marjai Jozsef, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
au semnat Acordul între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Ungare 
privind colaborarea și cooperarea eco
nomică, tehnică și științifică pe ter
men lung.

Documentul stabilește căile și 
mijloacele menite să ducă la extin
derea in continuare a cooperării bi
laterale în industria construcțiilor de 
mașini, industriile chimică, ușoară, a- 
gricultură și in alte sectoare de in
teres reciproc, precum și a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări.

De asemenea, a fost 6emnat pro
tocolul actualei sesiuni.

★
Cu prilejul celei de-a XV-a se

siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-ungare, ambasadorul 
R. P. Ungare la București. Sandor 
Rajnai, a oferit, în aceeași zi, un 
cocteil.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Constantin și Marjai Jozsef, copre
ședinții celor două părți in comisia 
mixtă. Constantin Oaacea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
brii celor două delegații. Victor Bo- 
lojan, ambasadorul României la Bu
dapesta, alte persoane oficiale.

PROGRAMUL 1

9,30 Curs de limba spaniolă
9.50 Curs de limba franceză

10,10 Film artistic
11,35 Vă dăm legătura cu tehnica mo» 

clernă
12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artistic-sportlv 

• La ora 16.20 — Rugbi : Tara 
Galilor — Noua Zeelandă. Trans
misiune directă de la Cardiff

16.15 Algeria — Viata nouă a satelor. 
Documentar

18.30 Octombrie — cronica evenimente
lor politice

18.50 1061 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Călătorie prin tara mea
19,40 Teleenciclopedia
20.25 Spectacol de varietăți
21.15 Film serial : ..Suspendați de un 

fir“. Episodul 3
22.05 Telejurnal • Sport
22.30 Seară de romanțe

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.20 Muzică de jaz
20,05 Reportai TV : ..Pe plaiurile Mio

riței “
20.20 Maeștrii artei interpretative con

temporane
21,00 Film serial de știință Puternicul 

..Micro*
21.25 Arii și scene din opere și opereta 
22,05 Telejurnal o Sport
22.30 Seară de romanțe

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2. 

3 și 4 noiembrie. în țară : Vreme rece, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. Se vor semnala 
precipitații slabe, izolate, sub formă de 
ploaie, cu tendința de transformare în 
lapoviță și ninsoare în nordul și estul 
tării. La munte, precipitațiile vor li 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîn- 
tul va sufla slab, pînă la moderat, pre- 
dominînd <in nord-est. Temperatura

aerului va înregistra o creștere ușoară 
în ultimele zile. Minimele vor fi cu
prinse intre minus o și plus 5 grade, 
iar maximele între 6 și 12 grade, local 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. Se 
va produce brumă în cea mai mare 
parte a țării și local îngheț la .sol. 

'In București : Vreme în general rece, 
mai ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil, favorabil pre
cipitațiilor slabe sub formă de burniță 
și ploaie. Vînt slab, pînă la moderat.

Temperatura în creștere ușoară în ul
timele zile. Minimele vor fi cuprinse 
între 1 șl 3 grade, iar temperaturile ma
xime între 8 și 11 grade. Dimineața, 
brumă. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

PETROȘANI : Concert 
al orchestrei simfonice a

La Casa de cultură din Petroșani, 
orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii Române a susținut in fața 
minerilor și familiilor lor, un con
cert simfonic extraordinar, sub ba
gheta dirijorului Iosif Conta, artist 
emerit, avind ca soliști pe Ion Voicu 
și Nicolae Herlea.

Concertul, transmis direct de pos
turile noastre de radio și televiziune 
(partea a H-a). a constituit pentru 
iubitorii muzicii din Valea Jiului un 
eveniment artistic de mare însem
nătate, bucuria de a se intilni cu

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din țară, care a avut loc in ziua de 29 octombrie a.c„ Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat 
1 386 cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300“.

Datorită dimensiunilor listei de cîștiguri. ieri am publicat prima parte a acesteia, cuprinzînd 656 de cîștiguri. 
In numărul de azi publicăm partea a doua a listei. ’

LISTA
libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din 
țară, ieșite ciștigătoare cu cite un autoturism „Dacia 1300" la tragerea la sorți pentru 

trimestrul III 1980

* partea a tl-a

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de eeonomii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

657. 786-334-34 721. 704-1-35833 785.
658. 736-202-33320 722. 726-1-8451 786.
659. 736-208-6465 723. 739-1-23251 787.
660. 736-258-4428 724. 739-1-44815 788.
661. 794-417-1381 725. 739-206-655 789.
662. 704-523-24057 726. 739-236-35 790.
663. 741-1-39533 727. 739-205-11569 791.
664. 741-1-63688 728. 720-136-563 792.
665. 741-1-80319 729. 723-1-27655 793.
666. 741-207-6593 730. 723-1-49418 794.
667. 758-201-6272 731. 723-1-63842 795.
668. 758-214-2780 732. 723-209-2995 796.
669. 710-621-1170 733. 701-1-7554 797.
670. 758-1-19501 734. 701-1-32230 798.
671. 758-1-38241 735. 701-201-16359 799.
672. 758-210-5618 736. 701-356-6310 800.
673. 723-102-14598 737. 706-1-14479 801.
674. 723-103-16259 738. 719-212-15988 802.
675. 723-137-2000 739. 754-202-2527 803.
676. 743-1-56798 740. 701-203-21685 804.
677. 743-1-103153 *741. 701-205-11193 805.
678. 743-1-135884 742. 701-135-17236 806.
679. 743-1-161043 743. 701-224-322 807..
680. 743-1-181170 744. 702-1-44725 808.
681. 743-1-197885 745. 702-1-90348 809.
682. 743-1-212815 746. 702-1-120002 810.
683. 743-1-224808 747. 702-1-143085 811.
684. 743-207-17623 748. 702-1-162065 812.
685. ,743-209-34264 749. 702-1-178278 813.
686. 743-211-2454 750. 702-1-190921 814.
687. 745-201-2732 751. 702-208-6072 815.
688. 745-2-9123 752. 702-220-1400 816.
689. 745-2-42538 753. 702-348-95 817.
690. 745-2-59981 754. 702-815-941 818.
691. 745-205-3244 755. 735-1-44547 819.
692. 722-1-11493 756. 735-1-77042 820.
693. 747-1-28383 757. 735-1-99960 821.
694. 747-1-51583 758. 735-1-118201 822.
695. 747-1-66197 759. 735-1-133786 823.
696. 712-1-7517 760. 735-170-7 824.
697. 737-1-2529 761. 735-196-2580 . 82<j.

698. 712-205-5874 762. 735-265-134 826.
699. 755-202-6964 763. 702-518-335
700. 755-202-30062 764. 713-300-2053
701. 755-207-5423 765. 703-1-44309
702. 755-201-9229 766. 703-1-71874 oou.
703. 755-1-1691 767. 703-1-91400
704. 727-137-11549 768. 703-1-106838 833
705. 727-155-1857 769. 703-254-4753 834
706. 752-1-47337 770. 703-254-25388 835
707. 752-1-84638 771. 703-201-2631 R36
708. 752-1-108577 772. 703-809-29342 837
709. 752-1-126724 773. 703-809-47679 838
710. 752-1-140641 774. 703-203-17936 839
711. 752-201-17496 775. 706-102-10431 R40
712. 752-204-3158 776. 706-164-1871 841

1 713. 752-232-3318 777. 706-166-120 R42
714. 728-1-18435 778. 706-418-996 P.43
715. 728-1-36227 779. 732-1-45395 844
716. 713-714-471 780. 732-1-87100 845
717. 753-1-28724 781. 732-1-114216 846.
718. 753-90-81 782. 732-1-134622 847.
719. 757-1-16166 783. 732-1-150868 848.
720. 704-1-19046 784. 732-1-163505 849.

Numărul 
libretului 

de economii |

732-204-1227 
732-206-11729
732- 472-80 
705-1-30540 
705-1-48411 
705-272-201 
721-112-1024 
707-1-24723
707- 136-86
720- 1-7267 
709-1-59272 
709-1-100861 
709-1-130057 
709-1-152643 
709-1-171909 
709-1-188124 
709-1-200498 
709-202-7926 
709-212-6598 
709-217-27873 
709-218-10465 
709-222-1250 
724-104-28136 
724-104-60482 
724-104-79978 
724-104-94212
721- 1-15578
721- 285-252
708- 1-22647 
708-1-53328 
708-1-72581 
708-202-1164
708- 215-10336
709- 401-946
710- 1-33238 
710-1-58641 
710-1-77251 
710-65-206 
.710-236-144 
73B-1-3446
722- 502-1549
733- 201-26126 
733-283-4367 
728-201-17661 
710-113-32269 
710-119-18650 
710-120-14328 
710-120-45054 
710-120-60721 
710-138-15491 
715-1-38615 
715-1-109367 
715-1-152405 
715-1-184858 
715-1-211937 
715-1-234669 
715-1-255074 
715-1-272691 
715-1-288587 
715-1-301207 
715-207-10848 
710-510-327 
718-1-28420 
718-205-12209 
710-820-2348

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

• SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT

„DACIADA" - START DE IARNĂ

Programul manifestărilor din Capitală

simfonic extraordinar
Radiotelevjziunii Române
personalități de mare prestigiu ale 
muzicii românești contemporane.

în timpul turneului, in sala de 
apel a minei din Lupeni, dirijorul 
Iosif Conta, soliștii Ion Voicu. Ni
colae Herlea au avut o emoționantă 
întțlnlre cu minerii de aici. Ion 
Voicu a interpretat pentru mineri 
un fragment din Balada de Ciprian 
Porum bes c.u.

Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii Române a prezentat același 
program și la Deva. în fața unui nu
meros public. (Sabin Cerbu).

In acest sfîrșit de săptămină și 
început de noiembrie, județele țării 
organizează o serie de manifestări 
prin care se inaugurează etapa de 
iarnă din cadrul competiției sportive 
naționale „Daciada" (ediția a Il-a) în 
■Capitală — după cum am fost infor
mați de către Consiliul municipal 
București pentru educație fizică și 
sport — programul va fi următorul :

Azi, 1 noiembrie. în cursul după- 
amiezii (orele 13—19) la sala Fk>- 
reasca se desfășoară două interesant^ 
gale de handbal și baschet pentru 
„Cupa Daciadei". Protagoniste — 
echipele de juniori (fete și băieți) ale 
principalelor cluburi sportive bucu- 
reștene, posesoare ale unor titluri de 
campioni și beneficiare ale unor 
tineri sportivi din ioturile naționale : 
Steaua (handbal și baschet băieți), 
C. S. Școlar nr. 1 și C. S. Școlar nr. 
2 (handbal băieți, baschet băieți și 
fete), Dinamo (baschet băieți), Pro
gresul, Olimpia ș.a.

Miine, 2 noiembrie. La ora 9. pe 
StadiorfUl tineretului (in caz de timD 
nefavorabil la sala Floreasca) va 
avea loc festivitatea de deschidere a 
ediției de iarnă a „Daciadei". Sînt 
programate, cu acest prilej, de
monstrații de măiestrie susținute de 
sportivi de diferite vîrste : de la 
copiii din grădinițe pinâ la veteranii 
de aur ai handbalului românesc care 
(intre orele 10,45 și 11.45) vor oferi un 
joc intre Steaua și Dinamo de altă
dată. Tot miine dimineață sint orga

nizate, concentrat, in Capitală și alte 
manifestări sportive de amploare : 
în sectorul 1 — jocuri sportive și 
distractive ; în sectorul 2 — con
cursuri de tenis de masă ; m secto
rul 3 — întreceri populare de
ciclism (Parcul I.O.R.) ; in sectorul 
4 — crosul „Daciadei" (Parcul ti
neretului).

C.M.B.E.F.S. București anunță pen
tru sezonul care se deschide acum o 
seamă de initiative menite să spri
jine dezvoltarea sportului pentru 
cei mulți : instituirea „Zilei atle
tismului" in toate școlile (o dată 
pe lună), integrarea activiștilor 
C.M.B.E.F.S. în munca de antrenare 
a unor echipe, supravegherea și spri
jinirea activităților sportive din 
grădinițele de copii etc. Dar despre 
acestea vom vorbi la timpul potri
vit și la fața locului 1

<■. M.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 în optimile de finală ale turneu

lui internațional feminin de tenis de 
la Stockholm, jucătoarea româncă
Virginia Ruzici a 
5—2 pe olandeza 
priza zilei a fost 
Sandin (Suedia), 
«i 7—5. 6—1 pe
(Australia), una 
turneului.

invins-o cu 6—0, 
Elly Vessies. Sur- 
furnizată de Lena 
care a eliminat-o 
Dianne FromholU 
dintre favoritele

Nr. 
crt.

Numărul „ 
libretului 

de economii i crt'

N umărul 
libretului I 

de economii I
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul | 
libretului | 

de economii crt'

Numărul 
libretului 

de economii

De la Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății aduce la cu

noștință că repartizarea in muncă a 
absolvenților facultății de medicină 
și farmacie promoția 1980 va .avea 
loc începind de luni. 3. noiembrie 
1980. Absolvenții se vor prezenta la 
centrele universitare unde au absol
vit facultatea, luni. 3 noiembrie 1980, 
ora 9.00.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorti 
suplimentară din 31 octombrie 1980
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1 06 843 121 20 000
1 33 284 93 15 000
1 55 035 19 15 000
1 74 724 127 10 000
1 77 450 81 10 000
1 06 666

Termi
nația 
seriei 

obliga 
(juni

lor

79 10 000

100 111 100 3 000
ioc 852 126 2 000
100 358 115 2 000
100 970 126 1 000
100 722 97 1 000
100 329 90 1 000
100 934 129 1 000
100 156 116 800
100 609 26 800
100 110 124 800
100 805 126 800
100 715 126 800

1206 TOTAL : 1580 000

850.
851.

.852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860. 
861. 
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873. '
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881. 
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.

754-1-45774 
754-1-67425 
754-1-82743 
754-203-22038 
711-102-17994 
711-102-38236 
711-215-1669 
716-1-23292 
716-1-71186 
716-1-100212 
716-1-122551 
716-1-141753 
716-1-157657 
716-1-172105 
716-209-5281 
716-215-16734 
716-287-601 
716-905-110
716- 203-22018 
724-601-11333 
742-1-16034 
742-1-34892 
742-341-7 
736-210-13019 
748-1-42079 
748-1-64523 
748-1-79348 
748-251-331 
726-902-1771
748- 208-4559
717- 1-3413 
717-1-70706 
717-1-103479 
717-1-127796 
717-1-148237 
717-1-165007 
717-1-179837 
717-1-192044 
717-207-2590
717- 222-3834 
756-214-1077 
713-102-27663
713- 194-26553 
724-1-16821 
724-1-48395 
724-207-84 
724-398-8822 
751-1-5722
714- 115-61
749- 1-25164 
749-1-46299
749- 214-603
730- 1-15107
718- 232-1289
750- 208-4168
731- 1-24624
715- 617-505
719- 1-41278 

2H&-i-5844tr ’
719-209-9516 
719-201-20748 
719-201-42462 
719-222-4380 f 
719-203-21101 
711-203-1927

915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961. '
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.

/ 979. 
980.

711-205-14215
716- 506-56 
711-204-2177
717- 171-6442 
717-183-10357 
727-1-52813 
727-1-89209 
727-1-114626 
727-1-133161 
727-1-147257 
727-235-12063 
711-207-2811 
716-522-428 
760-204-2833 
725-1-4903 
725-336-116 
763-203-12585 
704-110-2714 
741-201-32320 
741-201-59844 
741-201-77944 
741-212-13596 
741-213-3079 
704-616-591
744- 203-4648 
722-213-3589 
756-1-34566 
756-1-50627 
706-201-5826 
706-204-1883 
750-1-24427 
750-1-55868 
750-1-71434 
750-211-18798 
750-211-53165 
750-211-72888 
750-212-1578 
754-267-645 
750-201-19036
745- 1-6059
745- 1-27816 
734-1-39229 
734-1-69498 
734-1-90663 
734-1-106439 
734-207-8407 
703-624-371 
740-1-37268 
740-1-54294 
702-902-1293 
714-203-7009
746- 1-25537 
746-1-45521 
746-48-12 
714-1-9320 
709-418-475 
719-611-393 
736-1-48087 
736-1-96300 
736-1-126780 
736-1-150845 
736-1-169726 
736-1-185705 
736-69-3432 
736-211-10444 
736-212-48795

981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.

1 000.
1 001.
1 002.
1 003.
1 004.
1 005.
1 006.
1 007.
1 008.
1 009.
1 010. 
1011.
1 812.
1 013.
1 014. 
1015.
1 016.
1 017.
1 018.
1 019.
1 020.
1021. 
1022.
I 023.
1024.
1 025.
1 026.
1 027.
1 028.
1 029.
1 030.
1 031.
1 032.
1 033.
1 034.
1 035.
1 036.
1 037.
1 038.
1 039.
1 040.
1 041.
1 042.
1 043.
1 044.
1 045.
1 046.
1 047.
1 048.
1 049.
1 050.
1 051.
1 052.
1 053.
1 054.
1 055.
1 056.
1 057.
1 058.
1 059.
1 060.
1 061.
1 062.
1 063.
1 064.
1 065.

736-212-73942 
736-212-91826 
736-279-2774 
736-279-34930 
736-202-30093 > 
736-202-48170 
736-254-1903 
704-124-348 
704-523-21886 
741-1-35396 
741-1-60880 
741-1-78500 
741-207-3986 
704-804-353 
758-201-23705
710- 415-203 
758-1-15630 
758-1-36505 
758-206-5627 
723-102-10981 
723-103-12185 
723-135-5718 
743-1-48742 
743-1-98127 
743-1-132193. 
743-1-158128 
743-1-178888 
743-1-195736 
743-1-211047 
743-1-223375 
743-207-15539 
743-209-31043 
743-209-49007 
743-326-193 
723-426-259 
745-2-39589 
745-2-57948 
745-112-107
722- 1-9651 
747-1-23813 
747-1-49200 
747-1-64645 
712-1-2194
725- 424-533 
712-205-1912
726- 806-287 
755-202-28009 
755-207-3957 
755-201-5834
726- 414-631
727- 137-2184
727- 137-31839 
752-1-40009 
752-1-80900 
752-1-105817 
752-1-124533 
752-1-139073 
752-201-15731 
752-203-7070
752- 230-365
728- 1-14638 
728-1-34701
711- 412-230
753- 1-26257 
753-1-42397 
757-1-13804 
704-1-15811 
704-1-34208 
726-1-6203 
739-1-19327 
739-1-42575 
739-27-199 
739-215-1138 
739-205-9180 
720-129-349
723- 1-23628 
723-1-47180 
723-1-62298 
723-208-2073 
701-1-14749 
701-1-34449 
701-201-18362 
701-356-8993 
715-256-284 
719-212-18493

1 066. 
1 067. 
1 068.
1 069. 
1070.
1 071, 
1 072.
1 073. 
1 074. 
1 075.
1 076. 
1 077.
1 078. 
1 079. 
1 080.
1 081.
1 082. 
1 083.
1 084. 
1 085.
1 086. 
1 087.
1 088. 
1 089.
1 090. 
1 091. 
1 092.
1 093. 
1 094. 
1095. 
1 096. 
1097.
1 098. 
1 099.
1 100. 
1 101.
1 102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110. 
1111. 
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120. 
1121. 
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.

754-259-450 
701-203-23981 
701-205-13083 
701-135-1931S
701- 413-721
702- 1-53276 
702-1-95115 
702-1-123829 
702-1-146409 
702-1-164622 
702-1-180284 
702-1-192546 
702-218-5579 
702-221-2481 
752-205-2765 
713-206-731 
735-1-50631 
735-1-80746 
735-H03129 
735-1-120576 
735-1-135693 
735-177-7796 
735-201-1634 
735-285-1441
702- 552-1609 
713-300-4213
703- 1-48836 
703-1-75069 
703-1-93969 
703-1-108726 
703-254-9776 
703-279-71 
703-201-6065 
703-809-32600 
703-809-49553 
703-203-20231 
706-102-14557 
706-164-8718 
706-210-2648
706- 526-768 
732-1-52730 
732-1-91956 
732-1-117329 
732-1-137111 
732-1-152958 
732-1-165125 
732-204-6307 
732-206-13652 
758-213-3550 
705-1-33737 
705-1-50272 
705-348-94 
721-129-308
707- 1-27783
707- 139-2665
720- 1-9521 
709-1-66539 
709-1-105746 
709-1-133719 
709-1-155825 
709-1-174312 
709-1-190167 
709-152-107 
709-202-10383 
709-213-925 
709-217-31138 
709-218-14655 
709-301-561 
724-104-34445 
724-104-63706 
724-104-82516 
724-138-143
721- 1-18083 
724-422-891
708- 1-28374 
708-1-56323 
708-1-74934 
708-204-1063
708- 217-431
709- 618-175
710- 1-37436 
710-1-61780 
710-1-79682 
710-65-2247 
710-243-1768

1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160. 
1161. 
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180. 
1181. 
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193. 
1124.
1195.
1196. 
11'97.
1198.
1199.
1200. 
1201. 
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210. 
1211. 
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218. 
1 219. 
1 220. 
1 221. 
1 222. 
1 223. 
1 224. 
1 225. 
1 226. 
1227. 
1 228. 
1 229. 
1230. 
1 231. 
1 232. 
1 233. 
1 234. 
1235.

738-1-8249 
722-502-4334 
733-201-29564 
722-123-3440 
728-229-1 
710-113-34872 
710-119-22074 
710-120-21096 
710-120-47824 
710-126-1690 
710-138-17840 
715-1-52897 
715-1-117709 
715-1-158157 
715-1-18867,9 
715-1-215663 
715-1-237691 
715-1-257589 
715-1-275147 
715-1-290468 
715-1-302905
715- 207-12728
710- 515-547 
718-1-30856
718- 205-15073 
754-1-11123 
754-1-49694 
754-1-70024 
754-1-84418 
754-203-24518
711- 102-22082 
711-102-40195
711- 216-4494
716- 1-32883 
716-1-75658 
716-1-103781 
716-1-125539 
716-1-144136 
716-1-159963 
716-1-173900 
716-209-9225 
716-215-19735 
716-287-4952 
716-201-2372
716- 203-24097
724-601-13518 
742-1-19666 
742-76-200 .
719- 132-998 
748-1-5084 
748-1-46529 
748-1-67125 
748-57-322 
748-253-1738
748- 202-4941
712- 131-436
717- 1-23435 
717-1-75721 
717-1-107337 
717-1-130968 
717-1-150756 
717-1-167272 
717-1-181734 
717-1-193664 
717-211-1427
717- 224-303
713- 101-6636 
713-127-608
713- 194-29555 
724-1-23522 
724-1-51109 
724-328-282 
724-398-11347 
751-1-10329
714- 124-1243
749- 1-29198 
749-1-48650 
749-266-545
730- 1-18159
718- 243-53
731- 1-3579 
731-253-223 
719.-1-12129 . 
.719-1-44362
719- 1-60159

719-209-11535 
719-201-2524C 
719-201-4440C 
715-708-1688 
719-203-23776 
711-203-6770 
711-205-16767 
711-1-6362 
711-264-286 
717-171-10514 
717-183-12432 
727-1-59796 
727-1-93701 
727-1-117764 
727-1-135688 
727-1-149003 
727-235-14622 
711-207-6415 
726-615-1250 
761-203-1160 
725-1-10039 
738-215-237 
763-203-1467S 
704-712-530 
741-201-37916 
741-201-62903 
741-201-80011 
741-212-17892 
741-214-2181 
744-1-5704 
744-205-2561 
756-1-6681 
756-1-37693 
756-206-1846 
706-201-10171 
706-204-4724 
750-1-31976 
750-1-58956 
750-160-1

1 236.
1 237.
1 238.
1 239.
1 240.
1 241.
1 242.
1 243.
1 244.
1 245.
1 246.
1 247.
1248.
1 249.
1 250.
1 251.
1 252.
1 253.
I 254.
1 255.
1 256.
1 257.
1 258.
1 259.
1 200.
1 261.
1 262.
1263.
1 264.
1 265.
1 266.
1 267.
1 268.
1 269.
1 270.
1 271.
1 272.
1 273.
1 274.
1 275. 750-211-26159
1 276. 750-211-56600
1-277. 750-211-75301
1 278. '750-215-319
1279. 718-408-13
1 280. 750-201-21582
1 281. 745-1-11933
1 282. 745-41-19
1 283. 734-1-44576
1 284. 734-1-72828
1 285. 734-1-93218
1 206. 734-1-108264
1 287. 734-259-778
1 288. 740-1-11618
1 289. 740-1-40087
1 290. 740-1-56126
1 291. 712-712-834
1 292. 714-203-9059
1293. 746-1-29019
1 294. 746-1-47728
1 295. 746-209-799
1 296. 714-1-13159
1 297. 710-204-5140
1 298. 719-716-903
1 299. 736-1-57177
1300. 736-1-101041
1 301. 736-1-130787
1 302. 736-1-153887
1 303. 736-1-172457
1 304. 736-1-187648
1305. 736-69-6619
1 306. 736-212-5583
1 307. 736-212-53238
1 308. 736-212-76746
1 309. 736-212-93851
1 310. 736-279-16549 ■

1 311.
1 312.
1 313.
1 314.
1 315.
1 316.
1 317.
1 318.
1 319.
1 320.
1 321.
1 322. 
1323.
1 324.
1 325.
1326.
1327.
1 328.
1 329.
1 330.
1331.
1332.
1333. 

; 1334. 
| 1335.
I 1336. 

1337. 
1338’
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.

I 1245.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
J357.
1353.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.

-1375.
1376.
1377.

736-340-41 
736-202-33682 
736-208-6896
736- 258-4830 
704-41'8-290 
704-523-24230 
741-1-39981 
741-1-63952 
741-1-80486 
741-207-6833 
758-201-6778 
758-214-3025 
710-621-1477 
758-1-19865 
758-1-38410 
758-210-6025 
723-102-14936 
723-103-16621 
723-137-2320 
743-1-57666 
743-1-103646 
743-1-136329 
743-1-161386 
743-1-181442 
743-1-198105 
743-1-213008 
743-1-224971 
743-207-17806 
743-209-34606 
743-211-2640 
745-201-3162 
745-2-9903 
745-2-42795 
745-2-60196 
745-205-3757 
722-1-11660 
747-1-28770 
747-1-51814 
747-1-66368 
712-1-7936
737- 1-3104
712- 205-6199 
755-202-7621 
755-202-30271 
755-210-661 
755-201-9508 
755-1-2509 
727-137-12057
727- 155-2116 
752-1-48180 
752-1-84978 
752-1-108859 
752-1-127005 
752-1-140300 
752-201-17666 
752-204-3465
752- 232-3541 
,728-1-18783
728- 1-36378
713- 714-663
753- 1-29033 
753-205-406 
757-1-16423 
704-1-19399 
704-1-36008 
726-1-3675 
739-1-23660

1378. 739-1-45027
1379. 739-206-1319
1380. 739-241-54
1381. 739-205-11792
1382. 720-137-643
1383. 723-1-23108
1384. 723-1-49636
1385. 723-1-64001
1386. 723-209-3192

Titularilor libretelor de economii cu dobîn
dă și cîștiguri în autoturisme emise de uni
tățile C.E.C. din Capitală li s-au acordat prin- 
tr-o tragere la sorți separată, care a avut 
loc în ziua de 28 octombrie a.c., 281 de auto
turisme „Dacia 1 300“. Lista oficială a libre
telor ieșite ciștigătoare la această tragere la 
sorți s-a publicat în presa centrală.

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă si valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata câștigurilor se efectuează prin 
sucursale, filiale și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
0000001—09.9999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. 

ieșite ciștigătoare la tragerea 
la sorți lunară din 31 octombrie 198*

el
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1 98822 61 50 000
1 07097 60 50 000
1 09966 137 40 000
1 13207 131 40 000
1 11755 145 40 000
1 67749 114 30 000
1 96597 03 30 000
1 95714 90 30 000
1 78153 39 30 000
1 51977 141 25 000
1 77820 94 25 000
1 79760 97 25 000
1 89716 85 25 000
1 65304 54 25 000
1 05151 55 20 000
1 25336 11 20 000
1 85490 194 20 000
1 55850 77 20 000
1 25949 133 20 000
1 53031 133 20 000
1 30776 105 15 000
1 75619 146 15 000
1 03322 35 15 000
1 52459 32 15 000
1 19535 112 15 000
1 46686 73 15 000
1 74134

-■
Ter
mina

ția se
riei o- 
bliga- 
țiuni- 

lor

106 15 000

WC 448 09 5 000
100 018 115 3 000
100 002 65 3 000

1000 29 122 1 000
1 000 67 42 800
1 000 88 69 800
1 000 11 00 800
1 000 68 116 800
1 000 98 139 800
1 000 28 31 890
iot» 57 19 800
1 000 80 148 800
1 ooo 19 48 800
1 000 10 41 800

11 327 TOTAL : 10 790 000

Ciștigurile revin întregi Obligațiu
nilor de 200 de lei. tn valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă ți valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciștigă
toare.

Plata cîștigurilor se efectueeză prin 
sucursalele, filialele si agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia în considerare.



O cerință fundamentală a vieții internaționale:

Orice diferende intre state trebuie soluționate 
prin mijloace pașnice

Intervenția reprezentantului român în dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele juridice al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Comitetul pentru ‘problemele 
juridice al' Adunării Generale a O.N.U. a început dezbaterile privind 
punctul intitulat „Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor din
tre state".

După cum.se știe, această proble
mă vitală a vieții internaționale a 
fost înscrisă pe agenda sesiunii Adu
nării Generale de anul trecut, la ce
rerea guvernului român. Dună 
dezbateri fructuoase, a fost adopta
tă, in unanimitate, rezoluția elabo
rată de țara noastră — căreia i s-au 
alăturat 24 de state în calitate de 
coautori. în baza aceleiași rezoluții, 
statele membre au fost invitate să 
prezinte propuneri, sugestii și opinii 
cu privire la conținutul viitoarei De
clarații a Adunării Generale.

Dorind să faciliteze procesul de 
elaborare a acestui document, dele-, 
gația română a prezentat la sesiunea 
de anul trecut un proiect sub formă 
de document de lucru, iar. ulterior, 
■împreună cu alte opt state, la sesiu
nea de la Începutul acestui an a Co
mitetului special pentru Carta O.N.U. 
— un text elaborat pe baza propune
rilor făcute de state privind conți
nutul declarației. ,

Deschizînd dezbaterile asupra aces
tei inițiative românești, reprezentan
tul țării noastre, ambasadorul Teodor 
Marinescu, a prezentat concepția 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia. în condi
țiile lumii contemporane, problema 
prevenirii stărilor conflictuale, a so
luționării prin mijloace pașnice, 
prin negocieri a diferendelor a de
venit o cerință fundamentală a salv
gardării păcii, a normalizării vieții 
internaționale, a promovării destin
derii șl cooperării între națiuni. 
România — a arătat vorbitorul — 
consideră că nimic nu poate justifica 
folosirea forței sau a amenințării c» 
forța în raporturile dintre state, in
tervenția și acțiunile militare de ori
ce fel în soluționarea problemelor li
tigioase, indiferent de caracterul lor. 
Amintind că la baza creării O.N.U. 
a stat rațiunea de a feri generațiile 
viitoare de flagelul războiului și fo
losirii forței, de a asigura rezolvarea 
în mod pașnic a oricăror neînțelegeri 
internaționale. în conformitate cu 
principiile justiției si dreptului inter
național. reprezentantul român a 
subliniat că în concepția României, 
a președintelui său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, problemele litigioase din-

Regimul rasist de la Pretoria continuă 

să sfideze hotărîrile 0. N. U. privind Namibia
WINDHOEK 31 (Agerpres). — 

Autoritățile de ocupație sud-africane 
din Namibia au anunțat cu cinism 
organizarea, in perioada 11—13 no
iembrie, a unor „alegeri" ale organe
lor locale in 8 din cele 11 zone etnice 
namibiene. Scopul urmărit de re
gimul de la Pretoria este consolidarea 
poziției grupării minoritare albe 
„Alianța Democratică Turnhalle", al 
cărei lider este pretinsul prim-mi- 
nistru de la Windhoek, Dirk Mudge.

Noua farsă electorală se înscrie pe 
linia escaladării politicii R.S.A. de 
sfidare a hotăririlor O.N.U. privind 
Namibia, a dorinței Pretoriei de a 
proclama o „independență" unilate- 

tre state nu pot fi rezolvate pe calea 
forței și că ele își pot găsi o solu
ționare echitabilă și durabilă numai 
și numai prin înțelegeri între părți, 
la masa tratativelor.

Evoluțiile situației din lume, de la 
ultima sesiune a Adunării Generale, 
pun și mai mult în evidență actuali
tatea și importanța problematicii' so
luționării exclusiv prin tratative a 
oricăror diferende.

Multiplicarea în zilele noastre a 
manifestărilor politicii de forță, ten
dințele spre intensificarea politicii de 
reîmpărțire și consolidare a zonelor 
de influentă și sferelor de dominație 
au determinat apariția a noi pericole 
grave pentru pacea și securitatea in
ternațională.

Tocmai de aceea, România pune pe 
prim plan lupta împotriva politicii de 
forță și de amenințare cu forța, pen
tru renunțarea cu desăvîrșire la căile 
militare, pentru soluționarea exclusiv 
prin mijloace politice pașnice a tutu
ror litigiilor dintre state. Aceasta 
este o necesitate vitală afît pentru 
statele în litigiu, cit și pentru cauza 
destinderii și colaborării internațio
nale. în condițiile interdependenței 
crescînde dintre toate statele lumii, 
orice situație de criză, de tensiune 
și, cu atît mai mult, un conflict ar
mat, chiar dacă are un caracter 
„local" sau „zonal", poate afecta în 
mod serios procesul de ansamblu al 
destinderii, care trebuie să fie global, 
atotcuprinzător, și nu limitat la anu
mite zone, state sau grupări de state.

Reprezentantul român a prezentat, 
în continuare, propuneri privind con
ținutul declarației.

în cadrul aceleiași ședințe, Eric 
Suy, secretarul general adjunct al 
O.N.U., a prezentat raportul secre
tarului general cuprinzind răspunsu
rile statelor referitoare la elaborarea 
declarației și a arătat. între altele, că 
inițiativa României privind exami
narea aprofundată a reglementării 
pe cale pașnică a diferendelor inter
naționale răspunde unei preocupări 
de prim ordin a Organizației Națiu
nilor Unite, fiind o problemă de cea 
mai marc importantă pentru comu
nitatea internațională.

rală a Namibiei după modelul din 
fosta Rhodesie. Forțind crearea unor 
organe marionetă, rasiștii R.S.A. vi
zează astfel excluderea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P O.), singurul reprezentant 
legitim al poporului namibian, recu
noscut in această calitate de O.N.U. 
și O.U.A., de la reglementarea pro
blemei Namibiei.

Anunțul despre noi „alegeri" vine 
la numai citeva zile de la torpilarea 
tratativelor din capitala R.S.A. dintre 
o delegație a Organizației Națiunilor 
Unite și reprezentanți ai regimului 
de la Pretoria privind acordarea 
independenței Namibiei.

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 31 (Agerpres). — Vineri. 

Andrei Lukanov, vicepreședinte ' al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bulga- , 
ria, președintele părții bulgare în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare econo
mică și tehnico-științificâ. l-a primit 
pe Gheorghe Caranfil, ministrul in
dustriei chimice.

în cadrul întrevederii S-a subliniat 
că relațiile economice româno-bulga
re, inclusiv în domeniul chimiei, cu
nosc un curs mereu ascendent. în

Vizita delegației U.T.C. — U.A.S.C.R. in R.P. Chineză
BEIJING 31 (Agerpres). — Delegația 

U.T.C. — U.A.S.C.R.. condusă de to
varășul Pantelimon Găvănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministrul 
pentru problemele tinerelului, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Ligii Tineretului Comunist din 
China, întreprinde o vizită de prie
tenie in această țară, a fost primită, 
vineri, de tovarășul Peng Chong, 
membru al Biroului Politic și al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chinez.

în cadrul întîlnirii au fost evocate 
relațiile de prietenie și colaborare 
rodnică dintre partidele, țările și po
poarele noastre, rolul important pe

Demonstrație studențească la Seul
SEUL 31 (Agerpres). — La Uni

versitatea Yonsei, din Seul, peste 
1 000 de studenți au demonstrat joi, 
cerînd demisia lui Chun Du Hwan, 
actualul președinte al Coreei de 
sud, și a „guvernului" pe care-1 con
duce. După cum relatează agențiile 
de presă, demonstranții au distribuit 
manifeste în care denunțau actul 
ilegal al tribunalului militar de con
damnare la moarte a cunoscutului 
lider democrat Kim Dae Jung și

LE DE PRESA 
e scurt

APEL PENTRU INTERZICEREA PARTIDELOR Șl ORGANIZAȚIILOR 
NEOFASCISTE. La Frankfurt pe Main au iuat sfîrșit lucrările unui sim
pozion consacrat luptei împotriva fascismului și neonazismului, organizat 
de Federația Internațională a Rezistenților (F.I.R.). Participanții au adre
sat un apel opiniei publice democratice din țările Europei occidentale 
de a respinge cu fermitate toate actele teroriste și manifestările neo
fasciștilor. Guvernele statelor Europei occidentale sînt solicitate să ia 
neîntîrziat toate măsurile necesare pentru a interzice partidele și orga
nizațiile neofasciste și pentru a stăvili propaganda lor.

I ACORDURI ECONOMICE CHI-
NO-OLANDEZE. Cu ocazia vizitei 

I la Beijing a primului ministru 
I olandez, Andreas Van Agt, intre

R. P. Chineză și Olanda au fost 
i semnate mai multe acorduri de 

colaborare. După cum relatează 
1 agenția China Nouă, acordul de 
I cooperare economică și tehnolo

gică include conlucrarea celor două 
țări în domenii ca industria, mine- 

i ritul, energetica, agricultura, trans- 
I porturile și altele.

NEGOCIERI. La 31 octombrie, la 
Geneva a avut loc o nouă reuniune 

! a delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. și 
Marii Britanii participante la nego
cierile în vederea elaborării unui 

I tratat referitor la interzicerea tota
lă și completă a experiențelor cu 
arma nucleară. 

conformitate cu sarcinile trasate cu 
prilejul intilnirilor tradiționale din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov.

Totodată, a fost exprimată hotărî- 
rea de a folosi în continuare posibi
litățile mereu crescinde pe care le 
oferă industria chimică din cele două 
țări pentru adincirea cooperării în 
acest domeniu, și majorarea schimbu
rilor de produse ale industriei chi
mice.

care tineretul, organizațiile sale îl 
au în dezvoltarea acestei colaborări. 
Totodată,- au fost subliniate impor
tanța contactelor și a schimburilor 
de experiență dintre cele două orga
nizații de tineret, contribuția tinerei 
generații din cele două țări la înfăp
tuirea programelor de edificare a 
societății socialiste în România și 
China.

La întîlnire au participat tovarășul 
Han Ying, prim-secretar al Ligii Ti
neretului Comunist din China, alte 
cadre din conducerea organizației. A 
fost prezent Florea Dumitrescu, am
basadorul României la Beijing.

cereau să nu se uite sutele de vic
time ale represiunii singeroase or
donate de Chun Du Hwan împotriva 
populației din orașul Kwangju, care 
s-a revoltat în luna mai contra re
gimului de dictatură din Coreea de 
sud. Demonstranții au cerut, de ase
menea, punerea imediată în liber
tate a colegilor lor arestați și a tu
turor deținuților politici din Coreea 
de sud. însemnate forțe polițienești 
au intervenit cu brutalitate, efec- 
tuînd arestări masive.

COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la încheierea vizitei în 
Polonia a ministrului de externe 
al Marii Britanii, lordui Carring
ton, relevă că părțile au confirmat 
dorința guvernelor 1 -r de a dez
volta reciproc relațiile bilaterale, 
au reliefat însemnătatea pe care o 
acordă extinderii schimburilor co
merciale, a conlucrării economice, 
industriale, tehnice și culturale 
dintre cele două țări. Au fost exa
minate, de asemenea, probleme ale 
destinderii și securității internațio
nale, ale dezarmării.

SECETA IN RAJASTHAN (IN
DIA). Seceta care se face resimțită 
în statul indian Rajasthan afec
tează peste 13 milioane persoane 
— se arată la. Delhi. Din luna au
gust a.c., asupra teritoriului aces
tui stat nu au căzut nici un fel de 
precipitații.

HAVANA

Măsuri pentru stimularea 
producției de zahăr 
O cuvintare a tovarășului 

Fidel Castro
HAVANA 31 (Agerpres). — La 

Havana au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al XVI-lea congres al Sindica
tului național al lucrătorilor din in
dustria zahărului din Cuba - prin
cipalul sector economic al țării. Cu 
acest prilej a luat cuvintul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Mi
niștri, care a arătat că statul alo
că fonduri importante pentru dez
voltarea industriei zahărului, recon
struirea vechilor fabrici și construi
rea altora noi, crearea de noi soiuri 
de trestie de zahăr mai productive. 
Totodată, vorbitorul a relevat exis
tenta unor lipsuri care mai dăinuie 
în industria zahărului. în primul 
rînd, a arătat el, este vorba de or
ganizarea nesatisfăcătoare a muncii, 
care determină întîrzierl în trans
portul trestiei de zahăr spre fabrici, 
întîrzieri în strinsul recoltei din cau
za slabei întrețineri a mijloacelor 
tehnice.

în încheiere, vorbitorul s-a referit 
la măsurile pe plan economic și so
cial în vederea stimulării producției 
de trestie de zahăr în Cuba.

REZULTATELE ALEGERILOR 
GENERALE DIN TANZANIA

Președintele Julius Nyerere 
reales in funcția supremă 

a statului
DAR ES SALAAM 3J (Agerpres). — 

La Dar Es Salaam au fost date pu
blicității rezultatele oficiale finale ale 
alegerilor prezidențiale și legislative, 
desfășurate la 26 octombrie în Re
publica Unită Tanzania. Președintele 
Julius Nyerere — candidat unic la 
funcția de președinte din partea 
Partidului Revoluționar (de guvernă
mânt) — a fost reales a patra oară 
pentru un nou mandat de cinci ani 
în funcția supremă a statului.

Vicepreședintele țârii, Aboud Jum- 
be, a fost ales președinte al Zanzi- 
barului — partea insulară a R. U. 
Tanzania, devenind automat vice
președinte'al republicii.

■Totodată, au fost desemnați cei 
111 deputați în Parlamentul țării. Pri
ma reuniune a noului for legislativ 
va avea loc la 4 noiembrie.

angola: Priorități 
în politica internă

LUANDA 31 (Agerpres). — Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 
R. P. Angola, a arătat, într-o cuvin
tare, că Angola întîmpină numeroase 
dificultăți, precizînd că se simte o 
lipsă de alimente, de apă, îmbrăcă
minte și locuințe. Toate acestea — a 
adăugat vorbitorul — se agravează 
din cauza provocărilor armate ale 
rasiștilor din Africa de Sud și ale 
mercenarilor lor, care jefuiesc popu
lația pașnică, incendiază locuințe și 
distrug șeptelul.

în aceste condiții, a spus președin
tele angolez, cea mai importantă 
sarcină o constituie mobilizarea popu
lației pentru restabilirea activităților 
economice, pentru dezvoltarea pro
ducției agricole și industriale.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

ALGERIENE DEMOCRATICE Ș[ POPULARE

Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, 

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a revoluției algeriene, Îmi esta 

deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, Partidului Frontul de Elibe
rare Națională și poporului algerian, in numele Partidului Comunist Român, 
al poporului român, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări șl 
urări de sănătate și fericire personală, de noi succese pe calea propășirii 
economice și sociale, a dezvoltării libere și independente a țării dumnea
voastră.

Sint ferm convins că, acționind împreună, relațiile strînse de prietenie, 
solidaritate și cooperare statornicite-între țările noastre, ca și conlucrarea lor 
pe arena internațională se vor adinei și consolida continuu, spre binele 
popoarelor român și algerian, al cauzei păcii, destinderii și colaborării între 
toate statele lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a transmis o tele
gramă primului ministru al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Mohamed Benahmed Ab- 
delghani, prin care adresează, cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a XXVI-a 
aniversări a revoluției algeriene, calde 
felicitări și sincere urări de fericiră

în Istoria contemporană a Al
geriei ziua de 1 noiembrie repre
zintă o dată cu adinei semnificații: 
cu 26 de ani în urmă, în munții 
Aures din estul țării, grupuri de 
patrioți înarmați au dat semnalul 
luptei de eliberare națională ce a- 
vea să fie încununată, opt ani mai 
tirziu, prin proclamarea indepen
denței Algeriei în amintirea aces
tui eveniment istoric, poporul al
gerian marchează în fiecare an 
„Ziua Revoluției".

Deși perioada care a trecut de Ia 
apariția tînărului stat este destul de 
scurtă. Algeria a cunoscut in acest 
răstimp adinei transformări econo
mice și sociale. Ca rezultat al e- 
forturilor depuse pentru lichidarea 
înapoierii lăsate de colonialiști și 
consolidarea independenței, pe cu
prinsul țării au fost înălțate nu
meroase fabrici și uzine, baraje și 
hidrocentrale, școli și universități ; 
un puternic avint a luat acțiunea 
de valorificare a bogățiilor subso
lului. Astăzi, poporul algerian se 
mîndrește pe drept cuvin t cu ma
rile rafinării și complexe petrochi
mice de la Arzew, Alger, Skikda, 
Anaba. cu combinatele siderurgice 
de la Djidjeli și Oran, ca și cu di
ferite alte obiective care au ridi
cat la o viață nouă regiuni întregi 
de la Mediterana. in nord, la nisi
purile fierbinți din sud.

Un important eveniment în via
ta politică și socială a țării l-a con
stituit, după cum se știe, congresul 
extraordinar al Frontului de Elibe
rare Națională a Algeriei din iu
nie a.c., care a analizat drumul 
străbătut de poporul algerian în ul
timii ani. trasînd căile dezvoltării 
viitoare. Liniile sale directoare își 
găsesc reflectare în actualul plan 
de ■ cinci ani 1980—1984, care preco
nizează întărirea sectorului de stat 
al industriei, dezvoltarea echilibra
tă a diferitelor ramuri ale econo
miei, creșterea producției agricole 

personală, precum și noi succese in 
activitatea acestuia. în telegramă se 
exprimă convingerea că raporturile 
de strinsă prietenie și cooperare din
tre țările noastre vor continua să se 
dezvolte în folosul ambelor popoare, 
al politicii de pace, destindere și 
colaborare internațională.

pentru a acoperi necesarul de pro
duse alimentare din resurse pro
prii.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, 
România socialistă urmărește cu in
teres și simpatie succesele obținu
te de popoi-ul algerian pe calea fău
ririi unei vieți noi. Prietenia ro- 
mâno-algeriană s-a manifestat încă 
în anii grei ai luptei de eliberare 
națională a Algeriei, cînd țara 
noastră i-a acordat întregul său 
sprijin multilateral, și cunoaște o 
continuă consolidare astăzi, în con
dițiile eforturilor depuse de cele 
două popoare pentru dezvoltare e- 
conomică și socială, pentru progres 
și. bunăstare. O contribuție twtărî- 
toare la evoluția mereu ascenden
tă a relațiilor bilaterale au adus-o 
convorbirile la cel mai înalt nivel, 
acordurile și înțelegerile realizate cu 
aceste prilejuri, deschizînd largi 
perspective conlucrării pe plan po
litic. economic, tehnico-științific, 
cultural. Ca un exemplu al aces
tei colaborări fructuoase, specialiști 
români au’ participat și participă la 
realizarea unor importante obiecti
ve pe pâmîntul algerian. Recent, în
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Chadli Bendjedid a avut loc un 
schimb de mesaje cu ocazia vizitei 
la Alger a ministrului afacerilor ex
terne al României, punindu-se încă 
o dată în evidentă dorința comună 
de a extinde, in continuare, con
lucrarea romăno-algerianâ, de a-1 
imprima un caracter tot mai di
namic.

întemeiată pe principiile deplinei 
egalități în drepturi și avantajului 
reciproc, această colaborare cores
punde pe deplin intereselor celor 
două țări și popoare, constituind, 
totodată, o contribuție la cauza 
păcii și Înțelegerii internaționale.

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII

Profitul, proporțional 
cu crima

Exploatarea arborelui de cauciuc a 
fost o imensă sursă de suferințe 
pentru muncitorii de pe plantații și 
un nesecat izvor de profituri pentru 
proprietarii acestora și mai ales pen
tru monopolurile producătoare de 
cauciuc.

„Seringueiros" — muncitorii albi, 
negri, indieni sau metiși, dare recol
tau cauciucul — rătăceau flăminzi, 
hăituiți de supraveghetori, pradă 
bolilor și viețuitoarelor junglei 
Amazonului.

Vicky Baum scrie în „ARBORELE 
CARE PLlNGE" : „Un singur pas 
greșit, și șarpele veninos li se încolă
cea in jurul gleznei ; o clipă de nea
tenție, și jaguarul se arunca asupra 
lor ; un gest neprevăzător, și ghimpele 
le străpunge pielea, deschizind drum 
microbilor. Străbăteau locuri mlăști
noase cu lipitori flăminde. Seara, 
roiurile de țințari tăbărau pe ei, fri
gurile ii făceau să aiureze. Iar la 
toate acestea se adăuga rapacitatea 
colectorilor de cauciuc, care-i inșelau 
la cintar. li țineau veșnic inglodați 
in datorii".

Dar de pe urma muncii lor se 
acumulau bogății nemăsurate. Noii 
îmbogățiți plăteau unui „seringueiros" 
kilogramul de cauciuc cu 2—3 șilingi 
și ii vindeau cu un preț de fi—1 ori 
mai mare. Așa se . face că, un 
sat neînsemnat, Manaus (Brazilia) 
devenise în cîțiva ani un oraș înflori
tor, cu construcții masive, șosele 
asfaltate, electricitate, telefoane etc. 
în localitate s-a construit teatrul de 
operă „Amazonas" — monument in, 
stil baroc, cu pereți de marmură albă, 
adusă din Italia, cu cele patru etaje 
și balcoane mai bogat decorate decit , 
Capela Sixtină.

Ce se petrecea pe atunci. în se
colul trecut șl chiar la începutul 
secolului nostru. în regiunea Pu
tumayo din bazinul Amazoane
lor ? Inginerul german Harden- 
berg, împreună cu asociatul său 
Perkins, vizitase Brazilia și Peru. La 
încheierea turneului notează despre 
cei care lucrau la strinsul cauciucu
lui : „Cei care refuză să muncească 
sint bătuți crunt, pină ce corpul li 
se acoperă de răni adinei. Indienii 
sint vinduți în masă sau individual, 
cu prețuri intre 20 și 40 de lire de 
cap. Bărbați, femei și copii sînt îm
pușcat i' — doar așa, pentru distrac
ție ; iar in zilele de sărbătoare se 
toarnă petrol peste unii din ei și li 
se dă foc, ca oamenii companiei să 
se poată desfăta la acest spectacol". 
Pornind de la această situație. în 
cartea sa. Hardenberg numește re
giunea Putumayo „VALEA DIAVO
LULUI".

Faptele sînt confirmate de o „carte 
albastră" britanică, publicată în 1912, 
In urma anchetelor unei comisii tri

mise de guvernul englez. Din refe
ratele comisiei rezultă că in zece ani 
de activitate ai companiei „Peruvian 
— Amazon Co“ se „reușise" să se 
reducă populația din valea Putumayo 
de la 50 000 la 10 000 de locuitori. In 
aceeași perioadă, compania extrăsese 
4 000 tone cauciuc — deci zece vieți 
omenești pentru fiecare tonă de 
cauciuc.

Dar prețul in sînge al cauciucului 
este cu mult mai ridicat. Chiar și 
crimele comise în „Valea diavolului", 
care au stirnit indignarea opiniei pu
blice, pălesc in fata celor întîmplate 
pe alte „meridiane" ale cauciucului. 
Ca să construiască o cale ferată pe 
distanța Porto Velho — Guajara, ne
cesară transportării cauciucului, fie

FILE DIN AGITATA
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A „ARBORELUI CARE PLlNGE" OD
care traversă a costat viața unul om. 
Erau anii cînd în Europa oc
cidentală și S.U.A. se acumulau 
bogății fabuloase, se înălțau con
strucții maiestuoase, se puneau în 
funcțiune mari întreprinderi, se 
acumula bogăția națiunilor bogate.

„Pofta nesățioasă de a obține cea 
mai mare producție in timpul cel 
mai scurt și cu prețul cel mai scăzut 
a fost, fără îndoială, una din cauzele 
care au pricinuit cele mai multe 
crime. Indienii care nu se plecau față 
de această exigență erau chinuiți . și 
uciși pe loc. tn felul acesta, crima 
era proporțională cu randamentul și 
numărul de kilograme extrase creș
tea pe măsura făptuirii crimelor. Cu 
alte cuvinte, cu cit se făptuiau mai 
multe omoruri, cu atit creștea pro
ducția, ceea ce însemnează că cea 
mai mare parte a acelei producții 
era căpătată cu prețul singelui și al 
cadavrelor" — scria judecătorul Dr. 
Paredes, în raportul special al lui 
„Select Comitee", publicat la Londra 
în 1913.

Sint rtnduri scrise în anii cînd la 
Londra, New York, Paris un kg de 
cauciuc, cumpărat din Brazilia cu o 
liră sterlină, aducea 6 lire sterline 
profit net.

„In pădurile din bazinul Amazoane
lor, mii și mii de arbori de cauciuc 
erau jertfiți și niciodată inlocuiți. In 
nebunia goanei după cauciuc, triburi 
intregi de indieni erau măcelărite. 

Dar la bursele din Londra, New 
York și din alte orașe mari era 
goană după acțiunile societăților de 
cduciuc, reale sau frauduloase" .— 
scria Vicky Baum în „Arborele care 
plinge".

O „fabrică de bani” 
a Occidentului

Cu decenii in urmă, firma ameri
cană „Firestone" a obținut, în Liberia, 
în condiții deosebit de avantajoase, 
concesiunea pe o perioadă de 99 de 
ani -a unui milion de acri pentru 
crearea de plantații de cauciuc. încep 
să-și „facă Ioc sub soare" marile 
companii, pătrunzînd pe piețele tra

diționale' engleze și olandeze, cum 
sînt : „Goodyear Tire and Rubber, 
Co" și „B. F. Goodrich Co" (S.U.A.), 
„Michelin et Cie.“ (Franța), „Pirelli" 
(Italia). Lor le-au fost concesionate 
întinse suprafețe de terenuri pentru 
crearea de plantații. în repetate rin- 
duri au avut loc confruntări serioase 
pentru cucerirea de piețe. în special, 
firmele americane s-au arătat, după 
primul război mondial, dornice să 
înlăture dependența de plantatorii 
anglo-olandezi, in ceea ce privește 
procurarea materiei prime. Harvey 
Firestone s-a asociat cu Herbert 
Hoover, pe atunci ministrul comer
țului și apoi președinte al S.U.A., și 
cu Henry Ford, ale cărui interese 
coincideau la momentul respectiv, 
izbutind să plaseze plantații în Indo
nezia. Thailanda, Filipine, iar cînd 
o parte a acestora au căzut in mii- 
nile japonezilor, în timpul celui de-al 
doilea război mondial, „activitatea" 
s-a transplantat in Brazilia și pe con
tinentul african.

Malayezia a fost numită pe bună 
dreptate „o fabrică de bani". „Cau
ciucul malayezian — scrie ziarul „LE 
MONDE" — a îmbogățit generații de 
englezi, a salvat lira sterlină de Ia 
dezastru și a dăruit băncilor engleze 
mai mulți dolari decît a primit vis
tieria britanică in cadrul „planului 
Marshall. în refacerea postbelică a 
economiei engleze, cauciucul Mala- 
yeziei a avut un aport important. Cu 

ce preț a fost însă obținut acest 
cauciuc? Cu prețul unui adevărat 
război de represiune împotriva po
porului malayezian, care-și cerea 
dreptul la o viață liberă și indepen
dentă, cu implantarea pe teritoriul 
țării a 550 lagăre de concentrare, în 
care fuseseră întemnițați peste 50 000 
de patrioți, cu nenumărate deportări 
și execuții sumare. Și toate acestea, 
în numele intereselor magnaților din 
City și de pe alte meleaguri.

După lichidarea coloniilor și a 
sistemului colonial, exploatarea re
surselor de cauciuc a continuat prin 
metode neocolonialiste. Iată ce scrie 
în lucrarea „VAN WINGEWEST 
NAAR ZELFBESTUR" un autor 
olandez, J. K. Stokvis : „După 

prăbușirea companiei s-au deschis 
porțile capitalului privat. Nu con
stituie insă aceasta, pentru un popor 
sleit de puteri, o simplă înlocuire a 
exploatatorilor care pradă bogățiile 
țării 7 Niciodată afluxul de -profit 
net» n-a fost atit de mare ca sub noii 
exploatatori. Numai că aceasta s-a 
făcut prin mijloace mai rafinate".

Referindu-se la situația insulelor 
indoneziene Amboina și Banda, in 
primul sfert al secolului nostru, 
profesorul Colenbrander, în „KOLO- 
NIALE GESCHIEDENIS" scrie că lo
cuitorii lor „au fost aproape exter
minați pentru a satisface pofta de 
ciștiguri a unei națiuni prospere". 
în perioada postbelică, doar meto
dele s-au schimbat, exploatarea ră- 
minînd la fel de nemiloasă. în fos
tele colonii, devenite independente, 
locuitorii au foșt transformați în 
muncitori pe plantații și în între
prinderile aparținind străinilor sau 
controlate de ei. Despre aceștia, doi 
autori — Van Gelderen și Huender — 
scriu : „Salariul celor care lucrează 
in asemenea întreprinderi nu-i lasă, 
să moară, dar nici nu le permite să 
trăiască". Sau : „Salariul le ajunge 
tocmai bine pentru a' nu muri de 
foame".

în volumul „THE EFFECT OF 
WESTERN INFLUENCE ON NATI
VE CIVILISATIONS IN THE 
MALAY ARCHIPELAGO", autorul 
G. Schrieke scrie : „Sumele obținute 

de capitaliștii străini $1 de întreprin
derile lor sporesc direct proporțional 
cu scăderea nivelului de trai al 
indigenilor".

„Partea leului": 
companiile 

transnaționale
La aproape un secol de la aclima

tizarea „arborelui care plinge" în 
țările ce dau în prezent peste 90 la 
sută din producția mondială de cau
ciuc natural și după ce, sub presiu
nea colonialiștilor, tradiționalele 
culturi — arbori de cafea și de ceai, 
orezării — au fost distruse pentru 

a face loc heveei brasiliensis, sta
tele respective sînt puse în situația 
să limiteze plantațiile și să reducă 
producția de „aur alb". Apariția 
cauciucului sintetic — care la ora 
actuală depășește, ca producție, de 
trei ori pe cea de cauciuc natural, 
iar în anul 2000 va fi de zece ori 
mai mare — permite monopolurilor 
din țările capitaliste să influențeze 
piața și prețurile după cum o doresc 
și după cum le dictează interesele. 
Așa se face că, deși majoritatea ță
rilor producătoare de cauciuc natu
ral au luat in stăpinire plantațiile 
de hevea, partea leului din desface
rea și prelucrarea cauciucului revine 
companiilor transnaționale. Charles 
Levinson, secretarul general al sin
dicatului internațional al celor ce 
muncesc în domeniul chimiei, a 
descris astfel rețeaua complexă a 
acestor companii : „Să luăm cazul 
fabricării anvelopelor pentru auto
mobile. Se spune că «Michelin» are 
probleme în America Latină, unde 
încearcă să-și instaleze citeva uzine. 
Am fi tentați să credem că se duce 
o luptă serioasă intre giganții pro
ducători de pneuri — «Dunlop», «Pi
relli», «Michelin», «Goodrich», «Fi
restone» și «Goodyear». Dar ne dăm 
repede seama că «Dunlop» fabrică 
anvelope pentru «Goodyear» in mai 
multe țări ; că »Michelin« și «Dun
lop» sînt asociate intr-o «întreprin
dere mixtă» că, pentru a completa 

tabloul, o uzină «irlandeză», care 
fabrică anvelope de tip radial pen
tru o companie americană, este con
trolată de firma austriacă «Sempe- 
rit», care Ia rindul ei este controlată 
de o firmă franco-belgiană «Kleber- 
Colombes», care este condusă de 
firma «Michelin», al cărei sediu se 
află Ia Basel, in Elveția".

De unde se vede că atunci cînd 
este vorba să obțină profituri cit 
mai mari, aceste companii trec peste 
legile aspre ale concurenței.

„O țară in curs de dezvoltare ex- 
portind aceeași cantitate de materie 
primă — de pildă, 25 tone de cauciuc 
natural — putea să cumpere dintr-o 
țară industrializată din Occident 6 
tractoare in 1960 ; 3,5 tractoare in
1965 și numai 2 tractoare în 1975“ — 
scrie „DEVELOPMENT FORUM". 
Deci profiturile monopolurilor cresc 
continuu, in timp ce sărăcia celor 
săraci devine și mai îngrozitoare.

în fiecare zi, din Malayezia se 
exportă cam 5 000 tone de cauciuc. 
Din această cantitate in țară este 
prelucrată doar a 50-a parte, restul 
fiind exportat sub formă brută. 
Avantajul este, și de data aceasta, 
de partea firmelor străine prelucră
toare. Așa se explică faptul că o 
asemenea companie, cum este cea 
britanică „B.T.R." — fostă „Ley- 
land and Birmingham Rubber Co." — 
a raportat acționarilor săi anul trecut 
cel mai inalt profit din întreaga sa 
existență : Firma — care acum se 
declară specializată in „echipamente 
complete pentru apărare în caz de 
război nuclear, biologic și chimic" 
— are 24 000 de salariați, 15 000 in 
Marea Britanîe, restul la întreprin
deri din alte 12 țări. Interesant este 
faptul că profitul net realizat anual 
de firma respectivă din țările in curs 
de dezvoltare este de 10 000 lire pe 
cap de salariat.

în Malayezia, cel mai mare pro
ducător de cauciuc natural din lume, 
operează peste 600 de companii 
transnaționale. „Sustragerea siste
matică din țările' slab dezvoltate 
a unor sume de bani uriașe, care 
sporesc an de an — scria D:M.G.

, Koch in lucrarea sa „VAKBEWE- 
GING“ — înseamnă jefuirea unor bo
gății care ar putea fi folosite pentru 
avintul economic al acestor state". 
Iar Josue de Castro, în „GEOGRA
FIA FOAMEI" sublinia : „Foamea 
și înapoierea care persistă in nume
roase țări, în ciuda unor progrese 
realizate in multe domepii de acti
vitate, este. înainte de toate, conse
cința trecutului istoric".

Si reciproca este, de asemenea, ade
vărată : prosperitatea și dezvoltarea 

'■ de care se bucură unele state au fost 
clădite, înainte de toate, pe exploa
tarea resurselor și a Oamenilor din 
multe țări menținute în înapoiere 
economică.

Nicolae PLOPEANU

Decret de grațiere 
în Algeria

(Agerpres). — Cu prl-
26-a aniversări a

ALGER 31 
lejul celei de-a 
Zilei Revoluției, președintele Alge
riei, Chadli Bendjedid, a semnat un 
decret privind grațierea fostului șef 
al statului algerian, Ahmed Bea 
Bella, înlăturat de la putere la 19 
iunie 1965, in urma unei lovituri de 
stat — se arată intr-un comunicat 
difuzat. de agenția algeriană de știri j 
A.P.S. Ahmed Ben Bella, pri- 
mul președinte al statului după pro
clamarea independenței Algeriei, a 
fost deținut de la 19 iunie 1965 — 
data preluării puterii de către colo
nelul Houari Boumediene — pină 
la 4 iulie 1979, cind i s-a fixat do
miciliu obligatoriu. Decretul anulea
ză toate măsurile speciale care se 
refereau la Ahmed Ben Bella.

Agenția A.P.S. relevă. In comuni- 
•cațul difuzat, că au fost, de aseme
nea, grațiate alte 20 de persoane.

„Piața comuna" 
și criza oțelului 

Soluție de compromis 
in problema contingentaril 

producției
LUXEMBURG 31 (Agerpres). — 

întruniți la Luxemburg intr-o se
siune specială la nivel ministerial, 
reprezentanții celor nouă țări mem
bre ale Pieței comune au ajuns la o 
soluție de compromis în controver
sata problemă a contingentării pro
ducției de oțel a „celor nouă", avan
sată ca o modalitate de contraca
rare a efectelor crizei grave din 
acest sector economic al C.E.E. So
luția de compromis a fost realizată 
după ce partea vest-germană — In 
schimbul unor concesii ale partene
rilor — a acceptat propunerea de 
contingentare, pe baza aplicării ar
ticolului 58 al statutului Comunității 
(vest-) europene a cărbunelui și ote
lului. implicind proclamarea „stării 
de criză manifestă".

Conform acordului, marea majori
tate a cantităților de oțel vor intra 
intr-un regim de cote pină la 30 
iunie 1981, aplicarea măsurii urmind 
să se facă retroactiv, de la 1 octom
brie a.c. Se prevăd, totuși, unele 
derogări și excepții pentru micii pro
ducători de oțeluri speciale și fine 
și pentru unele categorii de oțeluri 
speciale, in general. Se apreciază 
că la o producție comunitară de 
circa 130 milioane tone vor fi excep
tate, pe diferite criterii, de la regi
mul de cote aproximativ 9 milioane 
tone de oțel.
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