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România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit. «îmbată, pe Clement Săm-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

bira, care și-a prezentat scrisori
le de acreditare in calitate de am
basador extraordinar și plenipoten-

țiar al Republicii Burundi In țara 
noastră. (Continuare in pag. * 
V-a).
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VIZITA DE UKMI A TDVARASUIDI NICOLAE CEAUSESCU

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat sim- 
bătă după-amiază o vizită 
de lucru in municipiul Arad.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit de 
tovarășii Nicolae Constan
tin, Gheorghe Oprea și 
Ștefan Andrei, precum și de 
tovarășii Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare, Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Maxim Berghia- 
nu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, 
șef al Departamentului in
dustriei alimentare.

In întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe aeroportul din Arad 
au venit tovarășii Pavel Aron, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid. Marțian Fuciu, primarul mu
nicipiului, membri ai biroului Comi
tetului județean Arad al P.C.R.

De la aeroport, coloana oficială s-a 
Îndreptat spre întreprinderea de pre
lucrare a sfeclei de zahăr din loca
litate.

La sosirea In Incinta unității, se
cretarul general al partidului a fost 
salutat cu deosebită căldură de re
prezentanți ai consiliului de condu
cere, de muncitorii aflati aici pentru 
a ura bun venit în mijlocul lor con
ducătorului partidului și statului 
nostru.

Directorul fabricii, ing. Victor Mi- 
cluța. informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asupra principalii 
lor indicatori tehnico-economici ai 
activității întreprinderii, subliniind 
că ea iși îndeplinește In cele mal 
bune condiții planul de producție.

în continuare, secretarul general 
al partidului a fost invitat să urmă
rească procesul de fabricație a za
hărului pe întregul flux tehnologic. 

Consțatînd calitatea bună a mate-' 
riel prime, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat primului secre
tar al comitetului județean de partid 
și ministrului de resort ca în viitor 
să se urmărească cu cea mal mare

atenție obținerea unor recolte spori
te de sfeclă de zahăr, respectiv o 
medie de minimum 40 tone la hec
tar, printr-o prelucrare corespunză
toare a solului, asigurarea densității 
optime a plantelor și efectuarea la 
timp a tuturor lucrărilor de întreți
nere a culturilor.

In secția de producție, secretarul 
general al partidului s-a interesat 
îndeaproape de tehnologia folosită, 
a cerut detalii cu privire la gradul 
de Înzestrare tehnică a fabricii. Au 
fost studiate cu atenție amplasarea 
utilajelor pe flux, gradul de ocupare 
a suprafețelor de producție. între-

prinderea arădeană, deși se numără 
printre cele mai vechi fabrici de 
zahăr din țară, obține, printr-o fo
losire corespunzătoare a instalațiilor, 
ca urmare a nivelului ridicat de pre
gătire a personalului muncitor., pro
ducții care depășesc 
tatea proiectată.

Tovarășul Nicolae 
preciat modul cum _

’ procesul de producție,' Tezulratole ob
ținute de colectivul de aici și a trasat 
factorilor de răspundere sarcina mo
dernizării continue a utilajelor și 
instalațiilor, a tehnologiei, astfel in
cit unitatea din Arad să contribuie

constant capaci-

Ceaușescu a a- 
este organizat

CIT IMPORTAT! ? CIT EXPORTAȚI ?

$1 în viitor cu rezultate cit mai bune 
la sporirea producției de zahăr a 
țării.

Această nouă vizită a secretarului 
general al partidului, care are loc la 
numai cîteva zile după întilnirea cu 
colectivele muncitorești din fabricile 
similare de la Giurgiu, Sascut și Ur- 
ziceni, a prilejuit discutarea cu ca
dre de conducere din domeniul in
dustriei aline, featfe a tir.or aspecte 
importante privind creșterea produc
ției de sfeclă de zahăr, continua mo
dernizare a unităților de industriali
zare, precum și stabilirea sarcinilor 
corespunzătoare referitoare la reali
zarea de noi fabrici cu acest profil, 
în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acționeze 
pentru construcția in viitor a unor 
unități de capacitate mică cu nivel 
de tehnicitate ridicat, amplasate în 
cadrul consiliilor agroindustriale, a- 
propiind astfel întreprinderile prelu
crătoare de furnizorul de materie pri
mă și de consumator, asigurînd valo
rificarea cit mai bună a materiei pri
me, obținerea unor randamente spo
rite — această acțiune avînd a- 
vantaje economice deosebite, cu e- 
fecte pozitive in aprovizionarea 
ritmică a populației cu zahăr. Au 
fost date și cu acest prilej o serie 
de indicații privind necesitatea ca la 
proiectarea viitoarelor fabrici de za
hăr să se găsească soluții tehnice mai 
economicoase, care să evite consumul 
ridicat de combustibil și energie, să 
permită amplasarea cit mai compac
tă a utilajelor pe fluxul de fabrica
ție, să permită amplasarea unei părți 
din utilaje în subsolul clădirilor, să 
elimine construcțiile supradimensio
nate.

La plecare, mulțumind din Inimă 
pentru această vizită, cadrele de con
ducere ale întreprinderii au asigurat 
pe secretarul general al partidului că 
vor acționa cu fermitate Dentru trans
punerea in viață a indicațiilor pri
mite, vor depune in continuare toa
te eforturile pentru creșterea conti
nuă a producției de zahăr, pentru a 
contribui la înfăptuirea măsurilor 
stabilite de partidul și statul nostru 
în vederea bunei aprovizionări a 
populației.

în aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a înapoiat in Capitală.

învățămintele analizei balanței valutare a unei întreprinderi excelent dotate

tehnic, cu mari posibilități de producție, la un înalt nivel calitativ

Ancheta de față a debutat cu difi
cultate. întrebările din titlu — cit im
portați ? cit exportați ? — probleme- 
cheie ale producției oricărei între
prinderi, au picat pe neașteptate. 
Rostindu-le in faf 
conducere de la L . 
canică de utilaj chimic București, 
ele au produs o vădită stin- 
jeneală. Să menționăm de la bun 
inceput că întreprinderea bucureștea- 
nă este o unitate foarte bună, cu un 
colectiv format din oameni harnici 
și pricepuți. cu o excelentă dotare 
tehnică, cu o echipă de conducere 
capabilă și inimoasă. Despre direc
tor, de pildă — un om deosebit de 
activ, cu spirit organizatoric — se 
soune că nu se culcă seara pînă 
cind nu mai citește o dată situația 
la zi a realizării planului de produc
ție pe comenzi, în special la export, 
pentru a-și stabili strategia de mun
că în ziua următoare.

0 balanță Ignorată care... 
cîntărește în defavoarea 
întreprinderii

Dar, cum spuneam. întrebările de 
mai sus au stirnit nedumerire, ba 
chiar o oarecare iritare. Și. drept să

iță unor cadre de 
întreprinderea me-

spunem, nu înțelegeam de ce. Doar 
planul la export 
3,5 la sută in nouă 
iar la import s-a 
exigentelor. „Ați
«balanță valutară» __ _____
prinderii ?“ „Nu, așa ceva nu există, 
nu face nimeni". Și, totuși. împreună 
cu specialiștii uzinei, in decursul 
citorva ore am reușit să întocmim ba
lanța de mat jos (sugerată și in dese
nul ce însoțește această anchetă). Ne- 
operind in acest caz cu cifre absolute, 
considerăm volumul total al Importu
rilor egal cu 100 unități valutare. Să 
așezăm, așadar, pe balanță importul și 
exportul acestei mari intreprinderi. O 
cîntărire pe care, așa cum au recunos
cut cei cu care am discutat, „nu a fă
cut-o nimeni și nici nu s-a gîndit s-o 
facă" ; o cîntărire pe care, in per
spectiva unei prevederi exprese cu
prinse In proiectul Legii pentru în
tărirea autoconducerfl muncitorești și 
autogesiiunii economico-flnanciare și 
valutare in activitatea de comerț ex
terior, o vor face toate întreprinde
rile — care produc pentru export sau 
beneficiază de importuri — sub for
ma balanței comerciale a activității 
proprii de comerț exterior.

Ce conțin cele două talere ale ba
lanței valutare întocmite de noi ?

a fost depășit cu 
luni din acest an, 

strîns „șurubul" 
întocmit insă o 
la nivelul intre-

Din capul locului precizăm că în cal
cule am introdus toate elementele 
tehnice și materiale care contribuie 
direct sau indirect la dimensionarea 
importurilor și a exporturilor. Bună
oară. la import, cele 100 de unități 
valutare se compun din : import de 
materiale și subansamble — 10,9 ; 
cota-parte din amortizarea aferentă 
utilajelor din dotare aduse din im
port — 1,9 : valoarea de import a 
materiilor prime din care s-a pro
dus metalul (minereu, cocs, feroalia
je și energie), prectim și alte mate- 

. riale (vopsele, uleiuri, scule, elec
trozi ș.a.) — 27.2.

Deci, totalul importurilor este de 
100 unități valutare, iar al exportu
rilor este de 82 unități valutare, Sol
dul — 18 unități valutare. Evident, 
un sold negativ I Dacă impărțim in
tre ele totâlurlle din cele două talere 
ale balanței, rezultă că. în anul 1980, 
valoarea importului întrece cu aproa
pe 22 la sută valoarea exportului re
alizat de întreprindere. Deci, o ba
lanță 'valutară deficitară. Iar defici- 
tuleste și mal mare dacă balanța se 
întocmește, separat, pe relația devi
ze libere. Chiar dacă ar fi fost vorba 
de o întreprindere mică, o asemenea 
situație nu are justificare. Cu atît 
mai mult intr-o întreprindere bună.

AL CINCINALULUI
îată-ne la început de noiembrie, penultima lună a 

anului și a cincinalului.
Cu ce zestre intrăm in această etapă decisivă din 

bătălia cincinalului ? Priviți harta alăturată : un număr 
de 15 județe și municipiul București și-au făcut un titlu 
de mindrie din a raporta conducerii partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu indeplinirea inainte de termen 
* planului cincinal la producția industrială. Ciștlgul net 
de timp — între patru și dpuă luni.

Dar pentru țară, cincinalul nu s-a încheiat. Nu se 
poate spune că s-a Încheiat nici măcar in 
derile și județele care au atins deja cotele 
prevăzute pe acești ani. Cincinalul este al 
țării, al întregului popor. Sarcinile pe care 
asumat pentru progresul economic și social ... _____
sint sarcinile noastre, ale tuturor. Și la fel ca la un 
drum lung, nu lipsit de greutăți, unii ajung mai repede 
la țintă, alții mai tirziu : unii iși dozează mai bine 
eforturile și iși valorifică mai bine potențialul de care 
dispun, alții n-au deprins încă aceste „taine" ale 
urcușului spre succes. Nu. nu înseamnă nicidecum să 
ne acoperim cu laurii victoriei și sub plapuma auto- 
multumirii să „tragem de timp", aștentind noul an și 
noul cincinal. Să punem zi de zi umărul și să rezolvăm 
prompt și bine problemele concrete ale producției, in 
fiecare întreprindere, pe fiecare șantier. în fiecare 
institut de cercetare și inginerie tehnologică. Iar 
aceste probleme se numesc : realizarea integrală a 
planului pe trimestrul al patrulea Ia fiecare indicator 
cantitativ $1 calitativ, in fiecare unitate economică. Să 
facem din timpul care ne-a rămas pînă la sfirșitul 
anului și al cincinalului perioada unei activități exem
plar organizate și conduse, cu rezultate de virf. să 
asigurăm o autentică „repetiție generală" pentru debutul 
producției în anul viitor, atit in ce privește ritmul de 
fabricație, cit și costurile de producție și consumurile 
de materii prime, materiale și de energie. în nici un 
chip, in goana după realizarea planului producției fizice, 
să nu ignorăm normele de consum stabilite, ci. dim
potrivă, să le respectăm cu maximă strictete, econo
misind drastic resursele materiale sl energetice.

Dintre toate sarcinile prioritare ale acestei perioade., 
ca o adevărată prioritate a priorităților se detașează 
cerința realizării exemplare a planului Ia export. S-au 
fixat, în acest sens, sarcini concrete inceoind de la 
miniștri și primii secretari ai județelor și pină Ia direc
torii de intreprinderi și muncitori. Zi de zi, în fiecare 
întreprindere trebuie să se asigure executarea si 
livrarea fondului de marfă pentru export, in condițiile 
prevăzute în contractele încheiate cu partenerii externi.

Este bine cunoscut, la ora actuală. îndemnul mobili
zator pe care l-a adresat la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. oamenilor muncii: „Trebuie să 
acționăm cu fermitate pentru a încheia cincinalul cu 

yrezultate cit mai bune. Să facem totul pentru ca in

intreprin- 
producțiet 
nostru, al 
ni le-am 
al patriei

Timișoara: INSTALAȚIE MODERNA 
DE RĂȘINI SINTETICE

Pe platforma industrială din zona de sud- 
est a municipiului Timișoara au inceput pro
bele tehnologice la un nou și modern obiectiv 
al industriei chimice • ..inslaîația de rășini 
sintetice din cadrul intrepfinderil „Azur". 
După cum he spune inginerul-șef al unității, 
Florian Sintimbreanu, acest moment a mar
cat. de fapt, demararea fabricației de rășini 
sintetice destinate producerii de lacuri și vop
sele într-o altă nouă capacitate intrată de 
curînd in funcțiune In cadrul aceleiași intre
prinderi. Realizată după proiectele elaborate 
de I.P.I.C. București, noua instalație de ră
șini sintetice, ’al cărei flux tehnologic este 
dispus pe verticală, va livra anual o canti
tate de 30QOO tone rășină. Utilajele de înaltă 
tehnicitate cu care este dotată — realizate 
de industria noastră constructoare de mașini 
— asigură procesului productiv un ridicat 
grad de automatizare. (Cezar Ioana).

• EXIGENȚELE 
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oamenii pentru om 
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cu un colectiv apreciat de muncitori 
și specialiști.

S-a importat mai mult 
decît s-a exportat, deși au 
solicitat produsele și alte 
firme din 12 țâri. De ce 
n-au fost onorate cererile ?

Acestea sînt datele de ansamblu. 
Asupra acestei realități ne propunem 
să stăruim in continuare tocmai pen
tru a depista pțrghiile ce trebuie și 
pot fi acționate pentru a echilibra 
balanța valutară. Prima întrebare : 
putea întreprinderea să exporte in 
acest an mai mult decît și-a propus ? 
Cum spuneam, planul la export a 
fost depășit in perioada care a tre
cut din acest an. Contractele cu par
tenerii externi au fost onorate in 
bune condiții. Foarte bine ! Felici
tări ! Dar cînd este vorba de export, 
sarcinile de plan trebuie considerate 
minime. Mai ales într-o întreprinde
re de înaltă tehnicitate ca aceasta, in 
care exportul are o pondere doar de 
15 la sută in ansamblul producției.

— Ați avut, in acest an, mai multe 
solicitări la export peste cele efec
tiv contractate 7, îl întrebăm pe to
varășul Gheorghe Cotar, directorul 
comercial al întreprinderii.

— Pentru acest an. ca și pentru 
anul viitor, s-au înregistrat, în numai 
nouă luni, nu mai puțin de 19 soli
citări de utilaje din partea unor 
parteneri străini din 12 țări care nu 
au fost onorate.

*— Care este valoarea lor ?
— Circa 150 milioane lei. In cea 

mai mare parte pe relația devize li
bere. J

— De ce nu au fost onorate aceste 
solicitări ? Depășeau ele posibilită
țile tehnice ale întreprinderii?

— Nicidecum ! Noi sîntem In stare 
să producem utilaje de cel mai înalt 
nivel tehnic. Bunăoară, pe lingă re
zervoare și coloane de sinteză, am 
realizat, recent, evaporatoare peii- 
culare. prese de alcalizare, o insta
lație de confecționat benzi transpor
toare din cauciuc, o instalație de fa
bricare a pastelor tomate. Specialiș
tii cunosc complexitatea tehnică a 
unor asemenea instalații. Dar iată 
ce se întîmplă : noi, cel care produ
cem utilajele și prezentăm ofertele 
ca răspuns la solicitările unor parte
neri externi, nu sintem chemat) să 
participăm la tratativele contractua
le. Și ne referim în special la si
tuațiile cînd aceste tratative 
desfășoară în țara noastră, 
cum se întimplă cel mai 
sea în domeniul furniturilor 
utilaje complexe. Tocmai noi. care 
cunoaștem cel mal bine „bucătăria 
internă" a întreprinderii, care știm 
ce variante de preț și ce termene 
de livrare putem lua în discuție. De 
asemenea, sîntem pregătiți pentru a 
accepta și alte condiții tehnice cerute 
de partener. Vrea să-l dăm utilajul 
cu știu eu ce „briz-brizurl". 11 dăm 
cu „briz-brlzuri" ; II dorește cu lus
tru, i-1 dăm lustruit, Avem posibili
tăți tehnice pentru a ne adapta la 
cerințele pieței.

Despre calitatea produselor noastre 
vorbește concludent și următoarea 
Intîmplare — hazlie in felul ei — ne

In toate județele, chiar și în cele care au 
îndeplinit cincinalul la producția industrială, 
se impune o atenție deosebită realizării inte
grale a planului pe acest trimestru la absolut 
toți indicatorii, cantitativi și calitativi.

acest ultim trimestru din an șl din cincinal să realizăm 
producțiile stabilite in toate domeniile. să realizăm 
investițiile. Am hotărit în Comitetul Politic Executiv ca 
toate intreprinderile care-și realizează sarcinile pe 
ultimul trimestru să fie considerate — chiar dacă mai 
au minusuri pe primele trei trimestre — că au realizat 
planul și deci să primească toate drepturile de parti
cipare Ia beneficii. Dacă intreprinderile care sint în 
construcție — mă refer la investiții — vor intra în 
producție pină la sfirșitul anului, chiar dacă n-au intrat 
la timpul stabilit, vor fi considerate realizate ca atare. 
Astfel, minusurile nu vor fi luate în calcul la realizările 
din județ și nici la drepturile de participare la beneficii. 
De asemenea, așa cum am mai spus cind m-am referit 
la comerțul exterior, realizarea prevederilor pe ultimele 
luni la export va asigura toate drepturile de partici
pare Ia beneficii, la fel ca și cum planul s-ar fi realizat 
in intregime".

Pretutindeni, să răspundem acestui mobilizator Îndemn 
printr-o activitate bine organizată, prin spirit de iniția
tivă și dăruire în muncă. Fiecare zi s-o folosim cu 
valoare maximă pentru producție, spre a îmbogăți 
bilanțul acestui an și al cincinalului cu noi Înfăptuiri, 
cu convingerea că pe această cale ne aducem din plin 
contribuția la progresul economico-social al patriei.

Ilustrație: Eugen Dichiseanu

DE DRAGOSTE
Nichita STANESCU

Cornelia CÂRLAN
(Continuare in pag. a III-a)

Să ne împrietenim cu Eminescu sărutîndu-i versul 
iar nu slăvindu-l de neînțeles 
căci ce-a fost el, n-a fost eres 
ți sărutare de pămînt îi fuse mersul.
Să-l punem între vii căci este viu 
bolnav de frumusețea mamei mele 
de cerurile numai ce nasc stele 
de ierburile ce cuprind nisipul din pustiu. 
Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine 
in patul inimilor noastre

i dacă vinul singelui are vechime 
dacă mările ne sînt albastre 
dacă pești-s umbra stelelor cu coadă 
dacă inima e-o stea cu coadă 
coada umbrei plopilor inalți 

ne-a adunat pe noi, ceilalți 
în jurul verbului curat 
rostit de el și murmurat 
de noi, ai lui 
de el, al nostru.

14 septembrie 1980 t
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OMUL PENTRU OAMENI 
-OAMENII PENTRU OM

OPINIA PUBLICĂ, 
forță a democrației socialiste 
- -----------------------------------------Anchetă socială de Mihai STOIAN ——----------------------------------

Ne propunem să investigăm in cele ce urmează 
modul în care acționează OPINIA PUBLICĂ in 
felurite împrejurări, indeplinindu-și rolul major, 
esențial : asanarea necontenită a climatului moral- 
etic. După cum se știe, opinia publică ia naștere, 
se dezvoltă și se exercită intr-un anumit context so- 
cial-istoric, sensul intervenției ei fiind legat, tocmai, 
de dezvoltarea democrației reale, socialiste, in țara 
noastră, unde masele și-au dobindit dreptul inalie
nabil la FAPTA și CUVINT in absolut toate dome
niile existenței. Construim socialismul și comunismul 
mizind pe potențialul material și spiritual al țării,

al națiunii. Cind iei atitudine in numele opiniei pu
blice verifici sentimentul că aparții unei colectivități 
bine închegate, de unde și simțămîntul de siguranță 
încercat, „materie primă" a cimentului social.

Neîndoielnic, opinia publică - chiar dacă nu lu
crează cu texte scrise și in parametri stricți, ad
ministrativi - reprezintă o importantă instituție a 
democrației noastre socialiste, o forță reală, hără
zită să promoveze interesele fundamentale ale ob
știi, dezvăluind, o dată in plus, adeziunea indivi
dului la colectivitate, la criteriile conviețuirii și con
strucției socialiste.

Spațiu pentru respect 
reciproc

O inițiativă valoroasă, cu efecte 
pozitive, la „Automatica“-Bucu- 
rești : pe un afiș mare, dintr-o 
secție sau alta, de dimineață, cind 
vin la lucru, oamenii pot citi :

Atențiune !
Cei care ați lipsit nemotivat 

feri, 08. 10. 1980, știți că ceilalți 
tovarăși din formația voastră 
de lucru au muncit șl partea 
voastră din planul de produc
ție? (urmează numele celor 
care, in ziua anterioară; au ab
sentat nemotivat din producție).

Secretarul organizației de partid 
nr. 6, tovarășul Constantin Milea, 
ajutor de maistru în secția a IV-a, 
explică rațiunea acestei măsuri 
luate in numele opiniei publice :

— Din păcate, mai avem, cind și 
cind. cite un „nemotivat", tînăr de 
regulă. Ce-i de făcut ? 11 iei de-o 
parte a doua zi, stai de vorbă cu 
el, omenește, ceea ce nu înseamnă 
deloc că nu-s intransigent ; și nu 
o dată auzi, cu uimire, astfel de 
justificări de-a dreptul copilărești : 
„N-a sunat ceasul" ; „Am fost, 
toată noaptea la o nuntă"; „Nu 
m-am simțit prea bine...". Fără 
doar și poate, un om se mai și îm
bolnăvește, insă pentru asemenea 
situații există reglementări precise, 
pătrunse de spirit absolut umani
tar. Și-atunci ? In ziua respectivă, 
întreaga echipă este nevoită să 
preia și Îndatoririle de producție 
ale celui care absentează nemoti
vat. Au fost și cazuri cind un to
varăș a avut un necaz, ceva ur-' 
gent de rezolvat, și echipa i-a să
rit intr-ajutor, cum s-ar spune, 
l-au dus ceilalți in spinare în ziua 
aceea, numai și numai ca să-i fie 
de sprijin colegului. Asta merge o 
dată, de două ori... Dar paharul se

poate și umple. în colectivul nos
tru există — realmente — o pu
ternică opinie publică împotriva 
oricăror absențe nemotivate, a in
disciplinei și dezordinii. De aceea, 
folosim aceste afișe, fiindcă așa 
parcă reiese mai limpede, negru 
pe alb, mai prompt, de la o zi la 
alta, nemulțumirea celorlalți față 
de cel care chiulește ; ba se dove
dește că absența a fost imediat 
înregistrată de ceilalți, că ea con
tează, deci îi dă individului sim- 
țămîntul că e o rotiță necesară in
tr-un angrenaj, il valorizează. 
A ciupi, a fura din timpul, din e- 
nergia altora nu-i nici normal, 
nici drept, nici tovărășește.

Productivitatea nu depinde 
numai de tehnicile de produc
ție, ci și de mediul de muncă, 
de relațiile dintre oameni. 
Dacă intre noi promovăm nu
mai șl numai relații echitabile, 
in spiritul eticii socialiste, aces
tea se traduc in produs, intr-o 
creștere corespunzătoare a pro
ducției, cantitativă și calitativă. 
Așadar, rostul opiniei publice 
intr-un colectiv de muncă este 
primordial, Ia fel de important 
ca sculele cu care muncim sau 
ca materiile prime.

Pe cei care mai practică „ne- 
motivarea", tineri fiind, nu-i slă
bim deloc, discutăm cu ei, cum 
spuneam, și individual, și colectiv, 
iar ideea cu afișul mi se pare ex
celentă, deoarece e ca o rostire în 
public a opiniei tuturor : „Lasă 
lenea de-o parte, renunță la șme
cherie și la nepăsare, Suflecă-ți 
minecile și apucă-te de treabă cot 
la cot cu noi. Ține-te pe picioarele 
tale. Ai să te simți un om întreg!" 

Avocațti ,£iupdii^ - 
complici morali

Funcția asanatoare a opiniei pu
blice se vădește, nemijlocit, și in 
strădania de a păstra nealterate 
civilizația străzii, cinstea publică, 
omenia generală. Exemple caie să 
Ilustreze acest adevăr al realități
lor noastre sînt nenumărate. Opinia 
publică plutește pretutindeni, ase
menea unui aisberg care nu lasă, la 
suprafață, decît o zecime din vo
lumul și puterea lui ; cind este 
necesar, forța aceasta colosală de
vine vizibilă in totalitatea ei. Op
țiunile marii majorități se dezvă
luie : muncă, ordine, corectitudine, 
spirit de economie...

De cite ori opinia publică 
fși exercită mandatul, efecte
le sînt salutare, purificatoare, 
aerul devine mai curat, res
pirabil din plin, cu amlndol 
plăminii și cu conștiința lu
minată de gindul încrederii și 
cinstei reciproce care, neapărat, 
se cuvine să coloreze trăiri
le, gesturile de muncă, viața 
noastră.

Recent, consumatorii au sesizat 
Inspectoratului comercial de stat 
București că unele produse desfă
cute prin bufetele de incintă din a- 
numite întreprinderi și instituții, ca 
și prin unitățile „Gospodina", sînt 
de calitate necorespunzătoare. Con
trolul efectuat la centrul de fa
bricație „Pajura" (care depinde de 
I.A.P.L. Amzei) constată că, intr-o 
singură lună, din cele 1 120 de ouă 
care trebuiau să intre în compo
ziția preparatelor, s-au folosit 
doar... 420. „Economie" ? Poate... 
dar pentru sine I Sau : în aceeași 
perioadă, însemnate cantități de 
carne au înlocuit carnea de o 
calitate superioară, prevăzută de 
rețetar. în așa fel îneît, din 
substituire, a rezultat o diferen
ță de preț, la fiecare kilogram, 
între 10 și 21,50 lei. Explica
ția posibilităților de „manevră" 
rezidă și în faptul că gestiu
nea la bucătării este global valo
rică : dacă „economisești" ouă. va
loarea lor contează, n-ai decit să... 
bagi suma respectivă in portofelul 
personal (ca să ne exprimăm eufe
mistic) dintr-altă parte, de pildă, 
însușindu-ți carne de calitate su
perioară.

— Orice leu furat, nemuncit, ar 
trebui să-l ardă pe făptaș ! — 
afirmă cu îndreptățire inspecto- 
rul-șef Constantin Pană. De.-lgur. 
noi nu așteptăm doar semnalele 
de alarmă pe care cetățenii le 
trag, ne aflăm întruna „in 
teren". Dar te întrebi: există 
oare vreo „contradicție antagonis
tă" între cumpărător și comerț, la 
noi ? Nici vorbă ! Atunci însă cînd, 
in dialogul dintre acești doi fac
tori, se insinuează un element in-

corect, contradicția apare, Iar noi, 
mină-n mînă cu cetățenii, o înlă
turăm cu hotărîre : astfel, în trei 
trimestre ale anului în. curs, am 
aplicat 12 306 contravenții, dintre 
acestea 8 378 fiind ale lucrătorilor 
comerciali (respectiv 5 201 amenzi 
și 3177 avertismente) ; 96 de ca
zuri, îmbrăcind aspect penal, au 
fost înaintate organelor de cer
cetare penală. Ei bine, o însemnată 
parte din aceste intervenții ale 
noastre se datorează demersurilor 
opiniei publice.

Oamenii care muncesc pentru 
fiecare leu. care iși alcătuiesc 
cu grijă bugetul familial, arată 
— adeseori — că. mai cu sea
mă la mărfurile care se cin- 
tăresc (mezeluri, brînzeturi etc.), 
cîntarul... înghite pe puțin 10 gra
me, uneori insă — nesățios — a- 
junge să-ți devoreze chiar 100 de 
grame. In doar zece zile, ce con
statăm noi : 50 grame în minus la 
cîntarul anume dereglat de Victor 
Lupu („Gostat" — Piața Coșbuc) ; 
10 grame — Elena Cîmpeanu 
(Complex A 14, B-dul L. Sălăjan 
20) ; 10 grame fiecare — Marga
reta Popescu și Gherghina Radu 
(Complex A 27 — str. Trapezului 
4) ; cite 100 grame — două cîntare 
care aveau în tasuri pămînt și 
alte resturi („Fortuna" din Șos. 
Mihal Bravu 117—119) ; 10 grame 
(autoservire Șos. M. Bravu 41—43); 
10 grame (magazinul din str. Bre- 
zoianu 60, băcănia din str. N. Spă- 
taru 36. alimentarele din str. He- 
liade între Vii 11. B-dul Lacul Tei, 
bl. 5, Șos. M. Bravu 35)...

— De bună-credință fiind, cetă
țeanul — deoarece, cu discernămint 
și simțul responsabilității, opinia 
publică nu dorește să acuze pe ni
meni pe nedrept — ar putea să-și 
pună întrebarea : „Să fie de vină 
cîntarele. calitatea lor tehnică, de 
se... dereglează atît de ușor ?“

— Trebuie să precizez că 90 la 
sută din cîntarele pe care le con
trolez sînt dereglate în mod voit. 
De ce fac afirmația asta? Simplu: 
nici unul, dar absolut nici unul din 
cîntarele dereglate nu cîntărește 
în favoarea cumpărătorului, ci ex
clusiv în favoarea vînzătorului, a 
„ciupitorului"! Vedeți dumneavoas
tră, citeodată — cică în numele 
opiniei publice — se mai găsește 
un trecător, un „avocat" care, cul
mea. sare cu gura pe noi și pe ce
tățenii care ne sesizează asemenea 
procedee incorecte: „Ei. atita discu
ție pentru zece grame ! Nu se face 
gaură-n cer! E o nimica toată". Aș 
dori să arăt că. într-o singură zi. in
tr-un singur mare magazin alimen
tar. unde se vînd 300 kilograme de 
mezeluri, rezultă o „dijmuiaîă" de 
3 000 grame, deci 3 kg de salam fu
rat de pe masa clienților. Și maî 

sînt destule alimente care se vînd 
la cintar... Astfel de „avocați din 
oficiu" ai unei false opinii publice 
înoată contra curentului și nu fac 
altceva decit să tulbure apele. 
Dar — răsturnare de situație ! 
— marea majoritate a celor de 
față sint de partea. adevăru
lui, a cinstei, iau atitudine. 
Pseudoavocatul dispare pripit și 
are de ce !

In condițiile vieții noastre, ale 
democrației noastre, nimeni nu 
poate trăi doar in virtutea unei 
„viziuni personale", strimbe, 
strimte, cu privire la dreptate 
și cinste. Rațional și just este 
ca individul care ia atitudine 
ca exponent al opiniei publice 
să-și exercite dreptul său in 
scopul — dealtminteri verificat 
de practica imensei majorități 
— lichidării oricărei abateri de 
la onestitate deplină, de la am
bianța specifică unei orinduirl 
socialiste.

De multe ori, același om care 
pledează cu patos și ifos pentru 
„omenie", „îngăduință", „larghe
țe" protestează vehement — de 
astă dată .justificat — atunci cînd 
el însuși e... victima ciupelii, cînd 
i se fură, ziua în amiaza mare, 
zece grame la cintar. Cîntarul e 
cintar. gramul e gram, aritmetica 
e aritmetică ! Nimic mai limpede, 
nimic mai precis. Ce „îngăduință" 
încape aici î Și ce-ar fi zis dum
nealui, pledantul cu pricina, dac-ar 
fi pățit ca Ioan G. care, făcîndu-și 
tîrguielile de toamnă la vînzătorul 
Petre Ceofolan de la unitatea nr. 
203 legume-fructe din piața Dece-

De ce „da“ și de ce ;,nu“?
Fațetele manifestărilor opiniei pu

blice sint infinite, diverse și com
plexe. Pe parcursul investigației 
noastre am avut prilejui să culegem 
însă fapte și păreri care evidenția
ză existența — în corpul compact, 
bine structurat, al colectivității — 
și a unor cetățeni inactivi, oameni 
care se țin de-o parte fie din apa
tie, fie dintr-un fel de temere ne
motivată.

Am pus o singură întrebare unor 
tineri cu îndeletniciri diferite: AȚI 
INTERVENIT VREODATĂ ÎN NU
MELE OPINIEI PUBLICE ? DE 
CE „DA" ȘI DE CE „NU" ? O parte 
a răspunsurilor sună astfel : „Evit 
să mă amestec, nu dau importanță 
la astfel de ocazii" (Florica Burlan, 
infirmieră. Spitalul Colțea) ; „N-am 
avut prilejul, dar chiar dacă l-aș 
avea, nu cred c-aș interveni, de
oarece am o fire timidă" (Valerica 
Cruciu, muncitoare, I.P.R.S. Bănea- 
sa) ; „Mă feresc de incidente pe cît 
pot" (Florentin Dumitrescu, elec
tronist, „Metaloglobus") ; „Nu s-a 
ivit nici o împrejurare" (Cristian 
Radu, lăeătuș, I.M.U.A.B.) ; „Sînt 
un cetățean pașnic, imi ajut tova
rășii de muncă, atît" (Daniel Hă- 
lângă, lăcătuș. F.C.M. Pipera) ; 
„N-am Jntîlnit ocazia" (Viorel Gri- 
gore. strungar. întreprinderea de 
cinescoape) ; „N-am avut unde in
terveni" (Ion Ciungu, electrician, 
I.P.R.S. Băneasa) ; „Se ivesc oca
zii, dar a lua atitudine de unul sin
gur e destul de greu" (Gheorghe 
Chivu, electrician. I.P.R.S. Bănea
sa) ; „Nu" (Floarea Homei, creator 
de modă. I. T. Dacia) ; „Niciodată 
n-am intervenit, chiar dacă mi s-a 
oferit prilejul, am evitat aglomera
țiile de genul : Încăierare, tîlhărie 
etc." (Gheorghe Sandu, electronist, 
I.E.M.I.) ; „Am salvat o femeie de 
la moarte : pînă să rezolve medicii 
treaba, pentru că inima încetase 
să-i bată, i-am făcut masaj cardiac 
și respirație artificială. A fost ope
rată. salvată, iar eu n-am părăsit 
spitalul pînă n-am aflat că e spre 
bine" (Maria Acatincă, vînzătoare, 
I.C.L. Alimentara) ; „Intr-o zi. cind 
veneam de la muncă, am văzut o 
„Dacia 1 300“ lovind un pieton pe 
Calea Dorobanților, apoi dispărînd. 
I-am luat numărul și l-am comuni
cat organelor de miliție" (Petre 
Eremia, electronist. I.P.A.) ; „Da, 
am intervenit atunci cînd. într-un 
magazin, așteptind să fim serviți, a

Pasivitatea
e ca bumerangul

Un astfel de „Lasă-mă să te las" 
uită, printre altele, că pasivitatea 
se poate răzbuna chiar asupra pro
priei persoane, in cine știe ce îm
prejurare in care opinia publică 
n-ar mai reacționa, in mod expres, 
la solicitarea sa. in virtutea princi
piului sănătos : „Toți pentru unul, 
unul pentru toți". Un caz de acest 
fel s-a petrecut recent ; pe la ora 
22,30, unui milițian aflat în patru
lare în zona cartierului Nord din 
Ploiești i se atrage atenția, de că
tre cetățeni, că un autoturism — 
l-PH-5105 — circulă cu viteză exce
sivă. cu farurile aprinse „fază lun
gă", claxonează și face slalomuri 
printre alte vehicule. Ca să-1 prin
dă. plutonierul major cere spriji

ferm șl operativ in favoarea ordinii și disciplinei. Instantaneu de la întreprinderea „Automatica" din Capitală
Foto : Eugen Dichiseanu

Opinia muncitorească se pronunță

bal, ar fi fost pus să plătească in 
plus (curată scamatorie) 184,50 lei, 
la o cumpărătură de 1 291,50 lei ? ! 
(circa 15 la sută în plus față de 
prețul real, legal).

în condițiile concrete create 
de orînduirea socialistă, membrii 
colectivității reacționează ori de 
cîte , ori este necesar: opinia 
publică îndeplinește rolul de apă
rător al principiilor de conviețui
re, dar și de propagandist al lor, 
în sensul că iși promovează con
vingerile, de fiecare dată cînd o 
împrejurare sau alta impun, 
fie și prin oprobriul public co
lectiv exprimat.

apărut un client care l-a jignit din 
senin pe un altuL M-am amestecat 
fiindcă n-am putut să admit com
portarea celuilalt" (Augustin Kacso, 
depanator utilaj calcul, I.R.U.C.) ; 
„Fiind acostată de doi huligani la 
ora 22, cînd plecam de la lucru, am 
fost ajutată să scap. Aveam la mine 
și banii încasați în ziua aceea" (Ga
briela Mălăescu, șef unitate cofe
tăria „Floreasca") < „Da, am inter
venit de multe ori. Odată l-am 
prins pe un individ cu mina în bu
zunarul altuia, în troleibuzul 88. 
L-am imobilizat, dar cîteva persoa
ne mai vîrstnice, fără să știe des
pre ce-i vorba, au început să mă 
insulte pe mine. Așa că, altă dată, 
avînd pentru ce să intervin, n-am 
mai făcut-o" (Dănuț Teodorescu, 
electrician C.E.T. „23 August") ; 
„Desigur, am acționat împreună cu 
toți cei aflați de față, cind, astă 
vară, la Mamaia, am băgat de sea
mă că un tînăr de virsta mea se 
zbate în apă. M-am simțit apoi 
extrem de bine c-am intervenit ală
turi de alții, necunoscuți, dar care 
mi-erau ca frații de atunci" (Mitică 
Voicilă, electrician. „Automatica") ; 
„Am fost eu însumi ajutat de cetă
țeni cînd, alunecînd la ștrand, 
mi-am izbit serios coloana verte
brală. Am fost scos din pericol. 
Dacă altcineva ar fi într-o încurcă
tură, sînt sigur că n-aș sta nici o 
clipă pe gîndurl" (valentin Sitaru, 
electrician, cooperativa „Metalica"); 
„N-am intervenit In discuție sau în 
vreo împrejurare complicată, poate 
că nici virsta (19 ani) nu rhl-ar fi 
permis acest lucru" (Georgeta 
Ispas, laboratorul central M.I.C.I.).

Din răspunsurile primite — ca 
șt din dialogurile purtate cu fac
tori de răspundere și organele 
de stat care au drept misiune 
primordială protejarea avutului 
obștesc și particular, păstrarea 
purității raporturilor interuma- 
ne, promovarea cinstei și a ati
tudinilor de maximă civilizație 
— poate fi schițat portretul tipu
lui „nonintervenționist", cetă
țean care înțelege, într-un mod 
îngust, rolul opiniei publice in 
viata noastră cea de toate zilele. 
Esența acestei atitudini limfatice 
pare a fi deosebit de expresiv 
formulată de replioa unui ase
menea ins :

— Nu mă amestec, nu mă bag. 
Eu șl așa m-am născut obosit !

nul unui motociclist — Cornel 
Plăeșu .— și astfel, in dreptul sta
ției „Peco" din cartierul „Cina", 
mașina este ajunsă din urmă. Toți 
ocupanții ei sînt, vizibil. în stare 
de ebrietate, inclusiv ce! de la vo
lan. In timp ce-i legitimează, mili
țianul se pomenește atacat de con
ducătorul auto ; în ajutorul pluto
nierului major sare C. P., sar vreo 
zece cetățeni aflați prin preajmă, 
ceea ce-1 determină pe Traian Stă- 
nescu, de profesiune... conducător 
auto la întreprinderea „Protan" — 
București, secția „Făină proteică" 
— Ploiești, agresor al organului de 
ordine, să fugă, ascunzindu-se în
tr-un... cimitir. Bineînțeles, tocmai 
fiindcă este sprijinit de cetățeni, 

milițianul reușește să-1 găsească pe 
cel atît de grav vinovat. Omul legii 
și-a făcut pe deplin datoria, salvînd 
cine știe pe cine, cine știe cîți oa
meni primejduiți de beția și agre
sivitatea lui T. S. Opinia publică'— 
acționînd de-a dreptul „în teren" — 
și-a respectat, de asemenea, înda
torirea. Și totuși, o nemulțumire 
umbrește fruntea plutonierului ma
jor Constantin Stătulescu :

— Am conștiința datoriei împli
nite; însă mă urmărește și astăzi 
amintirea faptului că, la un mo
ment dat, acolo, la stația „Peco" a 
venit și o mașină a Școlii de șoferi 
amatori din Ploiești, tocmai cind 
agresiunea se desfășura din plin. în 
loc să intervină, alături de ceilalți 
cetățeni, în sprijinul legii, al ordinii 
publice, instructorul Vasile Nica și 
cei trei elevi ai săi n-au găsit alt
ceva mai bun de făcut decît să pă
răsească Jocul gravului incident.

Pe bună dreptate se naște între
barea : un om, un cetățean care — 
într-o astfel de împrejurare-limită
— reacționează asocial mai pre
zintă garanții morale ca să fie 
„educatorul" altora ? Căci, să fim 
înțeleși : un instructor-auto nu te 
deprinde doar cu legile scrise ale 
circulației, cu tainele motorului, ci
— neapărat — și cu codul nescris 
al comportării la volan, în orice 
împrejurare. Din păcate, nu de pu
ține ori, cind un cetățean sau chiar 
organele de ordine intervin pentru 
a împiedica, de exemplu, spe
cula cu biletele de cinematograf, se 
mai găsesc fie martori blazați care 
observă, dar nu intervin, fie pseu- 
doavocați, ambele categorii înțe- 
legînd să meargă contra adevăru
lui, a echității, dintr-un fel de falsă 
înțelegere a necazului celui vino
vat, dintr-o indulgență dusă la ex
trem, dincolo de limitele care trans
formă omeneasca bunătate în con
trariul ei : porți deschise necinstei, 
brutalității, dezordinii, manifestări
lor antisociale de un fel sau altul...

— Dar și noi, cînd cercetăm un 
caz — ne explică procurorul-șef 
al procuraturii locale Ploiești, loan 
Băloi — nu nesocotim nuanțele, 
criteriile umanitare, pentru că și le
giuitorul se conduce după asemenea 
rigori. Contează dacă omul e la pri
ma culpă, dacă regretă fapta și nu 
încearcă să inducă în eroare orga
nele de cercetare, dacă există un 
grad mai mare sau mai mic de pre
meditare, și așa mai departe...

Legea este pentru oameni și e 
făcută de oameni, tocmai pentru 
a le apăra structurile sociale. 
Structurile opiniei publice tre
buie să coincidă cu structurile 
sociale. Intervenind principial, 
ori de cite ori legile sociale sau 
nescrise sint încălcate, individul 
— parte componentă a opiniei 
publice — salvgardează normele 
de conduită proprii și colective, 
izolind, combătind nuanțat ele
mentele și manifestările necon
forme cu climatul general de 
muncă, de cinste, de disciplină, 
de sprijin și respect reciproc.

Ce te faci însă cind, cerînd unei în
treprinderi o referință despre un 
lucrător de-al ei, aflat în cercetare 
pentru o cauză penală, dintr-o așa- 
zisă clementă ni se comunică sub 
semnătură și cu ștampilă in regu
lă că respectivul e un... om deo
sebit de cumsecade, harnic, drept. 

LIANTUL MORAL
Sevă viguroasă care circulă prin vasele noastre 

comunicante, liantul care nu îngăduie jocul liberu
lui arbitru : opinia publică. Orice ieșire din matcă, 
orice fapt care contrariază conștiința colectivă, 
populară, sănătoasă, merită și se cuvine să fie 
obiectul ripostei noastre. Opțiune imediată : „Mă 
implic !”, iși zice cetățeanul conștient, bine socia
lizat, adine pătruns de sensul intervenției sale de 
un fel sau altul. Sensibilizarea opiniei publice față 
de realitatea forței pe care o reprezintă poate ri
dica pe o treaptă și mai înaltă calitatea raportu
rilor dintre membrii societății noastre, combătind in
dividualismul, incorectitudinea, nepăsarea, lăcomia, 
lenea. Dezavuind manifestările care iși dovedesc, pe 
loc, lipsa de popularitate, care se înstrăinează de 
opinia imensei majorități, de stilul de muncă și de 
viața al colectivității socialiste, dăm o replică po
zitivă, eficientă, feluritelor împrejurări pe care exis

tența ni te scoate in cate. A trăi tot mai civilizat, 
eu desăvirșire corect, prin muncă, alături de ai tăi 
- la locul de producție sau de învățătură, acasă, 
pe stradă, pretutindeni - înseamnă a păstra ca 
lumina ochilor integritatea și sănătatea morală a 
corpului social. Un leu muncit e un leu muncit pen
tru toți I O mină de ajutor tovărășesc e o mină 
binevenită pentru fiecare I Un gest frumos, un ade
văr rostit, o atitudine chibzuită - in spiritul eco
nomiei și eficacității, iată tot atitea ramuri ale unuia 
și aceluiași arbore prin care curge, neostenit, seva 
viguroasă purificatoare. Natura însăși, mediul încon- 
jurăjor - dintotdeauna exemplu pentru om - se 
apără din răsputeri de disarmonii, de impurități, de 
factorii poluanți. Opinia publică - aerul, apa și 
soarele climatului social. Codul eticii și echității so
cialiste trasează, ferm, orbita pe care evoluează 
personalitatea oricăruia dintre noi.

îneît îți vine să-1 promovezi, în Ioc 
să-1 trimiți in judecată ? 1 Opinia 
publică ne este însă, în majorita
tea situațiilor, de mare ajutor 
în activitatea noastră, căci — 
asemenea textelor de lege in nu
mele cărora acționăm — exprimă 
principiile eticii și echității socia
liste. Avem sute de cazuri, în fie
care an. în eare mărturiile ab
solut exacte, depuse de cetățenii 
care știu adevărul unei împrejurări, 
ne conduc la soluția justă. Dar e- 
xistă și excepții de la regulă, noi 
nefiind de acord cu dictonul: „Ex

Minifabule
Am intitulat astfel crimpelele de viață cotidiană, înșirate mal Jos, 

deoarece, în orice fapt existențial, descoperim amprenta pozitivă a 
prezenței opiniei publice ; din ele rezultă cîte o morală semnificativă, 
asemănătoare celor pe care fabulele, fie clasice, fie moderne, le con
țin în final sau în textura scrierii.

Compot 
amar

Vasile Tudor, con
ducător auto la I.T.B., 
Si pensionarul Valen
tin Cocioboiu beau o 
cafea in magazinul 
din str. Radu Beller 
nr. 4, cind observă, din 
intimplare, cum o 
„cumpărătoare*  la tej
ghea viră in pripă, in 
sacoșă, două cutii de 
compot. Nu-și văd li
niștiți de cafeluță, in
tervin și demască fur
tul, vinovata se bil- 
biie, zice c-a uitat să 
plătească. Dacă cei doi 
cetățeni nu s-ar fi 
amestecat, necinstita 
„cumpărătoare*  ar fi 
avut și desert la masă, 
fără să se sinchiseas
că de „detaliul*  că 
niște vinzătoare vor 
plăti paguba din munca 
lor cinstită. Morala: 
unul cerne făina, altul 
vrea să mănînce cozo
nacul.

Buzunarul 
obștii

In zorii zilei, locui
torii din apropierea 
podului Sărar, din Vă
lenii de Munte, observă 
că o conductă de aduc- 
țiune cu diametru 
mare, destinată ali
mentării cu apă a in
dustriei din judef, s-a 
spart. Anunță imediat 
accidentul și, pină la 
venirea — in cel mai 
scurt timp — a echipei 
de intervenții de la 
atelierul „Aducțiuni", 
condusă de subingine- 
rul Gheorghe Poe- 
naru, se apucă să 
sape șanțuri de scurge
re pe o vilcea din ve
cinătate. Morala : ce-i 
al nostru e și al meu. 

Contracro- 
nometrul 
omeniei

Trecînd pe lingă podul 
Constanța, intr-o seară, 
trecătorii il găsesc, 
zăcind in nesimțire, pe 
Constantin A. din co
muna Răcari — Ilfov. 
Neintirziat, Nicolae M. 
din strada I. Baiules- 
cu nr. 5 oprește o ma
șină și-l transportă la 
Spitalul de urgență 
intr-o cursă contra- 
cronometru. C.A. este 
salvat. Morala : omul 
bun e ca piinea caldă.

Bucuria 
hoțului

Gh. Dumitrașconiu se 
Urcă, in autogara Plo
iești, in autobuzul spre 
București. Aglomera
ție. îndărătul lui se 
află Gigu Pricop din 
comuna Ștefănești — 
Botoșani care, oprit pe 
platforma din spate, e 
prea amabil cu călăto
rii și le face loc să 
urce, să avanseze... 
Lui Gh. D., ca să-i... 
ușureze înaintarea, ii 
volatilizează portofelul 
cu 800 de lei și apoi 
coboară, bineînțeles 
precipitat. Cind aude 
că păgubașul strigă 
după el, o ia la fugă, 
călătorii de pe peron ii 
ațin calea; la fel 
de iute de picior, ca 
și de mină, reușește 
să iasă in stradă, azvir- 
'.ind portofelul. Un 
conducător auto — 
Constantin Roșu — il 
vede pe fugar, se ală
tură cetățenilor și-l 
prinde pe G.P. Oame
nii il duc pe hoțul de

cepția confirmă regula" ; dimpotri
vă, excepția — de orice natură — 
infirmă, este un factor coroziv al 
regulilor de toate spețele ! Nouă, 
cit și opiniei publice, ne revine în
datorirea de onoare de a nu lăsa 
nici un vinovat nepedepsit, dar și 
aceea de a nu condamna nici' un 
nevinovat. Aș adăuga că, după pă
rerea mea, opinia publică manifes
tată deschis, responsabil n-are 
absolut nimic de-a face cu maha
lagismul, cu meschinăria și invidia, 
cu indiscreția, cu cicălirea. într-un 
ăuvînt e demnă și responsabilă 1

buzunar in biroul dis
peceratului și anunță 
miliția (care desco
peră că are de-a face 
cu un recidivist, .om 
fără nici o ocupație). 
Morala : bucuria ho
țului e la fel de scurtă 
ca și mintea lui.

Pe picior 
greșit

Deși bine clădit și 
sigur de sine, tinărul 
I. P. din Ploiești, str. 
Baraolt, bloc 46, cazan
giu la rafinăria „Vega“, 
a acostat pe stradă o 
tinără, adresindu-i cu
vinte jignitoare. Pa
tru muncitori de la 
Rafinăria 1 Ploiești 
— Gheorghe Ștefan, 
Ștefan Lișiță, Vanghe- 
le Simionescu și Vasile 
Răducu — au interve
nit și l-au dus pe ju
nele prea infierbintat 
la miliție, unde a fost 
sancționat contraven
țional. Morala: abia 
cind respecți femeia, se 
cheamă că ești bărbat

Un șurub, 
două 

șuruburi
Aflindu-se in tram

vaiul 5 (turul 7) un ce
tățean bagă de seamă 
că două șuruburi lip
sesc din șina care măr
ginește treapta superi
oară de la urcare-cobo- 
rire. Oricind cineva se 
poate împiedica, acci
denta. Călătorul ii a- 
trage atenția vatmanu
lui și acesta mulțu
mește pentru sesizare. 
Morala : trebuie să se 
surpe muntele ca să-i 
vezi pietricelele ?
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Cu toate forțele, prin bună organizare la ȘTIINȚA-IN confruntare creatoare

CULESUL Șl TRANSPORTUL PORUMBULUI

în două zile, recoltarea porumbului 
va fi încheiată pe întreaga suprafață 
de 68 000 hectare. Este hotărîrea lua
tă de Comandamentul pentru agri
cultură al județului Buzău. „Pentru 
aceasta — ne spunea ing. Gheorghe 
Maftei, directorul direcției agricole — 
10 000 de oameni ai muncii din Bu
zău și Rm. Sărat se vor alătura du
minică mecanizatorilor și cooperato
rilor la recoltarea si transportul po
rumbului. De asemenea, 150 de ca
mioane de la diferite unități econo
mice din județ vor fi folosite dumi
nică la transportul produselor". Pină 
acum, porumbul a fost strîns de pe 
87 la sută din suprafața cultivată. 
Unitățile agricole din consiliul agro
industrial Gălbinași au încheiat cule
sul, iar în consiliile Glodeanu Siliș
tea. Săgeata și Rușețu. culesul este 
pe terminate. Importante forte uma
ne șl mijloace mecanice au fost con
centrate în unitățile cu suprafețe 
mari de porumb din consiliile Po
goanele șî Padina și s-au inițiat nu
meroase acțiuni de întrajutorare cu 
combine șl mijloace de transport în
tre unități Învecinate.

Iată citeva revelatoare aspecte de 
muncă. Ieri, în comuna Pogoanele,

După două săptămini, intr-un consiliu agroindustrial

i,

pentpu agricul- 
primăriei. „To- 
plecat la Cluj- 
ni se răspunde.

Cu două săptămîni In urmă, ziarul 
nostru a lăudat mecanizatorii și coo
peratorii din consiliul unic agroin
dustrial Ceanu Mare din județul 
Cluj, pentru eforturile pe care ie 
făceau în vederea încheierii insă- 
mințărilor de toamnă. Acum insa, 
consiliul Ceanu Mare se, află pe ul
timul loc in județ la recoltarea po
rumbului, cu numai 1 095 hectare 
culese din 2 738 hectare cultivate. 

' Iată de ce am și revenit pe ogoa
rele acestui consiliu.

Primul popas îl facem în comuna 
Frata. Deși trecuse de orele 10, pe 
străzi, la magazinul universal, la 
cofetărie, erau mulți bărbați și fe
mei, forțe serioase 
tură. Batem la ușa 
varășul primar e 
Napoca. E învoit" —
Și cine-1 ține locul ? „Eu" — răspun
se loan Cămărășan, ce se recomandă 

: secretarul primăriei.
f — Ne puteți prezenta situația re- 
1 coltării porumbului 7

— Nu, nu mi »-a comunicat nici 
i mie.
f. — De către cine 7
> — Păi de către tovarășul primar
- care răspunde de cooperativa din 

Frata, de tovarășul secretar adjunct 
al comitetului comunal de partid, 
repartizat la cooperativa din Berche- 
șu, și de tovarășul vicepreședinte care 
are în primire cooperativa din So- 
poru de Cimpie.

Cu chiu, cu vai, cu ajutorul tova
rășului secretar adjunct, al vicepri- 
marului, al inginerului șef al coope
rativei agricole din localitate, al di
rectorului S.M.A., care sosise intre 
timp, am stabilit stadiul lucrărilor 
la cele trei unități. La Frata s-au 
recoltat 320 hectare din 560, la Ber- 
cheșu — 180 hectare din 300. la So- 
poru de Cimpie — 120 hectare din 
325.

Solarii! Cit mai multe solarii 
pentru legume și zarzavaturi

fiecare palmă 
oameni gospo-

de familii cite

IN ZIARUL „SECERA ȘI CIO
CANUL", ORGAN AL COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. 
ȘI AL CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN, a fost publicată, tn 
luna septembrie, o primă anchetă 
dintr-un ciclu care și-a propus să 
demonstreze marile avantaje obți
nute de gospodarii care-și amena
jează solarii pentru legume șl zar
zavaturi, care contribuie la mai 
buna aprovizionare a populației și 
sînt aducătoare de mari venituri 
bănești. Pentru a demonstra acest 
lucru, prima anchetă semnală de 
redactorul-șef al ziarului argeșean, 
N. Oanță, a fost realizată în satul 
Pitulicea, județul Buzău, sat vestit 
pentru priceperea locuitorilor săi de 
a folosi, realmente, fiecare palmă 
de pămint, sat cu 
dări in sensul cel 
mai exact al cu- 
vintului, sat cu 
oameni care au 
descoperit în 
curtea casei cite o 
adevărată comoa
ră. „Această co
moară — se spu
ne în anchetă — 
poartă Un nume 
simplu: solar. în- 
tr-adevăr, din 560 
are satul, 420 și-au transformat 
curțile in grădini roditoare. Gos
podarii nu și-au oprit decît cile 
o potecă pe care să meargă 
din șosea pînă-n casă. în rest, to
tul este ocupat cu solarii sau cul
tură deschisă de legume. Ce-au ciș- 
tigat de pe urma acestei inițiative, 
poate părea de necrezut pentru lo
cuitorii satelor noastre (in anchetă 
e vorba de satele argeșene, dar e 
valabil și pentru alte sate din alte 
județe). Iată-1. de exemplu, pe Ion 
Simion, care lucrează in cooperativa 
agricolă din Pitulicea și cultivă, tot
odată, pe lotul de lingă casă. 17 ari 
cu solarii. Din vînzarea roșiilor, el 
a obținut in vara acestui an 75 000 
lei, la care s-au adăugat alte mii de 
lei de pe varza cultivată ne același 
teren, după recoltatul roșiilor. Sume 
in jur de 60 000—70 000—80 000 lei 
au obținut, de asemenea, din vin- 
zarea legumelor cultivate in sola
rii, mulți cetățeni.

O săptămînă mai ttrziu, in numă
rul din 19 septembrie, ziarul „Se
cera și ciocanul" publică a doua 
anchetă. în care prezintă experiența 
dobindită în înființarea de solarii 
în curțile unor gospodari din alte 
județe, comparînd-o cu situația 
existentă în prezent in Argeș, 
„în județul Argeș — arată in 
continuare ziarul — cultura legume- 

Inițiative, acțiuni 
ale presei județene

Asemenea inițiative și acțiuni ca aceea semnalată astăzi din zia- 
rpl „Secera si ciocanul" există în toate județele țării, vizînd toate 
domeniile vieții materiale și spirituale. Intrucit multe dintre aces
tea au — prin importanța problematicii abordate și prin soluțiile pe 
care le oferă — o rezonanță mult mai largă, de interes national, 
„SCINTEIA" va insera periodic in coloanele sale cele mai izbutite 
realizări publicistice din ziarele județene de pe tot puprinsul țărit^

înaintea zorilor, 400 de cooperatori 
și 170 de angajați de la fabrica .,Me
talurgica" și din alte unități econo
mice și instituții din această comu
nă erau în cimp, la depănușarea 
știuleților, la celelalte lucrări. Pină 
sear'a, după cum ne spunea ing. Bă
nică Adrian, președintele cooperati
vei. au fost recoltate și transportate 
la baza de recepție aproape 500 tone 
de porumb și sfeclă de zahăr. La 
cooperativa agricolă Padina timpul 
de încărcare a camioanelor s-a re
dus la 15—20 de minute datorită fo
losirii încărcătoarelor hidraulice. Ur
marea 7 Cu 12 camioane si 100 de că
ruțe s-au transportat la bazele de 
recepție 500 tone de știuleți și sfe
clă de zahăr. Dr. Mazilu Ștefan, pre
ședintele cooperativei, ne spune : 
„Duminică. 750 de cooperatori și me
canizatori vor stringe porumbul de 
pe 100 de hectare, astfel că luni re
coltarea se va încheia pe întreaga su
prafață de 1 611 ha. La ora cind 
transmit aceste rînduri, la comanda
mentul județean pentru agricultură 
au sosit vești noi : 31 de unități a- 
gricole de stat și cooperatiste au 
încheiat recoltarea porumbului.

C. BORDEIANU

tn— Ciți oameni aveți astăzi 
cimp, la recoltatul porumbului 7

Secretarul primăriei dă din umeri.
Tot. cu ajutorul celor prezenți s-a 

stabilit că, numai pe hotarul coope
rativei .agricole de producție Frata, 
ar fi prezenți la lucru 1 280 de oa
meni. Și pentru a ne da un exemplu 
de participare ne-am dus cu toții la 
tarlaua cu porumb numită „Pe ră
zoare". Am rămas dezamăgiți. Să fi 
fost in total vreo 30 de bărbați și 
femei, mai precis citeva familii, care 
își culegeau porțiile. Porumbul cu
les de trei zile era in grămezi, ni
mic de zis, bine protejat^ dar foarte 
răspîndit și greu de păzit. „Nu-1 
transportăm pină nu terminăm de 
cules — rie spune inginerul șef. 
Atunci aducem cintarul și ce-i al 
cooperativei îl punem deoparte pen
tru a-1 transporta în bază, iar coo
peratorii il duc acasă."

în același mod se lucra șl pe alte 
două-trei tarlale. Unde ' erau atunci 
cei 1 280 de cooperatori de care ni 
se spusese că ar fi la lucru 7

Ne oprim la primăria. din Ceanu 
Mare, reședința consiliului unic agro
industrial. Puțină lume pe străzi, 
chiar și angajații consiliului popu
lar, ai cooperativei sint în cimp ală
turi de cooperatori. Dar aici marea 
majoritate a oamenilor lucrau la în
cărcatul sfeclei de zahăr și mai pu
țin la porumb. Nici în următoarele 
3—5 zile nu se întrevede o accelerare 
la recoltatul porumbului, intrucit 
mai este de transportat sfeclă de pe 
280 hectare.

„Adevărul este — ne spune tova
rășul Iosif Duca, președintele consi
liului unic agroindustrial, că la Frata 
primăria nu și-a asumat decît un 
rol secundar in conducerea și orga
nizarea muncilor agricole de toamnă, 
vina cea mai mare revenind prima
rului. Nicolae Oancea, care preferă

• •

lor în solariile din gospodăriile 
populației s-a practicat anul acesta 
pe o suprafață in jur de 12 hectare. 
Trebuie să recunoaștem că e o dis
tanță cam mare pină la cele 110 
hectare ale Doljului. 100 ale Praho
vei și aproape 100 ale Buzăului.

Dar — nota bene I — ziarul nu 
s-a oprit la aceste constatări, ci a 
mers mai departe. Astfel, redacția 
a organizat o intilnire intre aproape 
100 de țărani din Popești, Domnești 
și Bascov. județul Argeș, șt țăranii 
din satul Pitulicea — Buzău.' în fe
lul acesta, argeșenii au putut să 
vadă la fața locului, cu ochii lor, 
avantajele într-adevăr excepționale 
ale cultivării legumelor protejate și 
s-au convins că pot obține și ei zeci 
de mii de lei de pe terenurile din 
curți, care în prezent nu produc ni

mic sau aproape 
nimic. Cei 100 de 
oaspeți ai gospoda
rilor din Pitulicea 
s-au împrăștiat 
prin tot satul, fie
care unde a cre
zut de cuviință, au 
stat de vorbă cu 
gazdele, ca de1 la 
om Ia om, „de la 
țăran la țăran" 

tn ghilimele au dat

dacă 
Așa 

fă-ți 
bine 

pe

(cuvintele puse
și titlul acestei anchete din ciclul 
amintit), s-au interesat cum au în
ceput ei. cum lucrează, de unde-si 
asigură materialele pentru solarii, 
ce specii și soiuri de legume culti
vă. cum își pregătesc răsadurile, 
cind le plantează, cum le întrețin, 
cum le valorifică... Din numeroasele 
dialoguri purtate între cei 100 de 
argeșeni cu alți peste 100 din Pitu
licea. ziarul reține. între altele, pe 
cel dintre soția lui Constantin Plă- 
tică din Pitulicea care, văzînd un 
argeșean, uimit peste măsură de 
veniturile mari pe care le realizează 
de pe urma solarului, i-a spus :

— Uite ce I Eu văd că și 
vezi, dumneata tot nu crezi, 
că-ți spun un singur lucru: 
solar, maică, și dacă n-oi ieși 
să vii aici și să mă blestemi 
mine ! )

Declarațiile făcute ziarului de 
ți va din cei 100 de argeșeni care 
fost in vizită la Pitulicea relevă ho- 
tărirea fiecăruia de a-și amenaia 
cit mai repede solarii in propriile 
gospodării. Lucru pe deplin posibil 
— și necesar — de realizat. Este 
aceasta și concluzia ciclului de arti
cole și anchete dedicate de ziarul 
„Secera și ciocanul" acțiunii pe 
care a inițiât-o . 

CÎ- 
au

să se ocupe de orice, numai de agri
cultură nu. în ce privește faptul că 
pe consiliu suprafața de porumb re
coltată este mai mică în comparație 
cu celelalte din județ, aceasta se 
datorește și unor carențe organiza
torice, dar mai ales greutăților în- 
timpinate cu transportul sfeclei, unde 
se irosește timp, forță de muncă și 
mijloace de transport."

Din cele constatate rezultă că pen-

dar la cules n-au progresat deloc
Iar cei mai înflăcărați suporteri la „marele 
meci” desfășurat într-o zi bună de lucru erau 
cliiar oamenii cu răspunderi în conducerea 

comunei
în județul Bacău a fost strîns pină 

la această dată porumbul de pe 43 700 
hectare, ceea ce reprezintă 84 la sută 
din suprafața cultivată. La Bogdă- 
nești, Cașin, Buhoci, Solopț, Gura 
Văii și in multe alte comune, 
această lucrare a fost incheiată. Au 
mai rămas de recoltat însă suprafețe 
însemnate îndeosebi in consiliile 
unice Izvorul Berheciului, Tătărești, 
Parincea, Odobești. Am urmărit cum 
se desfășoară această activitate in 
două comune vecine : Traian și Se
cuieni. La Traian, treabă organizată 
gospodărește. Pe tarlalele dinspre sa
tul Prăjești, tineri și virstnici, circa 
700 la număr, lucrau la recoltat. Nu 
lipseau dintre ei oamenii cu răspun
deri în conducerea comunei, în frunte 
cu primarul, Constantin Vătămanu. 
Din discuția avută cu el am reținut 
citeva cifre și fapte grăitoare despre 
hărnicia oamenilor de aici : a fost 
recoltat pină acum porumbul de pe 
600 de hectare din cele 730 aflate in 
cultură. Pe cimp nu se vede nici o 
grămadă de știul'eți, totul se trans
portă in aceeași zi cu autocamioa
nele și căruțele la baza de recepție 
și in coșarele cooperativei. Pentru ca 
treaba să meargă mai repede au fost 
mobilizate și atelajele cetățenilor. Ca 
urmare, s-a predat .la fondul central 
întreaga cantitate contractată cu sta
tul, iar acum se transportă cantitățile 
prevăzute pentru F.N.C.

Alături, la sediul cooperativei din 
Secuieni, nici țipenie de om. Um- 
blind prin curtea unității auzim 
undeva voci, cam „aprinse". într-o 
magazie, 5 bărbați zdraveni se luptau 
cu o damigeană de tulburel. Aveau 

Unitățile agricole din consiliile Vinga și Felnac, județul Arad, transportă operativ cantitățile de porumb la fondul de stat 
Foto : A. Papadiuc

(Urmare din pag. I)
spune directorul Întreprinderii, Ion 
Militant : „Un client japonez care a 
vrut să verifice cit de fin era pre,- 
lucrat un utilaj chimic fabricat de 
noi a scos din servietă un ciorap 
de nylon, pe care l-a aruncat pe pe
reții utilajului. Ciorapul nu s-a agă
țat, a alunecat imediat jos, semn că 
suprafața era bine lustruită. Clientul 
a rămas mulțumit și ne-a felicitat 1" 
Dealtfel, am reținut că pentru nici 
unul din utilajele livrate la export 
nu s-a primit nici cea mai mică ob
servație critică din partea partene
rilor contractuali.

Și. totuși, datorită unui mecanism 
greoi, birocratic, la tratativele care 
hotărăsc soarta exportului participă 
tot felul de specialiști din centrală 
— așa-numitul furnizor general și 
întreprinderea de comerț exterior, 
buni negustori, poate, dar care nu 
cunosc și nici nu au de unde să cu
noască rezervele reale ale colectivu
lui intreprihderii. Iar in cazul con
cret al celor 19 oferte necontractate, 
mihnirea specialiștilor din întreprin
dere este cu atit mal mare cu cît 
utilajele solicitate nici nu ridicau 
probleme tehnice deosebite, după 
calculele lor contractele fiind avan
tajoase, toate, absolut toate solicită
rile tehnice ale partenerilor putînd 
fi onorate de întreprindere.

Este un anacronism organizatoric 
păgubitor, căruia trebuie să i se 
pună capăt neîntîrziat. El, producă
torul direct, care cunoaște bine tai
nele producției sale, prezent la ac
țiunile de contractare poate da răs
puns prompt și limpede in legătură 
cu posibilitatea de a soluționa in 
condiții de competitivitate economi
că toate solicitările tehnice ale par
tenerului extern. Iată de ce una din 
prevederile exprese înscrise in pro
iectul Legii pentru întărirea auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare si valutare in 
activitatea de comerț exterior capătă 
o importanță cu totul deosebită : „în
cheierea principalelor contracte de 
export șl import, îndeosebi a celor 
privind exportul șl importul de ma
șini și utilaje complexe și acțiuni de 
cooperare economică internațională, 
se face cu participarea și a repre
zentanților unităților producătoare".

Aruncă tabla de inox 
fără să știe ce valori 
aruncă

Exportăm, exportăm, dar cu ce e- 
ficiență ? Care dintre producători 
nu-și pune o asemenea întrebare ! 
La rindul nostru o adresăm mai 
multor cadre de conducere din între
prindere. Așadar: „Cum se vind utila
jele pe care le fabricați, cu ce curs 
de revenire 7“ în loc de răspuns, 
aceeași nedumerire : „Nu, nu știm ! 
întreprinderea de comerț exterior 
nu ne dă aceste date !“ — a fost răs
punsul pe care l-am primit de la toți 

tru ca lucrările de recoltare a po
rumbului in consiliul Ceanu Mare 
să șe inscrie In ritm mai înalt este 
necesară ■ o mai judicioasă utilizare 
a forței de muncă, o implicare mai 
mare a primăriilor, a conducerilor 
unităților în acțiunea de stringere a 
recoltei.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii

fețele îmbujorate și erau bine dis
puși. Ne interesăm de președinte, 
inginer sau altcineva din conducere.

— Acușica chiar a plecat inginerul 
Florescu. Nu mai vine azi, s-a dus 
acasă, la Bacău.

Pe președinte nu l-am găsit.
Ceasul arăta ora 15. Soare, cald, 

timp minunat de lucru. Dar pe cimp 
nu se vede nimeni lucrînd. Mașini 
sau căruțe care să transporte porumb, 
nici atit. Coșarele unității erau 
goale.

— Cred că se transportă la baza de 
recepție, presupune unul dintre 
oamenii veseli și îmbujorați.

Baza de recepție se află chiar vizavi 
de sediul cooperativei. Magazionerul 
de serviciu, Ilarion Bălăiță, ne arată 
negru pe alb că intr-o zi întreagă de 
la cooperativa din Secuieni au sosit 
cu porumb doar două autocamioane 
și o singură căruță.

— Știți, astăzi a fost zi de tlrg la 
noi și oamenii n-au prea venit la 
treabă.

Prin sat căruțele, oamenii circulau 
în sus și în jos fiecare cu alte treburi. 
Față de o asemenea situație am cău
tat explicația la consiliul popular. 
Aici ni s-a spus că primarul se află 
la școală pentru un an de zile, iar 
secretarul adjunct al comitetului co
munal de partid, tovarășul Viorel 
Bîrzu, care-i ține locul, se află unde
va, in deal, la vie. în drum spre vie 
insă am trecut pe lingă stadionul co
munei. Aici, să vezi și să nu crezi : 
mare meci mare și lume... ca la fot
bal. Juca echipa locală „Progresul" 
cu „Tăcerea" din Bacău. Tineri și 
virstnîci strigau cît ii țineau plămi-

Interlocutorii. Contabilul-șef, Dumi
tru Sirboiu, ne oferă și alte detalii : 
„Pină anulștrecut, întreprinderea de 
comerț exterior ne comunica cursul 
de revenire, aceasta fiind o condiție 
a premierii personalului pentru ac
tivitatea de export. Acum, regle
mentările sînt altele, așa incit nu 
mai știm cit este cursul de revenire. 
Și chiar dacă l-am cunoaște, nu 
știm la ce ne-ar folos,1, pentru că noi 
și așa nu participăm la tratativele 
la care se contractează, în fond, pro
dusele muncii noastre. Altfel zis, noi 
nu știm deloc cum se valorifică 
munca noastră".

La ce ar folosi cunoașterea cursu
lui de revenire 7 La multe, la foarte 
multe ar putea folosi. Așa ar putea 
fi stimulate mai substanțial măsuri

CÎT IMPORTAȚI ? CÎT EXPORTAȚI ?
le de reducere a consumurilor mate
riale, de mai bună gospodărire a ma
teriilor prime. Poate că nu intimplă- 
tor tocmai in aceste domenii rezer
vele interne de sporire a eficienței 
sint la tot pasul.

Dar să zăbovim mai mult in maga
zia și In secțiile întreprinderii tocmai 
pentru a vedea cum se gospodăresc 
materiile prime. Cum se știe, in 
afară de metal, care se produce in 
țară (firește, cu consum de cocs, mi
nereu, feroaliaje ș.a. ce se procură 
din import), întreprinderea folosește 
și materiale metalice aduse direot din 
import, îndeosebi tablă inoxidabilă. 
Or, pentru tabla inoxidabilă, material 
deosebit de scump, adesea se cer 
in compensație produse agroalimen- 
tare. Bunăoară, pentru 1 kg de tablă 
inox 10 kg frnete ori legume, sau 
1,5 kg de carne, sau 6 litri de ulei 
comestibil. Și, ce aveam să vedem : 
în spatele întreprinderii, la grămada 
de resturi de tablă*  inox destinate 
retopirii, se află mari cantități de 
cupoane din care s-ar mai putea croi 
o serie de repere mai mici. La debi
tare, intr-un conteiner de resturi me
talice găsim, de asemenea, un cupon 
de inox mai mărișor.

— De ce s-a aruncat acest cupon? 
— il întrebăm pe maistrul Mircea 
Botorogeanu, setul atelierului.

— Nu se pierde, doar merge la re
topit! — ne răspunde prompt, vădit 
intrigat că ne preocupă soarta cupo
nului respectiv.

— Știți cit valorează un kilogram 
de metal inoxidabil, care este adus 
din import ?

— Cunosc că e un material scump, 
cam 40—90 lei kilogramul. Chem 
imediat un muncitor și îi dau dispo
ziție să scoată restul de 
conteiner.»

— tn medie, ce cantitate 
care se trimit la retopit

tablă din

de resturi 
___  ..... ... __ „ rezultă la 
dv. In atelier dintr-o tonă de tablă 
inoxidabilă?

hai „Progresul

CU CERINȚELE ECONOMIEI

CUM O FOLOSIM ?

do-

in- 
du-
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Mijloacele mecanice 
concentrate in număr mare pen
tru recoltarea ultimelor suprafețe 
cultivate cu porumb la C.A.P.

Pogoanele-Buzău
Foto : S. Cristian

nil : „Hai Progresul, hai Tăcerea", 
între spectatori, la loc de cinste, ofi
cialitățile comunei, în frunte cu to
varășul Bîrzu.

— Conducem detașat, nu mai putem 
pierde meciul, ne spune el satisfăcut 
la culme.

— Foarte bine, dar porumbul 7
— Merge strună, Goool ! Cit mal e 

scorul „șefule" (șeful fiind milițianul 
din comună, care, in lipsa tabelei de 
marcaj, ținea scorul).

I-am întrebat pe diriguitorii comu
nei care este stadiul recoltării po
rumbului și cit s-a transportat în 
ziua respectivă (joi 30 octombrie) la 
baza de recepție. Dar n-am primit 
nici un răspuns concret pentru că toți, 
erau preocupați de meci. Să vă spu
nem noi : In ziua respectivă numai 
la C.A.P. Secuieni mai erau de recol
tat circa 200 de hectare cu porumb, 
iar pe comună 350 ha. Pe cimp circa 
40 de tone de știuleți stăteau in 
grămezi, iar la baza de recepție n-a 
intrat nici un sfert din cantitatea 
cuvenită’ statului.

La blocare am reținut rugămintea 
celor care au răspunderi în conduce
rea comunei că de vom scrie cumva 
ceva la, ziar, să spunem adevăruL 
Lucru pe care l-am și făcut.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

din ele

cu cu-
finalul

— Știu eu? Cam 300 kg dăm afară 
dintr-o tonă de inox.

— Nu s-ar putea alege cupoanele 
mal mari pentru a executa 
repere mai mici?

— Nu prea avem ce face 
poanele!

Ni se pare de neînțeles 
acestui dialog. Inginerul care ne în
soțește. tovarășul Ion Dumitrescu, 
șeful atelierului tehnologii la rece, 
sare ca ars :

— Cum nu le puteți folosi! Am să-țî 
dau prin fișa tehnologică reperele pe 
care trebuie să le execuți numai din 
cupoane !

O elementară treabă gospodărească," 
ce trebuia făcută de mult mai multă 
vreme. Așa cum a arătat experiența 
altor întreprinderi cu profil asemănă

tor. planurile de croire combinată, 
care asigură utilizarea la maximum a 
fiecărei foi de tablă, pot fi de mare 
folos chiar in cazul producției de uti
laje de serie mică sau unicate. Fi
rește, cu un plus de efort, de con
cepție din partea compartimentului 
tehnologic. Cu un plus de răspundere 
și grijă gospodărească. Indiscu
tabil, pentru reducerea drastică a 
consumului, pentru economisirea me
talului inoxidabil merită făcut orice 

'efort. După cum ar merita efort or
ganizarea unei gestiuni a cupoanelor 
de tot felul care rezultă de la debi
tare. Așa cum prevăd și reglementă
rile in vigoare.

Muncitorilor să li se ex
plice sarcinile de export 
nu în general, ci concret, 
prin calcule economice

Știm .că nu spunem o noutate cînd 
afirmăm că, in ultimă instanță, soarta 
producției pentru export — nivel teh
nic, calitate, competitivitate — de
pinde in măsură decisivă de felul in 
care muncitorii își fac datoria. Iar in 
calitatea muncii fiecăruia, Ia fel de 
bine se știe că atîrnă greu, pe lingă 
pregătirea profesională, și convingerea 
cu care muncitorul acționează, clar
viziunea scopului întregii sale ac
tivități.

Am stat mai mult timp prin secții
le de fabricație discutind cu munci
tori și maiștri. în general, se lucrează 
bine, cu tragere de inimă. Ce știe 
despre export un muncitor chre lu
crează pentru export? Discutăm cu 
cazangiul Nicolae Deciu, șeful unei 
brigăzi fruntașe :

— La ce lucrați In prezent?
— Pregătim un Iot de prăjitoare de 

ulei, contractate cu o țară socialistă 
din Europa. Știm exact ce trebuie să 
producem și cind trebuie să livrăm 
produsele noastre partenerului ex-

Statisticile arată că, anual, tn lume 
apar peste 35 000 de publicații con
sacrate științei și tehnologiei, 2 mi
lioane articole de specialitate, peste 
75 000 de cărți științifice și tehnice, 
mai mult de 500 000 publicații edi
tate de firme, circa 120 000 referate 
științifice nepublicate și nedifuzate 
prin rețeaua comercială. în același 
timp, cele 105 oficii de brevete difu
zează anual peste un milion de 
cumente.

Avind in vedere că volumul 
formațiilor tehnico-științifice se_
blează Ia circa zece ani, se poate 
spune că nici o țară, jndiferent de 
puterea sa economică, nu-și permite 
să achiziționeze tot ceea ce se edi
tează. Or, in acest context, două as
pecte rămin importante și de actua
litate : 1) ce se achiziționează 7 ; 2) 
cum se folosește ceea ce s-a achizi
ționat 7

CE CONȚINE TEZAURUL DIN 
STRADA ION GHICA NR. 5 7 
Merită, credem, să punem in dis
cuție unul din aspectele cele mai im
portante ale activității de informa
re și documentare a specialiștilor din 
țara noastră : modul cum este uti
lizată și valorificată brevetoteca ță
rii, cea mai valoroasă piesă a tezau
rului tehnologic național. Instituția 
care gestionează și se preocupă de 
utilizarea acestei mari avuții este O- 
ficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci (O.S.I.M.). Din 18 milioane de 
descrieri de brevete de invenție .e- 
xistente în lume, aici sînt depozi
tate peste 8,5 milioane — documen- 
te-unicat, provenite din 20 de țări 
dezvoltate industrial — colecția cres- 
cînd cu 400 000 de brevete anual. După 
cum sîntem informați la O.S.I.M.. din 
cele 8.5 milioane de brevete, 99,8 la 
sută pot fi utilizate fără nici un fel 
de restricție. Trebuie precizat că a- 
ceasta_ constituie o practică interna
țională, informarea din brevete re- 
prezentînd pentru toate țările dezvol
tate o sursă permanentă de docu
mentare tehnică a specialiștilor.

Numeroase solicitări ale unităților 
de producție, cercetare, proiectare șl 
învățămint superior adresate O.S.I.M. 
arată că și in țara noastră 
informarea și documentarea reali
zate pe baza literaturii de brevete 
încep să devină o practică curentă 
tn activitatea de concepție. Un prim 
aspect este ilustrat de faptul că, în 
anul trecut, cei peste 2 900 de spe
cialiști care au frecventat sala de 
lectură de la O.S.I.M. au consultat 
peste 200 000 de brevete de invenții. 
Totodată, în primul semestru al a- 
eestui an au fost asigurate specia
liștilor din economie, la cererea a- 
cestora, peste 150 000 de xerocopii din 
brevete și s-au efectuat 400 cerce
tări documentare solicitate de peste 
80 unități. De asemenea, tn acest an 
au fost realizate 50 de studii pri
vind puritatea de brevet la produ
sele și tehnologiile românești desti
nate exportului sau la cele aflate in 
fază de asimilare.

Dar calea cea mal importantă care 
conferă o eficiență sporită activității 
de informate și documentare din 
brevete se dovedește a fi crearea de 
către unitățile beneficiare a unor bre- 
vetoteci proprii. în anul 1979, numai 
43 de unități economice aveau orga
nizate astfel de brevetoteci. La sfîrșt- 
tul acestui an, numărul lor va crește 
la peste 100. Totodată. în prezent e- 
xistă peste 50 de convenții de colabo
rare încheiate între O.S.I.M. și uni
tățile din economia națională pentru 
asigurarea descrierilor de invenții.

tern. Ne onorăm riguros obligațiile 
contractuale asumate.

•— Ce valoare au produsele pe care 
le exportați ?

— N-am idee...
— Cit metal se consumă pentru 

realizarea unui produs?
— Consumul de metal -se stabilește 

in altă parte, la debitare. Noi nu știm.
— Ce vă nemulțumește in activita

tea dv., axată in principal pe realiza
rea producției pentru export?

— Brigada pierde adesea timp pre
țios în care ar putea produce mai 
mult, deoarece unele piese nu vin la 
vreme de la sectorul de prelucrări la 
rece. Cînd avem piese se opresc ma
caralele pentru reparații, deși aces
tea s-ar putea face mai bine dumini
ca. cind nu se lucrează în secție. Sint 

atîtea șl atîtea probleme organizato
rice care, mai bine rezolvate, ar spori 
potențialul de muncă. Și sin tem direct 
interesați să muncim, nu să ne pier
dem vremea, doar lucrăm în acord !

Cite lucruri mai sînt de pus la 
punct ! Cită muncă politică mai este 
necesară pentru ca fiecare să-și facă 
datoria ! Tocmai de aceea conducerea 
partidului cere ca problemele activi
tății economice ale întreprinderii, in
clusiv cele legate de comerțul exte
rior, să fie cunoscute și înțelese pe 
deplin de fiecare muncitor. Cum să 
se asigure gospodărirea stțictă, eco
nomicoasă a materialelor din import, 
precum și participarea creatoare a tu
turor membrilor colectivului printr-o 
muncă disciplinată, de calitate la rea
lizarea producției pentru export dacă 
nu se explică limpede, concret 
seninătatea 
•lozinci, nu 
exact, prin 
toare prin 
energice de lichidare a risipei. Cind 
muncitorul va ști. de pildă, că fie
care kilogram de tablă inox se aduce 
din import cu valută forte, că fie
care kilogram de tablă echivalează 
cu 1,5 kg de carne sau 6 kg de ulei,, 
credem, sîntem convinși, că aici, și 
nu numai aici, nu s-ar mai arunca

în- 
acestor sarcini 7 Nu cu 
cu chemări generale, ci 
calcule economice grăi- 
ele însele, prin măsuri
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SCHIMBAREA NOULUI CU NOU 
— O NECESITATE IMPERIOASA. 
Planul unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe anul 1981 
pune și in fața cercetării științifice 
din țara noastră sarcini noi. mai 
complexe. în acest domeniu, în plan 
sint prevăzute 2 520 obiective princi
pale care răspund imperativelor strin
gente ale progresului economico-so- 
cial al țării. Apare deci firesc și mal 
necesar decît oricînd ca la nivelul 
fiecărei ramuri, al fiecărei unități 
industriale să se constituie tezaure 
tehnologice specifice producției a- 
cestora, cu bănci de date și tehno
logii bine organizate prin folo- 
su-ea purtătorilor moderni de infor
mații prelucrabile cu ajutorul calcu
latoarelor' electronice și legate orga
nic de tezaurul național depozitat Ia 
O.S.I.M. în acest fel, fiecare unitate 
și ramură industrială va putea cu
noaște produsele, tehnologiile și so
luțiile noi aflate in tezaurul propriu 
pentru înnoirea zestrei tehnice exis
tente, necesitățile șl posibilitățile 
reale pentru înfăptuirea obiectivelor 
de perspectivă. în același timp, se 
va putea realiza o mai bună cunoaș
tere a invențiilor românești, se va 
scurta considerabil — practica mon
dială arată că pină la 60 la sută — 
durata aplicării lor în industrie. în 
actualul cincinal s-au înregistrat la 
O.S.I.M., în medie, 4 000 de propuneri 
de invenții românești pe an. Pornind 
de la aceste date, oricine este tentat 
să creadă că economia națională 
absoarbe anual sute și mii de solu
ții și tehnologii noi concepute de 
inventatorii din țara noastră. Lucru
rile nu stau tocmai așa. După 
datele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, în ultimii cinci 
ani au fost asimilate în producție 
2 000 de invenții și tehnologii, a căror 
eficiență reprezintă 3 miliarde lei. 
Care ar fi fost însă venitul adus țării 
prin aplicarea a 4 000 sau a 8 000 de 
noi soluții tehnice originale 7

Firește, un rol însemnat în pro
movarea creației tehnice originale îl 
au cunoașterea și difuzarea ei 
promptă acolo unde este necesară. 
Dar noul nu își croiește totdeauna 
ușor drumul spre producție. Adevăr 
subliniat, dealtfel, și de secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Unele ministere și 
organe centrale, titulare de plan, 
continuă încă practica păgubitoare 
de a se preocupa aproape exclusiv 
de aspectele curente ale producției, 
transferind sarcina înnoirii și moder
nizării producției, dezvoltării, ramu
rilor proprii doar pe seama unor 
colective cu posibilități de decizie 
limitate. Nu de puține ori subiecti
vismul, teama de risc și comoditatea 
se mai interpun încă tn calea valori
ficării creației proprii, a pătrunderii 
masive a invențiilor românești în in
dustrie și de aici în circuitul valori
lor mondiale.

Acum, tn pragul umil nou cincinal, 
certetărfi științifice și tehnologice îi 
revine sarcina de a fi motorul econo
miei, al progresului tehnic, de a rea
liza bu prioritate produse care au în
corporată mai multă inteligență teh
nică și mai puțin consum energetic 
și material. Iar tn acest scop este 
necesar să se țihă seama și de ac
tualele tendințe ale economiei mon
diale, care arată că. tn prezent, nu
mai țările care aplică perseverent 
descoperirile științei șt tehnicii se 
dezvoltă rapid, cîștigă competițiile la 
care participă și prosperă.

Vlalcu RADU

cu ușurință nici un gram de aseme
nea materiale la retopit sau la Iada 
cu gunoi.

După cum același efect pozitiv l-ar 
avea și popularizarea pe larg a drep
turilor bănești care decurg din reali
zarea unui export eficient, din de
pășirea planului la export. Bunăoară, 
așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — și se 
prevede și in recentul proiect al Legii 
privind întărirea autoconducerii și 
autogestiunii în activitatea de co
merț exterior — întreprinderile care 
realizează producție peste plan șl o 
exportă au dreptul să rețină cel 
puțin 50 la sută din încasările valu
tare suplimentare, sumă pe ,care o 
pot folosi, cu aprobările necesare, 
pentru importuri destinate dezvoltării 
producției pentru export și introdu
cerii de noi tehnologii sau. pentru 
achiziționarea de materiale, suban- 
samble etc. Să se arate, de aseme
nea, că, în mod corespunzător, din 

- acest fond se va aloca o parte pentru 
majorarea fondului de participare la 
beneficii, pentru acordarea de premii 
oamenilor muncii care au contribuit 
în mod deosebit la realizarea 
producției sporite pentru export.

Secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, tovarășul Gheorghe A. 
Gheorghe, recunoaște sincer că mun
ca de propagandă, munca desfășurată 
pe terenul atit de delicat al conștiin
ței pentru realizarea sarcinilor de 
comerț exterior nu prea se vede. De 
acord cu dinsul și mai ales cu spiri
tul său autocritic. Numai că pină 
acum această scuză nu a contribuit 
nici cu o centimă la echilibrarea ba
lanței valutare a întreprinderii. Apoi, 
cu o ușoară undă liniștitoare, ne-a 
spus : „De fapt, nu am făcut o acțiu
ne specială în domeniul activității de 
comerț exterior, intrucit realizarea 
sarcinilor in acest domeniu nu ne-a 
creat probleme !“. Chiar așa 7 Fie și 
numai cele prezentate în ancheta 
noastră își merită, poate, „dreptul" de 
a intra in rindul „problemelor" și 
mai ales de a fi soluționate prompt 
și bine, cu participarea tuturor.

Am dat curs acestei anchete pen
tru a pune in atenția tuturor colec
tivelor de întreprinderi, a organizații
lor de partid și a consiliilor oameni
lor muncii necesitatea de a face, în- 
tr-un asemenea spirit, analize minu
țioase ale activității de comerț exte
rior. de a întocmi riguroase balanțe 
comerciale de comerț exterior, așa 
cum se prevede în proiectul legii 
amintite. Cerințele autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare impun ca fiecare 
colectiv de muncă, fiecare muncitor 
sau specialist să înțeleagă bine, să-șl 
reprezinte concret adevărul că pentru 
a ne asigura materiile prime de care 
avem nevoie pentru desfășurarea nor
mală a activității economice trebuie 
să exportăm. Să exportăm mult și 
eficient, intrucit nimeni nu ne oferă 
pe gratis nimic. Iar dacă nu facem 
așa. sîntem nevoiți să apelăm la cre
dite. cu dobînzi cămătărești pe care 
le dăm din venitul nostru național.
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Izvoarele din care au 
sorbit marii noștri scriitori

Produse ale istoriei, de-a lungul 
secolelor, pe un spațiu de care sint 
legate afectiv prin memoria ances
trală, națiunile sint colectivități 
omogene, distincte între ele prin- 
tr-un mănunchi de calități, subsu
mate noțiunii de specific național. 
Așezată după geniala intuiție a cro
nicarului „in calea răutăților", vi
tregită așadar de istorie, prin șiruri 
nesfirșite de invazii sau de încăl
cări, sfirtecată teritorial de poftele 
expansioniste ale unor imperii, na
țiunea noastră și-a păstrat indivi
dualitatea prin factorul unificator 
al limbii și prin forța morală a tra
dițiilor. Puterea ei de îndurare, ma
nifestată prin durată, și-a găsit 
nervul vital în acea calitate mora
lă, tradusă prin cuvintul propriu 
limbii române, omenia. în acest 
concept etic, al cărei etimon este 
omul, se polarizează un mănunchi 
de virtuți : echitatea, bunătatea, 
ospitalitatea, toleranța, înțelegerea 
în sensul deplin al cuvîntului, con
ferind celui mai simplu dintre se
meni înțelepciunea, scut moral in- 
defectibil împotriva tuturor adver
sităților.

Din vremile cele mai neguroase, 
poporul nostru și-a făurit un stil 
de viață și altpl, artistic, de aceeași 
esență. A opus forțelor oculte ale 
destinului său istoric cîntecul, doi
na de jale, dar și de vitejie, răs- 
punzind chemării de a schimba 
fluierul cu spada. Mesajul unui po
por nu se transmite exclusiv prin 
cuvinte. Naiul lui Pan, care se cre
dea pierdut, a trecut în miinile as
pre ale omului nostru de la țară și 
a dat în anii noștri de astăzi, cu 
Fănică Luca și cu Gheorghe Zam
fir, artiști universal admirați, mo- 
dulînd o gamă nesfîrșită de emoții, 
preschimbate în vrăji. Echipele 
noastre de jocuri naționale, dintre 
care călușul își revendică intiieta- 
tea, duc departe, peste mări și țări, 
ca în basme, mesajul unui popor, 
bogat înzestrat artistic. Străinii care 
ne vizitează se opresc Îndelung în 
fața porților țărănești maramure
șene, încrestate cu o artă deosebi
tă, iar fiecare din ei își propune să 
întreprindă pelerinajul frumosului 
la mînăstirile din țara de sus a 
Moldovei, întru contemplarea „al- 
bastrului de Voroneț", unic în 
lume. La București, aceiași vizita
tori întîrzie in fața exponatelor de- 
arhitectură, mobilier, costume și 
unelte din Muzeul Satului, testimo
niu al simțului de frumos din crea
ția populară. Portul țărănesc este 
o altă notă constitutivă a specifi- 
cului nostru național, cu aceeași 
forță de sugestie, E suficient să 
amintim de iile care revin ca un 
motiv obsesiv în pictura lui Ma
tisse, sub numele „la blouse rou- 
maine", iile cu transparente și fio

tv
Duminică, 2 noiembrie

Programul 1
8,30 Tot înainte t
8.55 Șoimii patriei

.9,05 Film serial pentru copil : „Pis
truiatul". Episodul 5.

9,40 Viata satului
11,00 Fotbal : Petrolul — Rapid (divi

zia B).
12,45 De strajă patriei
13 15 Telex.
13,20 Album duminical. — ... E toamnă

iar..." — muzică și umor. Ișl dau 
concursul : Amza Pellea, Dorina 
Lazăr. Corado Negreanu. Almăe 
lacobescu, Mihai Dinvale. Marga
reta Pislaru. Doina Limbășanu, 
Gina Pătrașcu, Eva Kiss. Cornel 
Fugaru, balerinii Mihaela Dumi
trescu, Ștefan Bănică și alții 
e 14.00 — Woody, clocănitoarea 
buclucașă e Anotimpurile — 
poem cinematografic • De la un 
cintec la altul — muzică ușoară 
românească • 15,00 — Telesport. 

rituri muzicale. Nenumărate au 
fost in anii noștri premiile obținute 
peste hotare de formațiile de jocuri 
și de cîntece naționale.

Poezia noastră populară a fost 
revelată lumii în al șaselea deceniu 
al secolului trecut, cînd recent apă
ruta culegere a lui Vasile Alecsan- 
dri a fost răspîndită in limbile 
franceză, engleză și germană. Mari 
istorici și scriitori străini, ca Mi
chelet și Merimee, au recunoscut 
originalitatea baladei păstorești 
„Miorița", ca și albastrul de Voro
neț, cu totul singulară.

Sensibil în toate creațiile artei 
populare : arhitectură, muzică, joc, 
poezie, specificul național este una 
din constantele firești ale literatu
rii și ale artei în genere.

Semnificativă mi s-a părut măr
turia unui compatriot al nostru, 
care în trecere prin Canada, între
bat fiind de ce naționalitate este 
și declinîndu-și-o, a reținut excla
mația :

— Român, ca Eminescu 7
Desigur, se mai întîmplă ca 

vreun editor occidental să creadă 
că „domnul Eminescu" e un scrii
tor contemporan, dar și această 
eroare atestă răspîndirea numelui 
său pe toate meridianele și recep
tarea liricii lui neconfundabile. Re
prezentată la Tokio, O scrisoare 
pierdută a fost aplaudată nu numai 
pentru talențul actorilor, dar și 
pentru comicul ei irezistibil, iar 
unii dintre spectatori, la ieșire, își 
împărtășeau impresia cum că și pe 
la ei s-a întîmplat așa ceva. Cu 
aceasta însă trecem de la un regis
tru la altul, prin constatarea că spe
cificul național este calea directă 
care duce la universalitate. Cel din
ții scriitor care a făcut această ob
servație a fost însuși individualis
tul Andrd Gide, căruia însă i s-a 
impus ca un adevăr axiomatic, de 
ordinea evidenței.

Cu alte cuvinte, ca să se facă și 
în lume cunoscută, o literatură nu 
trebuie să încerce a se denatura și 
a mima cosmopolitismul, ci dim
potrivă, să fie ea însăși, pe linia 
geniului național, a propriei sensi
bilități.

In aceeași măsură în care așa-zi- 
sele „arte minore" ale noastre au 
fost favorabil primite in toată lu
mea, literatura română a beneficiat 
de creația lui Ion Creangă. Un 
francez, Jean Boutiere, a fost acela 
care s-a învrednicit să-i consacre 
întiia monografie științifică și tot 
el nu s-a sfiit să-1 compare pe hu- 
muleștean cu cei mai mari omologi 
ai săi din literatura universală : 
francezul Charles Perrault, ger
manii frați Jakob4 și Wilhelm 
Grimm și danezul Hans Christian 
Andersen.

Nu întîmplător este și faptul că

Fotbal • F.C.M. Brașov — Univer
sitatea Craiova (repriza a H-a). 
— Marele premiu de automobilism 
al Italiei — cursă pentru campio
natul mondial al plloților de for
mula unu. — Hlpism : premiul 
„Arcul de Triumf" — alergare in
ternațională de galop pe hipodro
mul Longchamp de la Paris. 
— Campionatul mondial de moto- 
cros — clasa ataș. — „Dorința 
de a învinge" — film distins cu 
premiul I la Festivalul de televi
ziune de la Hollywood.

17,00 Caleidoscop muzical-distractiv.
17.30 Ecranizări — Sadoveanu : „Frații 

Jderi" — ultima parte.
18.40 Micul ecran pentru cei mici : „în 

Dumbrava minunată". O Intîlnire 
a copiilor cu personaje îndrăgite 
din opera lui Mihail Sadoveanu. 

19,00 Telejurnal
19,20 Antena ..Cîntăril României". Spec

tacol prezentat de județul Brașov.
20,50 Film artistic : „Aroma cîmpulul". 

Premieră pe tară. Producție a 
studiourilor americane.

22,15 Telejurnal • Sport.

Programul 2
10,00 Concert educativ: Pagini enes- 

clene. 

dintre scriitorii români interbelici, 
Liviu Rebreanu a fost cel mai mult 
tradus și remarcat peste hotare. Au
torul lui Ion, al Pădurii spinzurați- 
lor și al Răscoalei a ilustrat dintre 
toți romancierii noștri, prin exce
lență, problematica sufletului na
țional.

Un suprem argument pentru arta 
cu substrat național este complexul 
artistic de la Tirgu Jiu. în care 
Masa tăcerii, Poarta sărutului și 
Coloana nesfîrșită constituie, săpa
te țărănește in piatră și lemn, măr
turia unei tradiții multiseculare, la 
creatorul care a revoluționat sculp
tura, realizînd totodată o nouă „în
toarcere în țarină" (ca să întrebuin
țăm metafora argheziană a regăsirii 
uneltelor specifice).

„A bea de la izvor și nu de la ul
cior", după memorabilul îndemn al * • 

Dacă vrem să pătrundem în firea 
poporului nostru trebuie să pornim 
de la satul românesc, de la chipul 
țăranului român cel mai îndelung 
prelucrat de istorie pînă astăzi, cel 
care a suferit cel mai mult pe acest 
pămint, care a dus multe veacuri 
greul istoriei, dar a avut parte și 
de cele mai profunde bucurii. Prin 
acest om, părintele nostru țăranul, 
avem o civilizație aici în Carpați 
de universală însemnătate : el este 
făuritorul și păstrătorul prin, 
veacuri al satului primordial, cum 
spunea un japonez de curînd des
pre satul maramureșean, unic în 
Europa, care s-a plămădit, s-a așe
zat în urma unor îndelungi subli
mări, renunțări și reveniri, prelu
crări ale lemnului, linei, culorilor, 
ajungîndu-se la această casă cu 
pridvor românească fără egal. în 
care omul poate locul ca ființă spi
rituală în armonie cu cosmosul, 
cultivînd virtuțile cardinale ale iu
birii față de patrie și ai săi, viețu
ind plenar istoria. Cu nimic mai 
prejos de omul oricărei mari cul
turi a umanității. Căci e vorba de 
calitatea sufletească a lucrului ieșit 
din mina unui om îmbunătățit 
lăuntric, ajuns la o așezare și se
ninătate cel mâi greu de dobindit.

Intre o piramidă egipteană și o 
construcție de lemn de la Surdești 
din Maramureș, bunăoară, sint deo
sebiri de calitate in favoarea aces
teia din urmă, știind să-i facem 
loc universului în pridvorul casei 
noastre, ajungînd la o armonie a 
simplității.

Intre natură și sufletul românesc 
s-a ajuns la o înfrățire ce transpa
re in cele mai profunde opere de 
artă românești, de la Miorița la

•11,05 Teleșcoală. Ora elevului de la 
seral.

12,05 Reportaj TV : „Responsabilități Ia 
20 de ani". '

12.20 Din muzica și dansurile popoare
lor.

13.20 Documentar artistic : Premieră 
TV o „Cu dirijabilul spre Polul 
Nord" (II).

14,05 Program muzlcal-folcloric.
14.30 Desene animate.
14,55 Oaspeți al scenelor noastre de 

concert : Ansamblul de suflători 
„Gabrielli" — Anglia.

15.30 Teatru TV : „Carambol" de L D. 
Șerban.

17,00 Serată muzicală TV. în cuprins : 
O tntegrălă a simfoniilor de 
Brahms cu Herbert von Karajan.

19,00 Telejurnal.
19.20 Telerama.
19,50 Serată muzicală TV (oontinuare),
22,15 Telejurnal • Sport

Luni, 3 noiembrie
Programul 1
16.00 Emisiune in limba maghiară.
18,50 1001 de seri.

===== loan ALEXANDRU;................

Cine are un ACASĂ al său 
știe să-l respecte 
și pe-al altora

tovarășului Nicolae Ceaușescu, nu 
este altceva decît însuși comanda
mentul sufletului național, de a-și 
găsi expresia in modul cel mai 
direct, firesc și spontan, nesofisticat 
de sterile experiențe ermetiste sau 
abstractizante. Aceasta este și lecția 
celor mai mari dintre recenții 
noștri înaintași : Tudor- Arghezi, 
Mihail Sadoveanu. Liviu Rebreanu, 
Lucian Blaga, Nicolae Iorga. Eugen 
Lovinescu și G. Călinescu. Fiecare 
din ei s-a întors la acele izvoare, 
ca să-și împrospăteze energiile 
creatoare și să le dea maximul po
tențial.

A fi noi inșine ca inaintemergă- 
torul nostru, autorul anonim al 
„Mioriței", este singura garanție a 
creației autentice și a creșterii pa
trimoniului nostru spiritual.

Mai am un singur dor, de la Poarta 
maramureșeană la fresca Vorone- 
țului.

Avem o străveche civilizație, pe 
măsura omului orînduit, deschis 
naturii și seamănului, rămas în 
dialog profund și continuu cu toate 
creaturile.

Sîntem un popor statornicit locu
lui de vremi imemoriale, ne știm 
aici intr-un legămînt de taină cp 
acești munți și ape. cu vietățile 
pădurii, cu fluturii fînețelor și cio- 
cîrliile cerului de cînd lumea : n-am 
rîvnit ale altora, am crescut o mă
sură a noastră care nu se vrea mai 
mult decît este, știind că în delimi
tare se află deplinătatea, în puțin 
se așează cale de durată.

Cade în puterea cuvîntului de a 
cultiva pe mai departe aceste vir
tuți de aur ale poporului nostru 
afirmate și dezvoltate în viața so
cietății noastre de astăzi, virtuți 
care au consolidat și păstrat intacte 
Familia și Patria, socotite sacre, 
fără a se împuțina deschiderii ex
periențelor altor popoare. Cine are 
un acasă al său știe să-1 respecte 
și pe al altora.

Intr-o astfel de tradiție nu moar
tea are de spus ultimul cuvînt în 
ce-1 privește pe om, nu omul dis
perat stă în miezul existenței, ci 
omul capabil de iubire, omul an
corat ontologic într-o destinație 
măreață în perspectiva eternității.

Ca poet mă socot profund dator 
să pot strămuta în cuvînt firea 
omului patriei mele de ieri și de 
azi, acest om blind și muncitor, se
nin și dornic de pr.ogresul țării, 
locuitor al acestei guri de rai a 
originilor noastre.

19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea economică.
19,40 Cadran mondial.
20,05 Orizont ■tehnico-ștUnțific.
20.50 Roman foileton : „Plinea neagră" 

— ultimul episod.
22,06 Telejurnal.

Programul 2

16,00 Orchestra de muzică populară a 
Ansamblului „Clocîrlia".

16,30 Cenacluri ale tineretului. Tinere 
condeie in reviste studențești 

17,00 Caleidoscop pe portativ
17,35 De pretutindeni : Grecia — măr

turii in piatră.
18,00 Moment muzical.
18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19,20 Un fapt văzut de aproape — re

portaj.
19,40 Mozaic (selecțiunl).
21,00 Premiere muzicale TV. Pagini din 

opera „Nunta lui Figaro"' de 
Mozart (ultima parte).

22,05 Telejurnal.

Interpret al istoriei
La 5 noiembrie se împlinesc 100 de 

ani de la nașterea Iui Mihail Sado
veanu. Omagiem în marele scriitor 
umanist Sadoveanu pe unul dintre 
cei mai fecunzi autori ai literaturii 
române, pe un strălucit ințerpret epic 
al specificului național. Prezența ma
sivă a lui Sadoveanu în viața spiri
tuală de azi. numărul mare c)e noi 
ediții din vasta sa operă, traducerile 
în continuă creștere din străinătate, 
amplele studii care îi sint dedicate și 
la noi și pe alte meridiane și para
lele arată cît de puternic trăiește li
teratura Iul Sadoveanu în conștiința 
generațiilor actuale. Lumea eroilor 
săi plină de înțelepciune și de bună
tate. de revolte tragice și de dureri 
înăbușite, de rafinamente ceremonia
le discrete, sugerind firesc vechimea 
culturii și civilizației prin care ne 
semnificăm în lume, ne apare acum, 
mai mult ca oricind, drept un uni
vers fascinant datorită că
ruia, tocmai pentru că ne 
recunoaștem în el, ne sim
țim mai încrezători în noi 
înșine și mai demni.

Ca autor de romane is
torice l-am socotit totdeau
na pe Mihail Savodeanu 
unul din marii mei dascăli 
literari. Ceea ce m-a impre
sionat în mod deosebit la 
Sadoveanu este siguranța 
calmă cu care a refăcut 
epic destinul istoric al po
porului român considerat în 
totalitatea devenirii sale 
multimilenare. O autentică 
filozofie etnică și morală 
prezidează înțelegerea aces
tei deveniri. Romanul 
Creanga de aur, o capodo
peră epică, ne introduce în 
lumea plină de mituri a 
spiritualității dace aflată 
într-un moment decisiv al 
evoluției sale, dar și in cî- 
teva aspecte definitorii ale 
modului nostru de a simți 
și de a gîndi. Alte romane 
recompun momente semni- 
ficatiye din epoca feudală 
românească.- din frămînta- 
tul secol trecut, din lumea 
contemporană cu autorul, 
din medii sociale și spiri
tuale de o extraordinară 
varietate — constituind lao- 

,1altă o imensă frescă nara
tivă a evoluției noastre prin 
timp, o epopee cu mari 
desfășurări panoramice in 
care eroii sînt reprezentan
ții unui univers etic, instituțional, a- 
fectiv și axiologic multimilenar. în a- 
cest sens, opere ca Vremuri de beje
nie, O istorie de demult. Neamul Șoi- 
mâreștilor, Zodia Cancerului, Nunta 
domniței Ruxandra, Viața lui Ștefan 
cel Mare, Frații Jderi, Venea o moară 
pe Șiret, Nicoară Potcoavă și multe al
tele nu sint decît părți, capitole, ale 
construcției de amploare simfonică și 
de o demnitate stilistică unică pe care 
Sadoveanu a lăsat-o în cele peste o 
sută de volume publicate. Siguranța 
epică a lui Sadoveanu stă într-o 
strinsă relație cu înțelegerea profun
dă a caracterului uman inepuizabil al 
trecutului. Trăirea umană din dife
rite epoci își găsește echivalarea epi
că într-o uriașă galerie de personaje 
în care realitatea absolută a prefa
cerilor sufletești și de conștiință tră
iește atotputernic, plenar.

Tot ca autor de romane dedicate 
trecutului m-am întrebat uneori de 
unde vine, cum se poate explica, ex
traordinara putere a lui Sadoveanu 
de a sugera atît de convingător uma
nul în diversele lui ipostaze istorice. 
Ceea ce arată Sadoveanu despre 
eroii săi din trecut este mai mult- 
decît o idee, altfel spus — decît o 
aproximare intelectuală, fie ea și 
foarte insistentă, pe seama unor ges
turi sau fapte omenești. Cred că nu 
greșesc dacă afirm că Sadoveanu și-a 
apropiat sufletește eroii săi atît de 
mult' încît simpatia cu care i-a 
descris este mai mult decît un simplu 
transfer imaginar într-o altă lume, 
în alte vieți, în alte destine. Această 
simpatie devine pasiune și devota
ment întregite de luciditate și de 
stăruitoare situare filozofică pentru 
toți oamenii pămîntului românesc, 
pentru țara lor, pentru destinele lor 
istorice. Devotamentul acesta domină 
aproximarea intelectuală 'în evalua
rea personajelor. El este, de fapt, 
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o componentă esențială a patriotis
mului lui Mihail Sadoveanu. El ex
plică. de asemenea, permanenta afi
nitate îndatoritoare pe care o simțim 
la marele prozator față de eroii, si
tuațiile și epocile istorice de care se 
ocupă. Analiza rațională, lucidă, in
vestigația metodică se întregesc cu 
o sensibilitate lirică, atît de des sub
liniată de către toți comentatorii 
săi, și cu o bunătate cuprinzătoare 
plină de înțelegere. Altfel spus — 
dorința de intîlnire a scriitorului cu 
trecutul reînviat prin puterea de ju
decată și prin voința explicației lo
gice se împletește mereu cu o trăire 
pasionată a valorilor vieții și a ex
presiilor lor sentimental afective. 
Sadoveanu a înțeles că tocmai aceas

tă evocare a valorilor vieții puternic 
colorată afectiv poate da contur re
levant narațiunilor sale atunci cînd 
își propune să ne determine să re
trăim situația oamenilor de demult 
sau din epoca sa.

A spune că Sadoveanu era intere
sat de aceste valori și că avea față de 
ele și afinitate și o înțelegere lirică 
și lucidă în egală măsură este însă 
prea puțin. De fapt, el se identifica 
cu ele. In această privință Sadoveanu 
se aseamănă cu Bălcescu, Eminescu, 
Hașdeu, Iorga și Pârvan la care gă
sim același mod de trăire a istoriei 
și a realităților românești în general. 
Sesizînd credințele eroilor săi — mai 
ales țărani — valorile prin care ei 
se semnifică în credințe, mituri și în 
variate specii folclorice, Sadoveanu 
le admite și le adoptă pentru a le 
domina afectiv. Imaginația lui direc- 
ționată sufletește prin transferul în 
timp și spațiu, pe toată întinderea 
pămîntului românesc, înseamnă, mai 
ales, o puternică subiectivitate drept 
centru al perspectivei. Scriitorul face 
parte din istorie nu numai în înțe
lesul că trecutul se varsă în prezen
tul trăit de el, cit mai ales în sensul 
că oamenii trecutului și evocatorul 
lor sînt una, ca parte din întreaga 
umanitate. Evocarea istoriei devine 
astfel la Sadoveanu o modalitate de 
a demonstra apartenența sa la o uma
nitate specifică și totodată la întrea
ga umanitate. Dialogul său cu lumea, 
prin intermediul cărților pe care ni 
le-a lăsat drept moștenire spirituală 
nepieritoare, este expresia unei su
biectivități lirice nu numai profunde 
și complexe, ci și permanent deschi
se spre alte structuri sufletești, spre 
alte neamuri, culturi și civilizații, 
spre alte mentalități. Este atitudinea 
unui înțelept. Atitudinea unui auten
tic umanist.

O bună parte din opera sadovenia- 
nă este dedicată recompunerii epice 

a mentalității țărănești. Descendent, 
prin mama sa, dintr-un străvechi 
neam de răzeși, iar prin tatăl său — 
dintr-o familie de olteni strămutată 
în Moldova, crescut o bună parte din 
copilărie in mediul rural, prozatorul 
a rămas toată viața profund atașat 
valorilor umane din mediul sătesc. 
Muncitori plugari, pălmași, pădu
rari, pescari, morari, haiduci, vechili 
plini de rapacitate, arendași venali, 
boieri vegetind într-un fel de slavă 
stătătoare compun universul uman al 
evocărilor rurale sadoveniene. Apa
rent, lumea aceasta este statică, în
cremenită in. structuri socio-psiholo- 
gice arhaice. Dincolo- de astfel de 
aparențe. Sadoveanu dezvăluie dra
me cutremurătoare, conflicte tragice, 
încheiate adeseori sîngeros, o înfrun
tare aprigă, pe viață și pe moarte. în
tre asupriți și asupritori. Eroii hai
duci de felul lui Cosma Răcoare și 

Vasile cel Mare‘capătă și 
ei dimensiuni epopeice. 
Bordeienii, Crîșma tui Moș 
Preeu, La noi în Viișoara, 
Povestiri de sară, Un insti
gator, Cocostârcul albastru, 
Neagra Sarului, Ochi de 
urs. Poveștile de la Bradul 
Strimb sînt scrieri repre
zentative pentru viziunea 
lui Sadoveanu asupra pro
blematicii țărănești.

Fapt semnificativ— eve
nimentele istorice, drama
ticele tablouri rurale, lu
mea tîrgurilor de provincie, 
pe scurt — întreaga uma
nitate sadoveniană trăiește 
într-o strinsă relație cu na
tura. Munții,, pădurile uria
șe, cîmpiile, bălțile, delta, 
marea, fauna, flora, firea 
întreagă în cele mai varia
te ipostaze, maiestuoasă și 
solemnă uneori, sălbatică 
alteori, marchează contra- 
punctic desfășurările eveni- 
mențiale din proza lui Sa
doveanu, Se află aici pe de 
o parte o anumită expe
riență artistică romantică 
admirabil însușită și conti
nuată de prozator, dar pe de 
alta — un mod foarte per
sonal de a înțelege raportul 
dintre evenimentul epic, is- 
toricitate și aparența impa
sibilă a desfășurărilor tem
porale din sinul naturii. 
Pentru Sadoveanu, natura 
în toată măreția ei cople
șitoare este statică, imuabi

lă. Viața ei fascinantă, plină de infinite 
nuanțe, refăcute epic cu un extraor
dinar simț pictural, auditiv și tactil, 
trece, dincolo de prefacerile anotim
purilor, fără să fie marcată de ceva 
semnificativ, pierzindu-se în uitare, 
dispărind maiestuos în neantul tim
pului. Dincolo de aparențe, devenirea 
naturii este plată, lineară. Opus de
venirii lineare din natură este eve
nimentul pe care autorul îl selectea
ză pentru a-1 înnobila relatîndu-1 
epic. Spărgind devenirea impasibilă, 
evenimentul rupe desfășurarea linea
ră a timpului, a naturii. El se impu
ne conștiinței, memoriei individuale 
sau colective, devenind istorie. In 
toată proza sadoveniană evenimentele 
au o forță de șoc specifică. Desfășu- 
rîndu-se în cadrul naturii ele se opun 
naturii. Evenimentul devine astfel 
impresionant prin însăși starea sa. El 
este ca o tresărire a devenirii care 
capătă dintr-o dată sens. Povestiri 
de mică întindere, nuvele sau roma
ne ample tind să sesizeze in manieră 
epică acest sens. Sensul definește 
însă ființa umană și ființa istorică. 
Pe seama Iui conștiința istorică, con
știința artistică și conștiința morală 
a prozatorului trăiesc marile lor des
coperiri. Oricare ar fi punctul de 
plecare, Sadoveanu revine astfel la 
istorie ca la o dimensiune esențială 
a devenirii umane, a situării sale 
existențiale. O profundă și activă 
conștiință istorică explică. între alte
le, patriotismul luminat al operei lui 
Sadoveanu. convingerea Iui intimă 
despre rolul exemplar al devenirii 
românești în perspectivă universală. 
Preocuparea pentru istorie și pentru 
echivalarea ei epică, evenimențială, 
devine la Sadoveanu un mod de a trăi.

Se află aici o admirabilă lecție de 
artă și de înțelepciune. Dar mai ales 
o lecție de viață la care ne sim
țim mereu datori să medităm.

Și totuși oile 
nu sînt iepuri!

Despre Schuster Andrei, de la cooperativa 
agricolă de producție Saschiz din județul 
Mureș, nu s-ar putea spune că n-a făcut 
totul pentru a asigura bunul mers al uni
tății sau pentru îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu. Dimpotrivă : a făcut mai mult 
decît trebuia. Ba chiar atît de mult și in
tr-un asemenea fel incit a sărit peste cal
— cum se spțtne — direct in... penal.

Cităm din sentința nr. 377 din 24 octom
brie 1979 a Judecătoriei din Sighișoara : pe 
cînd era președinte al cooperativei, „a dis
pus să se dea miei sau oi din turmele aflate 
în paza ciobanilor unor persoane, sub pre
textul că acestea ar fi făcut servicii C.A.P. 
sau pentru antrenarea muncitorilor la 
diferite activități ; totodată și-a mai însușit 
anumite sume de bani din valorificarea 
unor miei".

Cum s-a desfășurat, mai concret, „siste
mul" respectiv de „cointeresare materia
lă ?“. Din turma ciobanului Nicolae Morar 
a luat doi miei : unul pentru „cineva" din 
Sighișoara, altul pentru alt „cineva", dar 
din Brașov : drept recompensă „pentru 
faptul că C.A.P.-ul a fost servit cu melasă". 
Din turma ciobanului loan Bărdaș a luat 
9 miei : patru pentru un mecanic de la 
autoservice-ul „Dacia" din Sighișoara ; doi 
pentru un magaziner de la moara „Munca"
— tot din Sighișoara ; doi pentru o unitate 
din Brașov care a livrat C.A.P. furaje ; 
unul pentru „cineva" de la S.M.A. Și tot 
așa, din dispoziția lui Schuster, s-au împu
ținat turmele cooperativei cu alți miei, cu 
alte oi, au luat drumul unor neștiute că
mări zeci de kilograme de caș sau au fost 
valorificați prin cooperativa de consum alți 
zeci de miei, transformați în bani peșin 
care n-au mai ajuns niciodată în casieria 
C.A.P.

Probabil, prea „întreprinzătorul" și 
„descurcărețul" gospodar s-a aflat într-o

eroare care ține de biologie: nu aflase 
pînă atunci că oile nu sint la fel de proli
fice ca, de pildă, iepurii, încît golurile pe 
care le producea să fie acoperite rapid. 
Ori a crezut că nu va veni nimeni, vreo
dată, să-i numere turmele. Ori și-a închi
puit că va „ține" argumentul cu care și-a 
pledat în fața instanței cererea de achitare:

— 15 miei, 2 oi și 25 kg. caș am dispus 
să fie predate unor persoane pentru a ob
ține prestări de servicii absolut necesare 
bunului mers al C.A.P.-ului.

Dar n-a „ținut". Punctul de vedere al 
instanței de judecată a fost cu totul altul. 
Cităm din sentință: „în relațiile dintre 
unitățile socialiste există norme piecise 
care trebuie respectate și orice încercare 
de a obține un folos material de către o 
persoană, aflată în slujba vreunei organi
zații socialiste, prin care condiționează 
efectuarea unui serviciu, este ilegală ; ca 
atare, inculpatul trebuia să-1 denunțe pe 
respectivul care emitea așemenea pretenții, 
și nicidecum să-I recompenseze din bunu
rile avutului obștesc, așa cum a făcut in
culpatul".

Aviz tuturor celor tentați să fie „servia
bili" cu „serviabilii". Mai ales in contul 
obștii.

Povestea 
neterminatâ

De loc din comuna Calaca, județul Cluj, 
lui Oanță Iuliu i-au plăcut Bucureștii. Atit 
de mult incit pînă la urmă și-a cumpărat 
și un apartament : pe Aleea Tătulești nr. 1. 
Cu ce bani, nu rezultă din piesele de la do
sar, pentru simplul motiv că Oanță era ju
decat pentru înșelăciune. Totuși, întieba- 
rea este seducătoare dacă te gîndești că 
O.I. n-a împlinit 30 de ani, că în 1972 a fost 
condamnat vreo doi ani pentru înșelăciune, 
că in 1978 a revenit pentru alți doi ani

„acolo" de unde abia plecase cu 4 ani 
înainte (i s-a „tras" tot de la înșelăciune) 
și unde avea să revină la începutul,acestui 
an. Monotonie : cum spuneam, tot pentru 
înșelăciune.

...Oanță avusese „acolo" un coleg, fost 
director de unitate comercială. Un tip de 
pe urma căruia trebuie să mai fi rămas 
ceva „afară" — și-a zis el.

Și a pus mina pe telefon. I-a răspuns 
soția fostului „coleg". S-a prezentat drept 
ofițer la serviciul tehnic al penitenciarului: 
„Am vești importante de la soțul dumnea
voastră. Poate îi pregătiți și un pachet".

S-au înțeles să se întîlnească a doua zi, 
acasă la familia fostului „coleg". Oanță 
este punctual. Pregătit și cu o poveste care 
să meargă direct la inima și la punga fa
miliei : „Sărmanul de el, și-a spart oche
larii. De-ați ști cît se chinuie fără ei ! Nu
mai la dumneavoastră se gîndește. Numai 
de dumneavoastră îmi vorbea".

După care plasează, printre altele,' șl 
„nota de comandă" : 500 lei, salam de Si
biu, un cartuș de Kent și cîteva pachete 
cu țigări mentolate, compot de ananas, 
portocale ș.a.m.d. Numai bunătăți. Pe gus
tul lui. Cumpărăturile le face chiar el îm
preună cu fiica fostului „coleg". Nu 1 se re
fuză nimic. Deci familia era solvabilă. A 
doua zi confirmă el însuși primirea pache
tului, transmite mulțumirile de rigoare șl 
pregătește lovitura cea mare :

— A piins ca un copil cînd 1 le-am dat. 
Și mi-a zis : „Vezi, familia nu m-a uitat". 
Tocmai în acest sens mai am de transmis 
un mesaj important pentru dumneavoastră. 
Nu pot să spun la telefon.

In ziua următoare încă o vizită. Care era 
mesajul 7

— Soțul dumneavoastră are nevoie nea
părat de 8 000 lei. S-ar putea aranja o pu
nere în libertate. Prima rată : 3 000.

De-astă-dată însă nu i-a mai mers. Unui 
prieten al familiei, prezent la discuție, toată 
povestea i se pare mai mult decît suspectă. 
Organele de‘miliție, sesizate telefopic, îl 
vor aresta înainte de a-și termina de po
vestit povestea...

Dosarele 
alcoolului

S-a întîmplat într-o noapte de februarie 
pe șoseaua Alexandriei :

Un autobuz I.T.B. gonește spre comuna 
Măgurele. Trotuarele sint troienite de ză
padă Ceața care nu s-a risipit și șoseaua 
înghețată — un veritabil patinoar — în
deamnă insistent la prudență. Indicatorul 
„drum alunecos" obligă. Nu și pe irespon
sabili. înainte de intersecția cu strada Păl- 
tinoasa, autobuzul lovește ceva cu colțul 
din dreapta. Acel „ceva" era un om. 
Azvîrlit ca un fulg. Va scăpa totuși cu 
viață. Un viraj brusc spre stingă. Auto
buzul intră în derapaj. încă o izbitură : 
fatală de astădată — o femeie de 36 de ani 
este zdrobită sub roți. Autobuzul se oprește 
abia 50 de metri mai departe, după ce rupe 
în cale încă doi pomi, un stîlp de beton și 
gardul casei de la numărul 52. Doi cetă
țeni, singurii „pasageri", o iau la fugă 
împleticindu-se. Șoferul este oprit de 
oameni De-abia se ținea pe picioare. Nu 
mai era în stare să spună nici cum îl 
cheamă. Copleșit de dimensiunile dra
mei 7 Nu. De beție. La analize avea să se 
constate o îmbibație alcoolică în singe de
1,55 la mie.

Drama petrecută la orele 22 și 45 de 
minute ar fi putut fi evitată dacă... Dacă 
măcar unul singur din armata de contro
lori de trafic, dispeceri ș.a.m.d. și-ar fi pus 
una din cele mai simple întrebări : unde a 
dispărut, de la ora cinci după-amiază, 
autobuzul „31 barat" condus de Ilarion Ma
rian 7 Sau : de ce n-a ajuns pînă la 11 
noaptea la garaj un autobuz care ar fi 
trebuit să se retragă de pe traseu incă de 
la ora 81 Unde intîrzia, și de ce 1

...Pe la cinci după-amiază, Ilarion Marian 
abia efectuase citeva curse. Dar i se făcuse 
o sete.... Așa că trage pe dreapta :

— Toată lumea jos. Se încinge roata din 
față, stingă.

Ce să facă oamenii 7 Coboară. Dar vine

controlul I.T.B. Cu atît mai bine. Are cine 
să-i scrie pe foaia de parcurs că trebu;e să 
se ducă la garaj pentru remedieri. Și se 
duce însă Ia alimentară. Să-și cumpere o 
sticlă de lichior.

Cit își răcorise el „focul" din măruntaie, 
se „răcise" și roata. Așa că merge pină la 
capătul de linie, ia călători și pleacă din 
nou pe traseu. La mijlocul drumului se 
întîlnește cu un alt bețivan : Emilian Sta- 
rnate, băiatul concubinei sale. Și iar se 
„încinge" roata. Și iar dă călătorii jos. Și 
iar cumpără o. sticlă de lichior. De astă
dată se vor retrage însă pe o stradă mai 
lăturalnică.

In toiul chefului, în locul controlului, 
dă peste ei un necunoscut. Voia să ajungă 
Ia Măgurele și nu știa cu ce. îl scapă de 
grijă Ilarion :

— Urcă, trage aici o dușcă, și stai liniș
tit că te reped eu pînă acasă.

Au urmat cele de mai sus.

Din caietul 
grefierului

„Sora piritei, G. S., relatează în declara
ția sa, că nu știe că sora sa, adică pirita, 
să fi întreținut relații intime cu alt bărbat, 
deși cunoaște că s-a născut copilul care nu 
este al reclamantului și că soții s-au des
părțit in februarie 1979, după nașterea 
copilului“.

(Din dosarul nr. 6572/79, Tribunalul 
municipiului București).

„Cînd coboram scările (instituției — n.n.f, 
m-am pomenit că mă așteptau cei doi in- 
vinuiți ; primul, m-a lovit G. I. cu o bită 
ce a scos-o de sub haină, adusă de acasă 
special in scopul acestei agresiuni. A sărit, 
asupra mea și G. N. care m-a lovit in 
obraz, m-a tras de picioare și m-a aruncat 
peste gard, jas, intr-o prăpastie".

(Din dosarul nr. 2063/79, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală) '

Florin CIOBANESCU

Adunare omagială 
consacrată

5**»

centenarului
Mihail Sadoveanu

Academia Republicii Socla- 
liste România, Academia de 
științe sociale și politice și 
Uniunea scriitorilor organizează 
marți 4 noiembrie 1980, ora 18, 
Ia sala Ateneului Român, o 
adunare omagială consacrată 
scriitorului Mihail Sadoveanu, ‘ 
cu prilejul centenarului nașterii 
sale.

Personalitatea marelui clasic 
al literaturii române va fi o- 
magiată de Gheorghe Mihoc, 
președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, Mihnea , 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politi
ce, George Macovescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, di
rector al Institutului de istorie 
și teorie literară „G. Călinescu", 
de scriitorii Profira Sadoveanu, 
Ion Vlad, Constantin Ciopraga, 
Mircea Tomuș, Fănuș Neagu, A- 
lexandru Bălăci.

Actorii Dina Cocea, Irina Ră- 
chițeanu-Siriana, Gheorghe Co- 
zorici și Val Săndulescu vor sus
ține un recital de fragmente 
din opera sadoveniană și din 
creația dedicată marelui scriitor.

Adunarea omagială se va în
cheia printr-un recital al coru
lui „Madrigal", sub bagheta di
rijorului Marin Constantin.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Burundi
* 

(Urmare din pag. I)
Inminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul CLEMENT SAMBIRA 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Partidului 
Uprona, președinte al Republicii 
Buhindi, colonel Jean Baptiste 
Bagaza, împreună cu urări de sănă
tate și fericire personală, precum și 
de prosperitate poporului român.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej șînt exprimate sentimentele 
de admirație și stimă pe care pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza, 
partidul, guvernul și poporul bu
rundez le nutresc față de persona
litatea și activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, față de poporul 
român, față de politica externă a 
României pusă în slujba cauzei 
păcii, securității, colaborării și înțe
legerii internaționale, idealurilor de 
libertate, independență și progres 
ale; tuturor națiunilor.

In cuvîntare sînt relevate bunele 
relații româno-burundeze, subliniin- 
du-se că, în dezvoltarea lor, ascen
dentă și rodnică, o contribuție im
portantă, determinantă, a avut-o 
vizita oficială de prietenie pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o, în aprilie 1979, în Bu
rundi. Este reafirmată, totodată, 
voința Republicii Burundi de a am
pli*  -a și aprofunda raporturile de 
> . mie, solidaritate și cooperare

Ieri a fost inaugurat Aeroportul 
internațional Timișoara

Sîmbătă dimineață, odată cu ate
rizarea unei aeronave IL-62 pe Aero
portul Timișoara, a avut loc deschi
derea acestei porți aeriene a țării și 
pentru traficul internațional de pasa
geri și mărfuri. La festivitățile pri
lejuite de acest eveniment au parti
cipat Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean, general- 
maior Aurel Răican, șeful Departa
mentului aviației civile, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. Noua aerogară, precum și dotă
rile tehnice aferente, realizate da 
lucrătorii întreprinderii de con
strucții căi ferate Timișoara, după 

Foto : S. Cristian
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cu țara noastră, tn spiritul înțelege
rilor stabilite cu ocazia dialogului la 
nivel înalt.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
mesajul adresat și sentimentele ex
primate și a rugat să se transmită 
președintelui Jean Baptiste Bagaza 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de bunăstare și prosperitate 
poporului burundez.

în cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român sînt evocate re
lațiile strînse de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, evi- 
dențiindu-se rolul hotărîtor al întîl- 
nirilor și convorbirilor româno- 
burundeze la nivel înalt, al înțele
gerilor și documentelor convenite 
cu acest prilej în extinderea și în
tărirea acestor bune raporturi. Este 
exprimată hotărîrea României de a 
dezvolta și aprofunda continuu con
lucrarea prietenească, multilaterală cu 
Republica Burundi.

După ce este relevată activitatea 
creatoare pe care poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, o desfășoară pentru înfăp
tuirea Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. în cuvîntare se subliniază 
că România promovează cu consec
vență o politică de pace, destindere 

proiectele elaborate de I.P.T.A.N.A. 
București, asigură condiții de trafic 
la nivelul cerințelor circulației aerie
ne moderne. Pista de zbor are o lun
gime de 3500 metri și poate prelua 
toate tipurile de avioane aflate în 
circulație pe liniile aeriene interna
ționale. Aerogara dispune de o capa
citate anuală de 260 000 pasageri, de 
trei ori mai mare decît cea actuală 
rezervată curselor interne. Prin in
trarea în exploatare a Aeroportului 
internațional Timișoara s-au creat 
condiții pentru intensificarea trafi
cului internațional de mărfuri, pre
cum și pentru organizarea de curse 
directe cu turiști străini. (Gabriela 
Bondoc). 

și independență națională, siluind 
ferm la baza relațiilor sale interna
ționale principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectării independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și amenințarea cu forța. în 
acest spirit — se arată în cuvîntare 
— România dezvoltă larg și rapor
turile de prietenie, solidaritate și 
cooperare cu țările africane, cu toate 
țările în curs de dezvoltare și neali
niate. Este reafirmată solidaritatea 
activă a României cu popoarele care 
luptă pentru a-și cuceri dreptul la 
viață liberă și independență, pentru 
înlăturarea oricăror forme de do
minație colonialistă și neocolonia- 
listă, pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a dat asigurări ambasa
dorului burundez că, în îndeplinirea 
misiunii ce i-a fost încredințată, se 
va bucura de sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului și al.său per
sonal.

După solemnitatea Inmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul Clement 
Sămbira.

La solemnitate șl convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Cronica zilei
Sîmbătă au luat sfîrșit la Centrul 

european UNESCO pentru învăță- 
mînt superior, cu sediul la Bucu
rești, lucrările celei de-a 8-a sesiuni 
a Comitetului Consultativ al cen
trului. Specialiști in domeniul învă- 
țămîntului superior din 16 țări ale 
zonei europene au făcut analiza ac
tivităților desfășurate de centru în 
cursul anului 1980. Cu acest prilej a 

» fost subliniat sprijinul pe care îl 
acordă guvernul român pentru per
manenta perfecționare a acțiunilor 
de cooperare desfășurate de acest 
centru.

în finalul sesiunii a fost adoptat 
un document în care sînt cuprinse 
recomandări pentru acțiunile urmă
torilor doi ani ale centrului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre !n mod cordial pentru felicitările transmise 
cu ocazia Zilei naționale austriece. însoțesc aceste mulțumiri de cele mai 
bune urări de sănătate și de fericire personală pentru dumneavoastră, pre
cum și pentru un viitor fericit al poporului român.

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președinte federal al Republicii Austria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim, tn numele poporului algerian șl al meu personal, sincere mul
țumiri pentru simpatia pe care țara dumneavoastră a manifestat-o ca urmare 
a catastrofei naturale care a lovit Algeria.

CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului F.N.L., 

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Convorbiri economice româno-sovietice
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit sîmbătă dimineața pe V. N. 
Poliakov, ministrul industriei de 
automobile al U.R.S.S., care a făcut o 
vizită în tara noastră.

In timpul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale extinderii cooperă
rii româno-sovietice în domeniul pro
ducției de automobile și în alte 
sectoare de interes comun ale con
strucțiilor de mașini.

La 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 Industriei construcțiilor 

de mașini. Ion Avram, a avut o 
întîlnire de lucru cu V. N. Poliakov,

COMUNICAT
cu privire la ședința a 22-a a Comitetului C.A.E.R. 

pentru colaborare tehnico-științifică
între 30 octombrie — 1 noiembrie 

1980, la București a avut loc ședința 
a 22-a a Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare tehnico-științifică.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în comitet, conducătorii 
sau locțiitori ai conducătorilor orga
nelor centrale pentru știință și teh
nică din țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I.

Ședința a fost prezidată de to
varășul Ion Ursu, reprezentantul 
Republicii Socialiste România în co
mitet, președintele In funcțiune al 
Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare tehnico-științifică.

La ședință au fost examinate 
sarcinile Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare tehnico-științifică ce 
decurg din hotărîrile ședinței a 
97-a a Comitetului Executiv al con
siliului. O atenție deosebită a fost 
acordată pregătirii programelor de 
cooperare în producția de manipu
latoare automate cu comandă-program 
(roboți industriali) pentru diferite 
ramuri și a utilajelor cu consum mic 
de combustibili și energie, care să 
cuprindă lucrări privind cercetarea si 
ingineria tehnologică, crearea și 
Încercarea de modele experimentale, 
precum și organizarea cooperării și 
specializării in producție. 

ministrul Industriei de automobile al 
U.R.S.S., în cadrul căreia au fost 
examinate posibilitățile de extindere 
a cooperării dintre cele două minis
tere în domeniul cercetării științifice 
și producției de autovehicule.

Cu acest prilej sîmbătă a fost 
semnat un protocol care prevede ac
țiuni concrete pentru intensificarea 
schimburilor reciproce în perioada 
1981—1985.

La semnare a fost prezent V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

ministrul sovietic a fost oaspete al 
unor colective de muncă din mari 
întreprinderi și institute de cercetare 
românești din domeniul fabricației de 
autovehicule.

(Agerpres)

S-au examinat, de asemenea, posi
bilitățile dezvoltării în continuare a 
colaborării în domeniul aparaturii 
științifice și al automatizării cercetă
rilor, precum și al creării tehnicii 
superconductoare.

Comitetul a examinat rezultatele 
colaborării în problemele cercetării 
de noi tipuri de pesticide, metode 
biologice și alte mijloace pentru 
protecția plantelor și cercetării com
plexe a influentei mijloacelor de 
protecție asupra mediului înconjură
tor. precum și problemele organizării 
colaborării pentru introducerea în 
producție a rezultatelor cercetărilor 
realizate în colaborare în domeniile 
noilor procese tehnologice pentru su
dură și a folosirii complexe a mate
riei prime lemnoase.

La ședința comitetului au fost 
examinate problemele legate de 
mersul colaborării pentru acordarea 
de ajutor și asistentă în dezvoltarea 
științei și tehnicii Republicii Cuba. 
Republicii Socialiste Vietnam și Re
publicii Populare Mongole.

Au fost adoptate planurile de co
laborare multilaterală tehnico-știin- 
țifică ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe anii 1981—1985, inclusiv în do
meniul protecției și îmbunătățirii 
mediului înconjurător, pregătirii ca
drelor ș.a.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
In spiritul prieteniei, înțelegerii re
ciproce și colaborării constructive 
tovărășești.

(Agerpres)

UNIUNEA SOVIETICĂ;

Comorile noi ale Bielorusiei
Bielorusia. ținut al cîmpiilor și pă

durilor multiseculare, al lanurilor și 
al rîurilor cu apă lină și albastră, al 
unui popor harnic, talentat și ospita
lier, devine pe an ce trece tot mai 
frumoasă și mai prosperă.

Bielorusia este vestită din vechi 
timpuri prin hărnicia și măiestria 
meșteșugarilor săi — sculptori in 
lemn și țesătoare, maeștri ai cera
micii și încrustători, brodeze și lucră
toare de dantelă.

Mîndria oamenilor din partea locu
lui o constituie capitala republicii, 
orașul Minsk, centru politic, adminis
trativ și cultural, avînd mai mult de 
un milion de locuitori. In decursul 
celor peste 900 de ani ai istoriei sale, 
el a fost distrus și devastat de cotro
pitori străini în repetate rînduri. Si. 
de fiecare dată, orașul a renăscut. Cu 
treizeci și cinci de ani în urmă, aici 
erau ruine și scrum lăsate de ocu- 
panții hitleriști. Din 322 întreprinderi 
industriale existente înainte de război, 
rămăseseră întregi numai 19. Gospo
dăria orașului a fost distrusă în pro
porție de 80 la sută. Astăzi Minskul 
este un oraș mo
dern, ridicat într- 
adevăr din ruine.

La Minsk func
ționează zeci de 
mari întreprin
deri. De pe conveierele lor Ies 
tractoare și automobile, motoci
clete, frigidere, televizoare șl ceasuri, 
țesături și numeroase alte produse.

Minskul. cu parcurile, scuarurile și 
bulevardele umbroase se bucură de 
renumele unui oraș-grădină. Zona 
verde a orașului constituie a cincea 
parte din întregul lui teritoriu.

Autentice comori adăpostesc cele 
opt muzee ale orașului. Ele vorbesc 
însă totodată de istoria zbuciumată a 
Bielorusiei. Am vizitat Casa-muzeu 
„Congresul I al P.M.S.D.R." Aici. în 
martie 1898, a fost proclamată crearea 
Partidului Muncitoresc Social-Demo
crat din Rusia. Materialele muzeului 
înfățișează condițiile în care s-au 
desfășurat lucrările congresului, rela
tează despre rolul lui V.I. Lenin in 
lupta pentru făurirea partidului mar
xist din Rusia. Mare interes prezintă 
muzeul dedicat războiului pentru 
apărarea patriei. In acele timpuri 
republica era denumită, pe drept, 
„ținutul partizanilor". Mal mult de 
60 la sută din teritoriul ei s-a găsit 
sub controlul celor peste o mie de 
detașamente de partizani. Pentru vi
tejia și eroismul populației sale, pen
tru marele rol jucat în organizarea 
mișcării de partizani, orașului Minsk 
i s-a acordat înaltul titlu de „Oraș- 
Erou“. .

Poporul bielorus a plătit scump 
victoria asupra crudului dușman : 
și-au jertfit viața mai mult de 2 mi
lioane 200 de mii de .oameni — 
aproape fiecare al patrulea locuitor 
al republicii. In piața „Pobeda" (Vic
toria) din Minsk a fost înălțat un 
obelisc de 38 de metri în cinstea 
ostașilor Armatei Sovietice și parti
zanilor care și-au dat viața pentru 
eliberarea țării.

• La kilometrul 21 pe șoseaua Minsk- 
Moscova a fost ridicată „Movila Glo
riei", în cinstea faDtelor eroice ale 
ostașilor Armatei Roșii și partizanilor 
bieloruși, eliberatori ai acestor ținu
turi de sub jugul cotropitorilor fasciști.

întreg pămîntui Bielorusiei este 
presărat de monumente și obeliscuri 
ridicate în memoria celor ce și-au

însemnări de călătorie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 3 noiembrie. In țară : Vreme rece 
la începutul Intervalului. Cerul va ti 
variabil, cu înnorări mal accentuate 

jertfit viața în lupta cu dușmanul. 
Printre complexele memoriale este si 
cel de la Hatîni. Așa se numea satul 
bielorus distrus de hitleriști la 22 mar
tie 1943, unde și-au găsit un sfîrșit 
tragic cei 149 de locuitori care, 
împreună cu cei 76 de copii al 
lor, au fost arși de vii. Pe o 
placă memorială au fost sculptate 
cuvintele : „Oameni buni, nu uitați: 
noi am iubit viața, și patria noastră, 
și pe voi, dragii noștri. Noi am ars de 
vii in foc. Avem o rugăminte la toți : 
fie ca durerea și tristețea să reinvie 
in curajul și puterea voastră ca să 
puteți să consolidați in veci pacea și 
liniștea pe pămint Pentru ca de acum 
înainte nicăieri și niciodată viața să 
nu mai ardă in virtejul flăcărilor".

Călătorind prin Bielorusia, am 
avut prilejul să vizitez orașul Brest, 
așezat la granița Uniunii Sovietice 
cu Republica Populară Polonă. Astăzi 
Brestul este un mare centru indus
trial și cultural. întreprinderile ora
șului fabrică aparatură, produse de 
beton armat, covoare, țesături... La
Brest există școli medii tehnice de

construcții și căi
ferate, școli de
medicină și muzi
că, un institut pe
dagogic și unul 
de ingineri - con

structori. muzeu etnografic, teatru.
Cetatea Brest este cunoscută însă 

mai ales ca simbol al curajului și 
dîrzeniei oamenilor sovietici. Aici, la 
22 iunie 1941, cind trupele hitleriste 
au atacat Uniunea Sovietică, a avut 
loc prima confruntare dintre ostașii 
sovietici și cotropitori. 28 de zile a 
durat apărarea eroicei garnizoane. 
Se năruiau zidurile de piatră ale 
cazematelor, se topea cărămida, fu
mega pămintul arat de proiectile, 
dar oamenii au continuat să lupte 
pină la ultimul cartuș, pînă la ultima 
suflare. In memoria nemuritorului 
act de eroism al apărătorilor citade
lei de la Brest, acesteia i s-a confe
rit înaltul titlu de „Cetate-Erou“.

In decursul călătoriei am avut po
sibilitatea să fac cunoștință cu 
succesele obținute în muncă de 
oamenii de pe aceste meleaguri. Cu 
numai treizeci și cinci de ani în urmă, 
orașele și satele Bielorusiei zăceau 
în ruine. în prezent, republica cu
noaște o puternică înflorire. Ea Se 
impune, în primul rînd, printr-o in
dustrie complexă. în continuă dez
voltare. Aceasta este reprezentată de 
renumitele uzine de automobile și de 
tractoare, de industria extractivă și 
de prelucrare a țițeiului, de con
strucțiile de mașini-unelte și produc
ția de tehnică electronică, de între
prinderile pentru îngrășăminte mine
rale și fibre sintetice, motociclete, 
ceasuri și alte produse. în mal puțin 
de trei zile, în republică se produce tot 
atît cît se producea în decurs de un an 
în perioada prerevoluționară. Multe 
din aceste produse sînt cunoscute și 
în străinătate, inclusiv în România.

Acum, în zilele . premergătoare 
marii sărbători de la 7 Noiembrie, 
oamenii muncii din Bielorusia, ase
menea întregului popor sovietic, ra
portează noi și noi succese în 
înfăptuirea programului partidului 
privind dezvoltarea în continuare a 
forțelor de producție, sporirea avu
ției naționale și ridicarea nivelului 
de trai.

Florea CEAUȘESCU

In sudul șl vestul țării, unde vor că
dea precipitații locale ; mal întîl sub 
formă de lapoviță șl ninsoare, apoi 
predominind ploile. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat cu unele inten
sificări în Banat și Cîmpla Dunării, 
precum și la munte, mai întîl din 
nord-vest, apoi din vest. Temperatura în 
creștere ușoară in a doua parte a in
tervalului.

„DAC IAD A“ la o nouă ediție
• Azi, in toate localitățile, incepe ediția a ll-a a marii competiții na- 
■sțe • In 1981 - finalele pe țară in sportul de masă și in cel de 

pei.ormanță G La etapa de iarnă - întreceri finale cu 4 000 de concurenți 
ți un festival al sporturilor albe la Cimpulung Moldovenesc • Finalele etapei 
de vară — sub semnul unei cit mai bune reprezentări românești la Universiadă

începînd de astăzi se declanșează 
ediția a II-a a competiției naționale 
polisportive „Daciada", cu finale pe 
țară, finale care vor avea loc în 
cursul anului 1981. Deci, în toate 
unitățile și la nivelul tuturor locali
tăților, acțiuni și întreceri de m&să 
vor marca azi (sau la alte date apro
piate, in raport de starea locală a 
timpului și de stadiul lucrărilor agri
cole) trecerea întregii activități a 
mișcării noastre sportive pe făgașul 
celei de-a II-a ediții a „Daciadei".

In acest fel, mișcarea sportivă in 
ansamblul ei și fiecare unitate în 
parte vor materializa indicația con
ducerii partidului de a se organiza 
din doi în doi ani finalele pe țară, 
astfel încît, din 1981. acestea să aibă 
loc in anul în care se desfășoară 
„Universiada" șl în anul premergă
tor Jocurilor olimpice, în vederea 
verificării potențialului national și 
selecționării celor mai valoroase ele
mente pentru marile competiții in
ternaționale menționate.

Cheia reușitei „Daciadei" se află tn 
organizarea peste tot a unei activi
tăți de educație fizică și sport te
meinice și continue, fără iz de for
malitate și festivism. în fiecare școa
lă, unitate economică și localitate — 
o activitate cu fața spre tineret, spre 
toți oamenii muncii, care să fie angre
nați masiv In aria largă de manifes
tări educativ-sportive. Cu atit mai 
mult, se impune orientarea tuturor 
forțelor mișcării noastre sportive 
spre școli și celelalte unități din fie
care localitate, cu cit, în concepția 
despre rolul și importanța națională 
a „Daciadei", procesul de educație 

fizică — activitate necompetițională, 
dar cu însemnătate decisivă in for
marea multilaterală a cetățenilor pa
triei — trebuie să se înmănuncheze 
indisolubil cu sportul de masă și cu 
cel de inaltă performanță. Astfel, 
„Daciada" va răspunde cerințelor 
complexe și își va îndeplini .me
nirea, cuprinzînd întregul tine
ret, începind cu copiii, cu pio
nierii și elevii, cu studenții, cu ti
nerii din întreprinderi și de la sate 
în practicarea sistematică a exerciți- 
ilor fizice, a sportului și turismului, 
servind, totodată, la depistarea și 
pregătirea talentelor capabile să ri
dice pe noi trepte sportul românesc 
de performantă.

Trecînd prin etapele activității de 
masă în .care este antrenată întreaga 
noastră mișcare sportivă „Daciada" 
va atinge, în 1981, faza finalelor pe 
țară, ca o încununare a acestor rea
lizări de fond.

Finalele la etapa de iarnă a com
petiției se vor divide în finale pen
tru sportul de masă (la șapte ramuri 
în lunile februarie și martie, esti- 
mîndu-se participarea a circa 2 500 
concurenți) și în finale pentru spor
tul de performantă la 11 ramuri, care 
vor cuprinde aproximativ 1 500 de 
sportivi juniori și seniori. Cu prile
jul finalelor acestei etape, se prevede 
organizarea unui festival al sportu
rilor de iarnă la Cimpulung Moldo
venesc, avînd în program Întreceri 
de schi (fond și alpin), crosuri pe 
schiuri, ștafete combinate și mili- 
târ-aplicative, întreceri de patinaj și 
hochei, concursuri de șah, popice și 
tenis de masă. Sugerăm comisiei 

centrale de organizare a „Daciadei" 
ca, tocmai în cadrul acestei frumoase 
manifestări polisportive de la Cimpu
lung Moldovenesc, să aibă loc si fes
tivitatea premierii tuturor campio
nilor ediției de iarnă, festivitate pli
nă de înțeles și stimul, care a lipsit 
atît de mult ediției precedente a 
competiției naționale.

Finalele etapei de vară se vor des
fășura la București și in alte locali
tăți (la 27 de ramuri și discipline, în 
sportul de masă, și la 17, în cel de 
performanță), cuprinzînd în total 
6 0'00 de concurenți.

Subliniem că, în scopul verificării 
potențialului sportiv național și al 
selecționării celor mai valoroși re-" 
prezentanți ai României la Jocurile 
mondiale universitare, se va acorda 
atenție prioritară finalelor la cele 
zece ramuri și discipline înscrise în 
programul Universiadei de vară — 
1981. Se înțelege prin urmare că fe
derațiile de specialitate, cluburile și 
asociațiile cu secții de performantă, 
ca și organele județene care tutelea
ză aceste organizații, vor trebui 
să-și concentreze puterile asupra 
pregătirii propriilor echipe și concu- 
renți la atletism, gimnastică. înot, 
polo, sărituri in apă. volei, baschet, 
tenis de cîmp. scrimă și lupte, ast
fel încît reprezentarea culorilor 
noastre studențești la Universiadă 
să se producă la cel mai înalt nivel 
de comportare sportivă și rezultate 
tehnice.

începe o nouă ediție a „Daciadei". 
în fapt, este însă vorba de o conti
nuare hotărîtă a activității întregului 
front al mișcării sportive care, sub 
conducerea organelor și organizați
ilor de partid, trebuie să determine 
in toate județele o calitate mai bună 
a muncii și reprezentării in domeniul 
educației fizice și sportului.

Valeriu MIRONESCU

FOTBAL : Etapa a 13-a 
a diviziei A

La Petroșani s-a disputat sîmbătă 
meciul dintre echipa locală Jiul și 
formația Politehnica Timișoara, con- 
tînd pentru etapa a 13-a a campio
natului diviziei A la fotbah Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—0 (0—0), 
în favoarea echipei Jiul Petroșani, 
autorii golurilor fiind Bedâ (min. 67), 
Șumulanschi (min. 74) șl Varga (min. 
85, din lovitură de la 11 m).

Celelalte opt meciuri ale etapei se 
vor desfășura astăzi, după urmă
torul program: Steaua — Progresul- 
Vulcan și Sportul studențesc — Di
namo (in cuplaj pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, cu începere de la 
ora 14); F.C.M. Brașov — Universi
tatea Craiova; Corvinul Hunedoara — 
Chimia Rm. Vîlcea; Politehnica Iași
— S.C. Bacău; F.C. Argeș Pitești — 
Universitatea Cluj-Napoca; F.C. Olt
— F.C. Galați; A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Bala Mare. Toate partidele 
încep la ora 14, cu excepția jocului 
Sportul studențesc — Dinâmo.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile. Transmisia se va e- 
fectua pe programul 1, în cadrul e- 
misiunii „Sport și muzică", cu în
cepere de la ora 13,30.

IN C1TEVA RÎNDURI
• Jucătoarea româncă Virginia Ru- 

zici s-a calificat pentru semifinalele 
turneului internațional feminin de 
tenis de la Stockholm. Jucînd ex
celent, Virginia Ruzici a învins-o în 
sferturile de finală cu 6—3, 6—2 pe 
Mima Jausovec (Iugoslavia). Cele
lalte rezultate: Mandlikova (Ceho
slovacia) — Russel (S.U.A.) 6—1, 6—2; 
Hanifca (R. F. Germania) — Sandin 
(Suedia) 7—6, 1—6, 6—2; Bunge (R.F. 
Germania) — Cohde (R.F. Germania) 
6—4, 3—6, 6—4.

In proba de dublu, Ruzici și Jau
sovec au eliminat cu 6—2, 6—4 pe 
Portman. McCallum (S.U.A.).

MUREȘ O în sălile de expo
ziții de la Palatul Culturii din 
Tg. Mureș a avut loc deschi
derea expoziției retrospective a 
pictorului clujean Aurel Ciupe, 
maestru emerit al artei. Expo
ziția, prilejuită de împlinirea a 
80 de ani de viață a pictorului, 
cuprinde 78 de lucrări — peisaje, 
flori, portrete, scene de interior 
— reprezentînd principalele eta
pe ale creației acestui reprezen
tant de frunte al artelor plasti
ce din România. (Gh. Giurgiu).

MARAMUREȘ G Casa de 
cultură a sindicatelor din Baia 
Mare găzduiește expoziția artis
tului fotograf Iuliu Pop intitula
tă : „Oameni și locuri din Ma
ramureș". Expoziția, cu adevă
rat un eveniment artistic, gru
pează un important ciclu de lu
crări realizate in ultimii ani și 
care au fost expuse la Bucu
rești, Roma, New York, Buda
pesta și in alte orașe din lume. 
Prin portretele și peisajele sale 
atit de expresive și originale, 
Iuliu Pop, care din 1975 este 
membru al Federației internațio
nale a artiștilor fotografi, trans
mite privitorului un adine me
saj al demnității și măreției 
umane, transpunînd în jocul de 
lumini și umbre superbe armo
nii spirituale. (Gheorghe Susa).

VASLUI G In municipiul și 
județul Vaslui s-a desfășurat 
„Săptămîna activităților politice 
și cultural-educative pentru lu
crătorii din comerțul vasluian", 
inițiată și organizată de consi
liul județean al sindicatelor în 
colaborare cu Comitetul Uniunii 
sindicatelor comerț și cooperație 
și Direcția comercială a județu
lui Vaslui. Au avut loc dezba

teri și consfătuiri ale oamenilor 
muncii cu lucrătorii din comerț, 
expuneri, simpozioane, progra
me susținute de artiști amatori 
din unități comerciale. (Crăciun 
Lăluci).

CARAȘ-SEVERIN O în fru
moasa sală polivalentă din Re
șița s-a desfășurat tradiționalul 
dialog cultural-artistic dintre 
formațiile reprezentative ale ce
lor două mari unități industriale 
— Combinatul siderurgic și în
treprinderea constructoare de

mașini. Casa de cultură a sin
dicatelor a găzduit șezătoarea 
literară „Universul operei sado- 
veniene — reflectare specifică 
unică a lumii și societății". 
(Nicolae Cătană).

CONSTANȚA G In cadrul 
manifestărilor dedicate centena
rului Mihail Sadoveanu, la Con
stanța a avut loc un simpozion 
organizat de Casa corpului di
dactic și biblioteca județeană. 
(George Mihăescu).

ARGEȘ G Elena Gentea. coo
peratoare din satul Uda. a des
chis o expoziție de pictură în 
foaierul Teatrului de stat din 
Pitești, iar Constantin Samoilă 
— o expoziție de metaloplastie 
la Casa tineretului a municipiu
lui. (Gheorghe Cirsiea).

BRĂILA G în sala cinemato
grafului „Lyra“ s-a desfășurat 
un spectacol de gală prilejuit de 
premiera absolută a filmului 
„Labirintul", producție a Casei 

de filme numărul 3, turnat în 
parte la Brăila. Au fost prezenți 
realizatori ai filmului. S A ieșit 
de sub tipar volumul de poezii 
„Somnul lebedelor" de Alfred 
Basarab Tibereanu, editat de 
Centrul de îndrumare a creației 
populare si a mișcării artistice 
de masă a județului Brăila. Vo
lumul este prefațat de Dumitru 
D. Panaitescu. (Corneliu Ifrim)

CLUJ O Filiala din C ij-Na- 
poca a societății de științe isto
rice a organizat, în colaborare 
cu Institutul de istorie și arheo
logie și Facultatea de istorie- 
filozofie a Universității „Babeș- 
Bolyai" o sesiune științifică 
comemorativă închinată împli
nirii a 250 de ani de la nașterea 
lui Horea, conducătorul răscoa
lei iobagilor d:n Transilvania de 
la 1784. (Al. Mureșan).

SATU MARE G La Căminul 
cultural din comuna Odoreu 
s-au deschis trei expoziții care 
se bucură de un mare interes. 
„Fruntașii noștri" este genericul 
expoziției în care sînt prezen
tate 15 portrete de fruntași în 
muncă (grafică) din cooperativa 
agricolă, secția de mecanizare, 
I.A.S. etc. — realizate în cea 
mai mare parte de artistul plas
tic Adalbert Szilagyi, alături de 
care semnează portrete și ar
tiștii plastici amatori Leo Frei
berg, Irina Moser și Irina Ză- 
voianu, pensionari. Celelalte 
două expoziții — una de carica
turi, alta de fotografii satirice 
—- sînt reunite sub genericul 
„Adunate, săgetate, ca să fie în
dreptate" — care abordează as
pecte concrete critice din reali
tățile comunei. (Octav Gru- 
meza).

• „OCHI ELECTRO
NICI". Oricît de perfecționat 
și inimitabil ar fi ochiul omului, 
el are insă și limite, inclusiv 
faptul de a nu putea distinge 
obiectele tn întuneric. O firmă 
britanică a reușit ceea ce pînă 
nu de mult părea de domeniul 
literaturii științifico-fantastice : 
„ochii" electronici produși de a- 
ceastă firmă pot vedea și noap
tea, ba mai mult, chiar și prin 
podeaua de metal a unui elicop
ter. Pentru a putea detecta dife
rite obiecte, pilotul elicopterului 
iși pune pe cap o cască specială 
care, cu ajutorul a două becu- 
lețe minuscule, semnalează unui 
computer direcția în care priveș
te pilotul. Semnalele date de 
computer sînt transmise instan
taneu unei camere de televiziu

ne — montată sub elicopter — 
care se poate roti cu 100 grade 
Intr-o secundă. Imaginea este re
transmisă pilotului, aceasta rea- 
lizindu-se cu ajutorul unui mi
nuscul aparat TV și a unui sis
tem optic atașate la casca pilo
tului. in fata ochiului său drept 
Ochiul electronic poate, de ase
menea. descoperi, noaptea, pe 
mare, o epavă pe care mai exis
tă supraviețuitori ; ochiul de
tectează căldura corpurilor și îl 
ghidează pe pilot direct spre 
obiectiv.

© METABOLISMUL SI 
BOALA CANCEROASĂ. 
Potrivit săptămînalului „News
week", americanul W. D. Kelly 
este autorul unei inedite teorii 
asupra cauzei apariției bolii can
ceroase, care s-ar datora unor 

dereglări ale metabolismului. In 
baza acestei teorii, el a elaborat 
o metodă proprie de tratament, 
bazată pe un regim dietetic strict 
individualizat. Conform noii 
teorii, pacienții pot fi împărtiți 
în mai multe grupe metabolice, 
precizarea grupei de care apar
țin stabilindu-se printr-un ches
tionar extrem de amănunțit, cu- 
prinzind cîteva mii de întrebări, 
la care pacienții- trebuie să răs
pundă. In funcție de aceste răs
punsuri, un computer elaborea
ză dieta respectivă — pare poate 
fi vegetariană sau bogată în pro
teine. Relevînd că noua teorie a 
dat naștere Ia controverse aprin
se, săptămînalul amintit subli
niază. în același timp, că un nu
măr apreciabil de pacienți au si 
început să urmeze tratamentul, 
rezultatele fiind în curs de ana
lizare.

• UN NOU TIP DE 
PELICULĂ FOTOGRAFI
CĂ. Specialiștii britanici au 
realizat un nou tip de film foto
grafic, care permite realizarea 
unor imagini de mare claritate. 
Avantajul lui principal constă în 
faptul că nu conține săruri de 
argint, așa cum este cazul cu fil
mele clasice, ceea ce permite 
realizarea unor însemnate redu
ceri ale prețului de cost.

® BATERIE AUTO DE 
LUNGĂ DURATĂ. In 

Franța a fost realizată o baterie 
auto cu durată de funcțio
nare practic indefinită. Ea se 
autoincarcă in timpul rulării 
automobilului, totodată, și per
mite demararea pe orice vreme. 
Nemaifiind nevoit să verifice tot 
timpul nivelul lichidului, condu
cătorul auto este eliberat astfel 
de un evident neajuns.

• DOMUL DIN MI
LANO VA FI... RENOVAT. 
Domul din Milano — celebrul 
monument arhitectonic — va fi 
supus, în anii viitori, unor am
ple lucrări de renovare — pri
mele din istoria de șase secole 

a clădirii. După cum s-a anun
țat la Milano, operațiunea va 
dura pînă în 1986 și va costa a- 
proximativ 11.5 miliarde lire. In 
această perioadă, două treimi 
din clădire vor fi închise pentru 
vizitatori.

• ENERGIE DIN SFE
CLĂ. Obținerea de energie din 
biomasă nu este o tehnologie 
aplicabilă în condiții rentabile 
doar pentru regiunile tropicale, 
cum se afirmă deseori — este de 
părere profesorul vest-german 
Manfred Dambroth de Ia Insti
tutul federal de cercetări agri
cole. El vede in sfecla furajeră, 
in dovleac, ridichi și morcovi o 
sursă importantă de energie. 
Prin utilizarea intensivă a fie
cărui petic de teren cultivabil, 
în R. F. Germania, de pildă, ar 

putea fi obținute din plantele 
mai sus enumerate 2,5—3.5 mi
lioane tone etanol. care, la rîn- 
du-i, este adaosul ideal la ben
zină pentru motoarele automo
bilelor.

© ORIGINALĂ OPE
RAȚIUNE DE SALVARE. 
Piloții aviației civile elvețiene 
au realizat o dificilă misiune de 
salvare a unor turme de oi din 
pășunile alpine, 'surprinse de 
timpul nefavorabil. Pentru ca 
oile să poată fi coborfte în văi 
au fost folosite plase rezistente 
în care au fost prinse cîte 10—12 
animale. Plasele astfel încărcate 
au fost suspendate cu cabluri 
de elicoptere și coborite în 
pășuni situate la altitudini de 
1 500—2 000 de metri deasupra 
nivelului mării.

© DEFIBRILATOR 
PORTATIV. Specialistul a- 
merican Michael Mirowski de la 
„Sinai Hospital" din Baltimore a 
realizat un defibrilator portativ 
(in greutate de 255 de grame), 
care se implantează sub pielea 
pacientului respectiv, in zona 
costală. Aparatul urmărește în 
permanentă funcționarea inimii. 
La cea mai mică dereglare, sau 
în caz de stop cardiac, el emite 
automat un număr de impulsi- 
uni care repun cordul în funcțiu
ne, evitind astfel decesul, practic 
inevitabil, al pacientului dacă nu 
se găsește în apropierea unui 
spital prevăzut cu un defibrila
tor clasic, de dimensiuni mult 
mal mari.



„Președintele Nicolae Ceaușescu
— militant neobosit în lupta 
pentru dezarmare și pace"

Articole în presa de peste hotare
Presa din diferite țări ale lumii continuă să publice articole consacrate 

personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, rolului său activ pe arena 
vieții politice internaționale, realizărilor poporului român in anii socialis
mului.

Săptămînalul Indian de politică ex
ternă „INTERNATIONAL REPOR
TER" a publicat un articol in care 
se subliniază, între altele, că „Româ
nia a creat o experiență originală 
prin introducerea participării conști
ente și responsabile a maselor largi 
populare la dezbaterea și conducerea 
treburilor țării prin Congresul con
siliilor populare. Prin introducerea 
sistemului orin care masele largi isi 
exprimă liber opinia, prin consiliile 
populare, in toate problemele vitale, 
România adaugă noi valențe demo
crației în cadrul sistemului socialist".

în articol se subliniază, pe de altă 
parte : „Există puține personalități 
în lume care sint interesate cu ade
vărat in încetinirea cursei înarmări

lor așa cum este președintele Nicolae 
Ceaușescu, unul dintre susținătorii 
păcii, militant împotriva războiului". 

„CEYLON DAILY MIRROR", unul 
dintre principalele cotidiane din Sri 
Lanka, publică un articol sub titlul 
„Concepția României despre pacea 
lumii", in care se subliniază că șeful 
statului român întreprinde acțiuni 
substanțiale pe linia politicii pașnice, 
lmpotrivindu-se stărilor tensionale m 
lume. „CEYLON OBSERVER". în ci
clul „Profiluri de personalități", con
sacră o pagină de ziar principalelor 
momente din viața și activitatea re
voluționară a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Sint prezentate, de ase
menea, principalele prevederi ale 
planului de dezvoltare economică a 
României pe 1981.

Manifestări consacrate României
în numeroase țări ale lumii au Ioc manifestări variate dedicate unor 

momente importante din istoria patriei și poporului nostru.
Vizitind expoziția „Cultura daco- 

getă în perioada clasică". deschisă 
recent la galeriile „Defense", din 
PARIS, în cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 2050 de ani de la 
constituirea statului dac centralizat 
și independent, ministrul francez al 
culturii și comunicațiilor. Jean-Phi- 
lippe Lecat. a subliniat frumusețea și 
bogăția vestigiilor lăsate de geto- 
daci, mărturie grăitoare a dezvoltării 
economico-sociale și a înaltei civili
zații cunoscute de strămoșii poporu
lui român în spațiul carpato-dună- 
rean. în spiritul tradiționalelor rela
ții româno-franceze, Jean-Philippe 
Lecat și-a exprimat speranța dezvol
tării în continuare a legăturilor cul
turale dintre cele două țări.

La Biblioteca română din ROMA 
a fost organizată o seară omagială 
Nicolae Iorga. în cadrul căreia prof. 
Mariano Baffi a evocat personalita
tea și activitatea marelui istoric ro
mân de reputație mondială. Confe
rința a fost ilustrată cu înregistrări 
în lectura savantului omagiat.

în AUSTRIA, în orașul Neusiedl-am 
See. a avut loc deschiderea manifes
tărilor culturale românești, prilej- cu 
care primarul orașului, Hans Halbri- 
tter. a evidențiat satisfacția munici
palității de a găzdui această amplă 
acțiune care oferă posibilitatea unei 
mai hune cunoașteri a istoriei po
porului român, a realizărilor econo
mice și culturale, a politicii de pace 
și colaborare multilaterală pe care o

desfășoară România în Europa si în 
lume. Manifestările cuprind expozi
ția „Vestigii dacice", expoziții de artă 
plastică, de fotografii — „România 
turistică" — Săptămîna filmului 
românesc și alte acțiuni. La festivi
tatea de deschidere au participat 
Franz Sauerzoph, vicepreședintele gu
vernului landului Burgenland, Rofrer 
Ștefan, șeful autorității raionale 
Neusiedl-am-See. un numeros public.

în orașul Lausanne. ELVEȚIA, cu 
prilejul unei serate literare omagia
le, romancierul Dinu Săraru și Jean- 
Louis Perverelli, președintele Uniu
nii scriitorilor din cantonul Vaud. au 
evocat personalitatea marelui poet 
român Tudor Arghezi.

în INDIA, în localitatea Ambala, 
din statul Haryana, au avut loc mani
festări consacrate aniversării consti
tuirii statului dac centralizat si inde
pendent. Cu acest prilej, a fost 
inaugurată o expoziție de carte, unde 
au fost expuse, la loc de frunte, vo
lume din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. precum și lucrări despre 
cultura și istoria poporului român.

în ciclul „Tezaure ale civilizației". 
TELEVIZIUNEA CANADIANĂ (CBS) 
a transmis filmul documentar româ
nesc „Tezaurul de la Pietroasa", 
prilej de evocare a unor momente 
din istoria poporului român, de subli
niere a caracterului său daco-roman 
și a continuității elementului româ
nesc In spațiul carpato-dunărean.

Pentru o conferință internațională privind transformarea 
Oceanului Indian Intr-o zonă a păcii

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U, pen
tru Oceanul Indian a adoptat o re
zoluție in care se reafirmă necesita
tea convocării, in curbul anului vii
tor. la Colombo, a unei conferințe 
internaționale avind ca sarcină prin
cipală elaborarea unei convenții pri
vind transformarea acestui ocean in
tr-o zor.ă a păcii.

In dezbaterile din Comitetul spe

cial pe această temă, reprezentanții 
unui mare număr de state au atras 
atenția asupra pericolelor ce decurg 
din intensificarea activităților mili
tare în acest bazin maritim și au 
subliniat importanta deosebită pe 
care ar avea-o pentru țările din re
giune și pentru pacea întregii lumi 
adoptarea măsurii de transformare a 
Oceanului Indian într-o zonă a păcii.

încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace 

de colaborare economică și tehnico-științifică
PRAG A (Agerpres). — La Praga 

s-au încheiat lucrările celei de-a 
XlI-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-cehoslovace de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ion Pățan, viceorim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisie, iar dele
gația cehoslovacă — de tovarășul 

'Josef Simon, vicepreședinte al gu
vernului, președintele părții ceho
slovace în comisie.

Sesiunea a examinat activitatea de 
colaborare economică, cooperare si 
specializare în producție, desfășurată

în perioada care a trecut de la sesiu
nea a Xl-a a comisiei, activitatea de 
coordonare a planurilor economiilor 
naționale pe perioada 1931—1985. des
fășurarea schimburilor comerciale, 
convenindu-se noi acțiuni pentru lăr
girea și diversificarea acestora.

La încheierea lucrărilor, conducătorii 
celor două delegații au semnat proto
colul sesiunii, care prevede măsuri 
concrete pentru extinderea în con
tinuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice bilaterale in indus
tria construcțiilor de mașini, industria 
electrotehnică și electronică, meta
lurgie, chimie și în alte sectoare de 
interes reciproc.

ȘEDINȚE ALE COMISIILOR PERMANENTE C. A. E. R.f ' ’

© pentru colaborare în domeniul industriei chimice
SOFIA 1 (Agerpres). — La Plovdiv 

(R. P. Bulgaria), s-au desfășurat 
lucrările ședinței a 57-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul industriei chimice, 
la care au particioat delegațiile ță
rilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Gh. Caranfil, ministrul in
dustriei chimice.

în cursul lucrărilor, comisia a exa
minat problemele care decurg pen
tru activitatea sa din documentele a- 
doptate la ședința a XXXIV-a a Se
siunii C.A.E.R. și la ultimele două 
ședințe ale Comitetului Executiv al 
consiliului, precum și stadiul reali
zării acțiunilor ce-i revin di-n Pro

gramul complex și din programul 
special de colaborare pe termen lung.

Comisia a examinat, de asemenea, 
problemele legate de stadiul de pre
gătire pentru semnare a convenții
lor și protocoalelor la convențiile de 
specializare și cooperare în produc
ție in domeniul industriei chimice, 
microbiologice și de celuloză și 
hirtie pe perioada 1981—1985, precum 
și uneie propuneri privind colabora
rea economică și tehnico-știintifică 
in sectoarele maselor plastice, petro
chimiei, prelucrării cauciucului, în
grășămintelor minerale etc.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de conlucrare, înțelegere si 
prietenie.

Lungimea maximă, Nofd-Sud: 1 574 
de kilometri. Lățime medie : 400 de 
km. Suprafața : 449 793 kmp. Popu
lația : 8 303 000 (20 de locuitori pe un 
kilometru pătrat). 50 la sută din te
ritoriu — păduri. 9 la sută — lacuri. 
Aproximativ o cincime din teritoriu 
se află dincolo de Cercul Polar. 
Acestea sint datele geografice gene
rale care definesc Suedia ca pe a 
patra țară din Europa din punct de 
vedere al suprafeței ocupate și ca pe 
una dintre țările cu cea mai rare
fiată populație. Privit de sus. din 
avionul care te aduce la Stockholm, 
pămintul Suediei pare cu totul neo
bișnuit. Vaste întinderi de păduri, 
de un verde crud, presărate cu mi
lioane de mici pete albe — spinări de 
piatră pe care pămintul n-a izbutit 
să le acopere. Apoi extrem de dese 
ochiuri albastre de apă. Astfel incit, 
peticele de pămint cultivat, ivite ici- 
colo, par să fi fost cu greu cucerite 
intr-un teritoriu al vegetației sălba
tice. Suedezii, urmașii temerarilor 
vikingi, ,au făcut din acest teritoriu, 
pe care ' anticii Europei l-au socotit 
capătul pămintului („Ultima Thule"), 
o zonă a civilizației, a prosperității 
și care a izbutit, intr-o Europă a 
atitor frămintări, performanța -unui 
secol și jumătate de totală absentă 
a oricărui conflict armat. Regim 
parlamentar — ,.Riksdag" se cheamă 
in suedeză parlamentul, care func
ționează din secolul al XV-lea.

Pentru recunoscuta prosperitate 
suedeză două par să fie principalele 
explicații. Mai întii, priceperea in 
a folosi bogatele resurse naturale ale 
țării. Cu precădere in partea sa nor
dică, Suedia deține generoase zăcă
minte de minereuri cu un bogat con
ținut de fosfor și cu un foarte bogat 
conținut de fier (intre 60 și 70 la 
sută). Apoi uraniu și alte minerale. 
Se adaugă bogăția masivelor sale 
păduri. Ca și resursa căderilor de 
apă, care asigură 15 la sută din ener
gia electrică-necesară acestei țări 
puternic industrializate. A doua ex
plicație trebuie s-o căutăm in acei 
166 de ani in care (din 1814 și pini 
in prezent) Suedia a fost ferită de 
pustiirile cunoscute de alte țări eu
ropene, in înfruntări armate ce au 
culminat cu cele două mari con
flagrații mondiale. Și, desigur, și la 
una ca și la alta dintre aceste expli
cații se adaugă pofta de muncă și 
proverbiala corectitudine a suedezu
lui.. Se pare că. totuși, dezvoltarea 
economică și socială a Suediei nu este 
ceea ce s-ar putea numi un lung 
proces istoric. Pentru că — e cungs- 
cut faptul — începutul acestui secol 
a găsit Suedia in îngrijorarea

cursei Înarmărilor șl fac apel la 
unirea tilturor forțelor democratice 
in lupta pentru pace.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

CONFERINȚA MONDIALA EXTRAORDINARA DE SOLIDARITATE 
LUPTA ANTIIMPERIAUSTA A POPOARELOR DIN ZONA 

GOLFULUI, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Nicosia, s-a în
cheiat prin adoptarea unui comunicat care cheamă toate forțele pro
gresiste, democratice, organizațiile internaționale și guvernele să demaște 
și să condamne politica îndreptată spre intervenție militară și crearea de 
baze militare. Conferința — subliniază comunicatul — acordă o înaltă 
apreciere sprijinului acordat popoarelor arabe de forțele revoluționare și 
democratice din lume, in primul rind de țările socialiste. Conferința adre- 

‘ ‘ a 'sează Irakului și Iranului apelul de
CONFERINȚA MINIȘTRILOR 

DE EXTERNE AI ȚĂRILOR NEA
LINIATE se va desfășura intre 9 
și 12 februarie 1981, la Delhi — a 
hotărit Biroul de coordonate al 
țărilor nealiniate, în cursul unei 
reuniuni desfășurate la sediul din 
New York al Națiunilor Unite.

înceta imediat acțiunile militare.

• pentru construcții
BERLIN 1 (Agerpres). — La Mag

deburg (R.D.G.) s-au desfășurat lu
crările ședinței a 50-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru construc
ții, la care au participat delegațiile 
țărilor membre, precum și o delega
ție din R.S.F. Iugoslavia. S-a efec
tuat un amplu schimb de păreri pri
vind direcțiile principale de dezvol-' 
tare în perspectivă a producției ma
terialelor de construcții și s-a con
venit ca. in următorii ani. colabora
rea în acest domeniu să fie orientată 
cu prioritate în direcția creării și 
promovării unor noi și eficiente ma
teriale de construcții, elaborării de 
tehnologii modeme și perfecționării 
celor existente, reducerii consumuri

lor energetice și valorificării pe 
scară mai largă in producția mate
rialelor de construcții a unor resurse 
recuperabile și refolosibile.

Comisia a mai examinat probleme 
ale colaborării in domeniul produc
ției mărfurilor de larg consum din 
sticlă și ceramică, inclusiv al fabrică
rii unor componente din sticlă și 
ceramică, destinate industriei elec
tronice, și a adoutat raportul de ac
tivitate pe anul 1980, precum și pro
gramul privind elaborarea, in anii 
1981—1985, a unor lucrări de prog
noză în ramurile construcțiilor și ma
terialelor de construcții.

Lucrările ședinței au decurs in
tr-o atmofeferă de lucru, prietenească.

O „LUNĂ DE ACȚIUNE IMPO- 
j TRIVA CREȘTERII INFLAȚIEI 

ȘI ȘOMAJULUI" a fost lansată la 
I Londra și în regiunile industriale 

din Anglia cu prilejul Congresului 
Sindicatelor Britanice. Sindicatele 

I britanice solicită guvernului adop
tarea de măsuri capabile să con- 

I tribuie la redresarea economiei șl 
la ameliorarea condițiilor de mun
că șl viață ale oamenilor muncii 

| britanici.
| LA SPEZIA ȘI-A REALES UN 

PRIMAR (COMUNIST. Pentru a 
doua oară consecutiv, Aldo Geac- 

. che, membru al P.C. Italian, a fost 
ales in funcția de primar al cen-

I trului provincial La Spezia, de pe 
coasta ligură a Italiei. Din consi- 

Iliul municipal fac parte reprezen
tanți ai partidelor comunist și so
cialist.

O PLENARAr A C.C. AL P.C. 
I MEXICAN, desfășurată Ia Ciudad 
. de Mexico, a examinat probleme 

legate de pregătirile pentru con- 
I greșul partidului și a hotărit ca 

lucrările Congresului P.C. Mexican 
I să se desfășoare in martie 1981.

LA PHENIAN A FOST SEMNAT 
UN PRdTOCOL COMERCIAL in
tre guvernele R.P.D. Coreene și 
R. P. Bangladesh. După cum in
formează agenția A.C.T.C., pre
ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen. a primit delegația din Ban
gladesh, cu care prilej au fost 
examinate stadiul și perspectivele 
dezvoltării relațiilor bilaterale.

CONVORBIRI ÎNTRE PARTI
DUL ELVEȚIAN AL MUNCII ȘI 
P.C. FRANCEZ. La Geneva s-a 
dat publicității comunicatul cu pri
vire la convorbirile dintre secre
tarul general al Partidului Elvețian 
al Muncii, Armand Magnin, și se
cretarul general al P.C. Francez, 
Georges Marchais. Cele două parti
de consideră că menținerea și asi
gurarea păcii constituie o parte 
principală componentă a luptei 
pentru bunăstarea oamenilor, pen
tru democrație și socialism — se 
spune in comunicat. Ele consideră 
drept o sarcină primordială acti
vizarea acțiunilor vizind încetarea

NOUL GUVERN CVADRIPAR- 1 
TIT ITALIAN,' condus de Arnaldo . 
Forlani, a avut, vineri, prima sa 
reuniune. După cum transmite I 
agenția A.N.S.A., cabinetul a adop
tat. cu acest prilej, o serie de mă
suri fiscale menite să permită sta
tului să obțină încasări su
plimentare de ordinul a 1 900 mi- ■ 
liarde lire. Aceste măsuri, subli
niază agenția, se înscriu in cadrul 1 
strategiei globale a guvernului . 
italian vlzînd reducerea deficitului 
bugetar și combaterea inflației. I

UN COLOCVIU ASUPRA CO- | 
MUNICAȚIILOR DINTRE AFRICA 
SI EUROPA ÎN ZONA STRIMTO- 1 
RI1 GIBRALTAR, organizat de Co- , 
misia mixtă marocano-spaniolă, șl-a 
început lucrările in orașul marocan | 
Tanger. La reuniune participă nu
meroși experți din diverse țări ale I 
lumii,

PREȚURILE PRODUSELOR DE , 
CONSUM AU CRESCUT ÎN 7 - 
RILE C.E.E. cu 0.8 la sută din I
gust pină in septembrie, iar rata 
inflației a fost de 13,3 la sută in I 
luna august — relatează agenția | 
A.P. în ultimele 12 luni, rata in
flației a fost de 21.5 la sută in i 
Italia, 15,8 la sută in Marea Bri- 
tanie, 13,6 la sută în Franța. *

MITING DE PROTEST AL PROFESORILOR ȘI ELEVILOR DIN I 
WASHINGTON. La Washington a avut loc un miting de masă la care au | 
luat parte un mare număr de cadre didactice, elevi, părinți și reprezen
tanți ai opiniei publice, organizat in semn de protest față de dificultățile i 
financiare din sistemul de invățămînt american și împotriva reducerii 
cheltuielilor federale pentru educație. Reducerea. în anul financiar trecut, 1 
cu 75 000 000 de dolari a fondurilor destinate sistemului de invățămînt din . 
capitala americană a prejudiciat grav situația in acest domeniu : 700 de 
Învățători și profesori au fost concediați. copiii învață in clase supraaglo- I 
merate, nivelul calitativ al invățămintului a scăzut, lipsesc manualele și 
materialele didactice strict necesare.

Continuă negocierile 
intercomunitare

0 nouă industrie occidentală „bolnavă": 
construcțiile navale

DEZBATERILE ADUNĂRII GENERALE A O N U,

Consecințele dăunătoare ale cursei înarmărilor 
asupra mediului înconjurător

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
început examinarea, în ședințele 
plenare, a proiectului de rezoluție 
intitulat „Răspunderea Istorică a sta
telor pentru conservarea naturii de 
pe Pămint pentru generațiile actuale 
și viitoare", inițiat de U.R.S.S. Des- 
chizînd dezbaterile pe această temă, 
reprezentantul U.R.S.S., acad. Fedo
rov, a arătat că, prin inițierea aces
tei rezoluții. Uniunea Sovietică do
rește să atragă atenția statelor asu

pra faptului că actuala cursă a Înar
mărilor are consecințe dăunătoare 
asupra mediului ambiant al omului 
și. totodată, ingustează posibilitățile 
de cooperare internațională în ma
terie de protejare a mediului încon
jurător al planetei noastre. „Numai 
în condițiile destinderii și ale înce
tării cursei înarmărilor — a spus 
vorbitorul — se poate Înfăptui pe 
deplin o atare cooperare, se pot 
elabora programe cuprinzătoare și 
se pot găsi mijloacele necesare pen
tru realizarea lor in practică".

în problema cipriotă
NICOSIA 1 (Agerpres). — In cadrul 

convorbirilor consacrate soluționării 
problemei cipriote, la Nicosia a avut 
loc, vineri, o nouă intilnire intre 
reprezentanții comunităților cipriotă 
greacă și cipriotă turcă. După cum 
s-a anunțat oficial. întilnirea a fost 
consacrată examinării „măsurilor 
practice pentru restaurarea încrederii 
mutuale intre cele două comunități 
ale insulei".

Totodată, la Nicosia se precizează 
că secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat guvernului ci
priot șl liderilor ciprioților turci un 
mesaj în care Ie recomandă să con
tinue negocierile pentru reglemen
tarea politică a situației din insulă. 
Mesajul a fost remis celor două părți 
de către Hugo Gobbi, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru.

BONN 1 (Agerpres). — După criza 
industriei siderurgice occidentale, o 
altă ramură este „bolnavă" : con
strucțiile navale din țările membre 
ale C.E.E. Criza industriei navale a- 
trage după sine restringerea produc
ției șl concedierea in masă a munci
torilor, inginerilor șl tehnicienilor 
din această branșă. După cum rezul
tă dintr-un raport al Biroului vest- 
german de legătură cu C.E.E.. in 
anul 1979, în țările Pieței comune au 
fost construite nave cu un deplasa
ment tnsumind 3 milioane tone, 
față de 5,1 milioane tone în 1976. 
Anual, in statele respective tși pierd 
locurile de muncă mai multe mii de 
lucrători de la șantierele navale. Po
trivit datelor oficiale ale C.E.E., in

ultimii 5 ani, numărul persoanelor 
angajate Ia șantierele navale ale 
„celor nouă" s-a redus de la 200 000 
la 128 000. In Anglia au fost concediați 
23 000 de lucrători din această ramu
ră, în R.F.G. — 19 000, in Olanda — 
peste 8 000.

ROMA 1 (Agerpres). — La Mon- 
falcone a avut loc Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Italian 
pentru problemele industriei navale.' 
Au participat parlamentari, econo
miști, activiști sindicali, muncitori, 
care au analizat cauzele crizei prin 
care trece in prezent industria na
vală italiană, una din ramurile im
portante ale economiei naționale a 
tării.

Constituirea noului organism — Consiliul Consultativ 
al Egiptului

SUEDIA:
Vocația muncii, 

vocația păcii și colaborării
depopulirii prin masive emigrații 
din pricina sărăciei. Un prospect care 
prezintă Suedia pe scurt susține că 
pină in urmă cu 50 de ani cea mai 
mare parte a suedezilor trăiau din 
pescuit și agricultură și că, prin ur
mare, procesul dezvoltării economice 
și-a avut inceputul abia in urmă cu 
cinci decenii. Ceea c& ne vorbește 
despre un considerabil efort de voin
ță al acestui popor.

★
Stockholm — o, capitală liniștită, un 

oraș care, in lumina de miere a aces
tei toamne, pare că visează ascultind 
clipocitul apelor ce-l împresoară și-t 
segmentează incit petre că totul aici 
începe și se termină pe malul unui 
lac, al unui canal; lingă mari și grefe 
clădiri se leagănă vapoare, lingă 
stilpii iluminatului public se înalță 
catarge. In aer vibrează răcoarea, 
puritatea respirației Nordului. Pri
virile examinează cu aviditate mer
sul și înfățișarea trecătorilor, clădiri
le, inscripțiile, vitrinele, caldarîmul... 
Timpul e scurt și am vrea să cu
noaștem, dacă nu sufletul, măcar 
cite ceva din realitățile acestei țări...

Ne grăbim, ne așteaptă domnul 
Lars Nabseth, la Federația industri
ilor suedeze. Sintem primiți cu ex
tremă politețe. Unul din rolu
rile principale ale instituției este 
acela de a purta convorbiri și trata
tive intre sindicate, patronat și gu
vern. Ar putea domnul Nabseth să 
ne înfățișeze actualele probleme eco
nomice ale Suediei? O va face cu 
multă plăcere. „Situația — ne spune 
dinsul — este foarte neliniștitoare. 
Suedia Intimpină acum dificultăți in 
balanța de plăți externă. Va trebui 
să facem eforturi mari in comerțul 
exterior și, de asemenea, să recuce
rim anumite domenii ale pieței in
terne suedeze. Va fi greu pentru că 
creșterea prețurilor la petrol a zgu
duit serios Suedia. Pe de altă parte, 
sint foarte mari impozitele in Suedia. 
Noi credem (vorbea in numele fede
rației) că impozitele ar trebui re
duse, modificate și discutăm in acest 
sens cu partidele politice, cu guver
nul, am dori ca această problemă să 
fie supusă parlamentului...".

Și iată-ne, dintr-o dată, introduși in 
problematica de amănunt a vieții ce
tățeanului suedez, a cetățeanului care, 
astfel, nu mai este pentru noi o 
ființă de neînțeles, ci, dimpotrivă, un 
om cu care am și stabilit o punte de 
comunicare, știm acum cite ceva 
despre ce-l preocupă, știm să-i înțe
legem oarecum privirile atit de al
bastre. Dar să continuăm. O oră mai 
tirziu, ne aflăm la S.A.F. (Confede

rația patronală suedeză), unde ni se 
vorbește (uneori și prin intermediul 
proiecțiilor, al diagramelor etc.) 
despre o organizație cuprinzind alte
36 de organizații de branșă ce includ
37 000 de firme, între care unele pu
ternice precum „Volvo", dar și o puz
derie de întreprinderi cu maximum 
cinci salariați. Menirea S.A.F. este sa 
discute, să trateze cu sindicatele, să 
stabilească înțelegeri, să pună de 
acord interesele celor două „tabere". 
Probleme ? Aceleași. „Noi, spune 
doamna Birgttta Sandstrom-Eriksson, 
avem acorduri prin care dorim să ri
dicăm salariile mici și să le menținem 
pe cele ridicate, deși, uneori, aceasta ii 
afectează pe cei mai pricepuți, pe 
cei mai eficienți. Impozitul merge 
pină la 80 la sută din venit, ceea ce 
produce o nivelare nu totdeauna 
binevenită... Dorim o modificare a 
sistemului de impozite...". Și astfel 
ne-am întors la aceeași problemă... 
Există, desigur, multe alte situații 
pe care Suedia vrea să le rezolve, pe 
care cetățeanul de rind le cunoaște 
și le urmărește ; o viață politică ac
tivă face ca parlamentul, a cărui sț- 
siune s-a redeschis in dimineața ce 
a urmat sosirii noastre la Stockholm, 
să devină un fierbinte creuzet, me
nit să decanteze măsuri pentru păs
trarea a ceea ce aici se numește „mo
delul suedez".

între timp, Suedia muncește.
★

Am plecat dimineața din Stockholm, 
cu trenul, pentru a ajunge, peste 
două ore, cale de 200 km, la Aces
ta, localitate industrială al cărei 
nume este unul și același cu numele 
uneia dintre cele mai cunoscute fir
me de oțeluri inoxidabile din Sue
dia și din Europa (componentă a 
grupului „Axei Johnson"). Avesta 
produce anual 200 000 de tone de oțel 
inoxidabil (cel mai vechi și cel mai 
important producător din Europa), 
din care realizează un larg sortiment 
de laminate, pentru, o infinitate de 
întrebuințări, punctul forte al pro
ducției fiind o bandă de inox lami
nată la rece și cu o lățime de doi 
metri — performanță unică în lume 
la ora de față. De aceea, instalația 
nu poate fi fotografiată. aparatul 
l-am- lăsat afară, in mașină. Nota 
aparte a uzinelor de aici, de la 
Avesta, este — cum aveam să înțe
legem vizitindu-le — supercalitatea 
producției, unicitatea el. Oțeluri, inox 
și oțeluri titan rezistente la coroziu
nea celor mai puternici agenți, pen
tru nave cu destinații speciale, pen
tru recipienți speciali, pentru cen
trale atomoelectrice etc., etc.

Am fost intimpinați, la gară, cu

In centrul nou al orașului Stockholm
Foto: M. Caranfil

amabilitate, cu un zîmbet deschis șl 
familiar... Familiar, da. pentru că 
România nu este deloc un nume 
străin aici; firma întreține vechi și 
trainice relații de colaborare cu fir
me din România. Gazdele ne vor
besc despre istoria uzinei și a 
localității, cu amănunte pitorești sau 
dramatice, localitatea in sine și îm
prejurimile, condițiile de viață și 
condițiile de muncă, felul de a fi 
al oamenilor, munca lor, tradițiile și, 
mai ales ceea ce se face aici pentru 
ca bizonul (emblema Avestei) să ră- 
mină cu ținuta sa falnică (așa cum 
e reprezentat într-o statuie de inox 
din preajma uzinei), vorbind despre 
prestigiul internațional neștirbit al 
oțelurilor pe care este întipărit. Am 
străbătut, timp de două ore, partea 
nouă, cea mai modernă, a uzinei,' 
cuptoarele electrice ale oțelăriei, apoi 
laminoarele așezate în lungi șiruri 
de hale. Am văzut, am admirat și, la 
sfirșit, i-am pus domnului Rahikai- 
nen, reprezentantul firmei, o între
bare : „De ce este nevoie de chiar 
atîta ordine, de chiar atit de multă 
curățenie, împinsă uneori pină la pe
danterie. în halele uzinei dumnea
voastră ?" M-a privit, ușor mirat, și 
mi-a dat următorul răspuns : „Ordi
ne, pentru ca nici un produs, nici un 
material să nu poată fi niciodată 
confundat cu altul. Curățenie, spații 
plăcute de muncă pentru că aceasta 
este o problemă a productivității, a

randamentului". Un răspuns exact, 
în directă legătură cu firma, cu pro
ducția și reputația ei, despre un 
amănunt, desigur, unul din multele 
amănunte care îți atrag aici atenția.

Adeseori, in cele citeva ore petre
cute la Avesta, gazdele noastre aveau 
să amintească o dată și încă o 
dată și mereu un eveniment pe care 
îl așteaptă și despre care au ' ținut 
mereu să precizeze că ii onorează: 
in vizita oficială pe care o va face 
in Suedia, la inceputul lunii noiem
brie, președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, va 
veni și la Avesta. Da. se fac aici 
foarte serioase pregătiri pentru acea 
importantă zi. Gazdele au ținut să 
ne arate casa rezervată solilor po
porului român, au ținut să ne spună 
ce părere au despre personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, al 
cărui nume îl pronunțau fără greș și 
cu mare respect.

Dar aceasta se întimplă nu numat 
la Avesta. Numeroase personalități 
ale vieții politice și economice din 
Suedia ne-au vorbit in aceiași ter
meni despre vizita președintelui 
României in Suedia, despre persona
litatea marcantă, cunoscută și res
pectată in lume, a omului politic și 
de stat Nicolae Ceaușescu.

Ceea ce va constitui subiectul vii
toarei corespondente din Suedia.

Mihai CARANFIL

CAIRO 1 (Agerpres). — La Cairo 
s-a anunțat oficial că Sobhi Abdel 
Hakim a fost ales președinte al Con
siliului Consultativ al tării, infor
mează agenția France Presse. Consi
liul Consultativ, organism nou creat 
— numără 210 membri, dintre care 
70 sîrit numiți de șeful statului, iăr

140 au fost desemnați In urma alege
rilor organizate Ia 25 septembrie anul 
acesta. Toți membrii săi aparțin 
Partidului National Democrat — de 
guvernămint El are numai rol con
sultativ, fără a restrînge puterea le
gislativă sau executivă. „

Ipoteze ipotetice
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Era într-o vineri, spre prînz, cind, deodată, ce credeți că a căzut 
peste capul englezilor — care și așa aveau atitea pe cap ? I

Circa zece bombe atomice. Pur și simplu.
Unele ou căzut peste obiective militare ; de pildă, la sud-vest de 

Londra, baza de la Greenhani Common, pentru lansarea rachetelor 
croazieră, a Încasat o bombă nucleară de trei megatone. Alături, ora
șul Newburry a fost distrus total de o rachetă nucleară de două 
megatone - spre indispoziția localnicilor.

Și acesta a fost doar inceputul. Pentru că în următoarele ore au 
continuat să cadă alte bombe. După amiază, spre ora ceaiului tihnit, 
ploua cu rachete — toate nucleare, incit atit de tradiționalele umbrele 
nici nu mai puteau face față.

Citeva rachete au căzut peste bazele de ascultare electronică din 
Țara Galilor: au fost atinse stațiile radio cu frecvență foarte joasă care 
serveau Statului Major pentru comunicarea cu flota de submarine.

Sîmbătă necazurile au continuat, ba chiar a fost și mai rău. Au 1 
căzut bombe nucleare la Liverpool și la Southampton. Londonezii au ' 
avut la început noroc, orașul n-a fost atins direct de nici o bombă; 
aceea care-i fusese hărăzită, de cinci megatone, a căzut în estuarul 
Tamisei. Șansa a fost însă efemeră, fiindcă vîntul, modificindu-și direcția, 
a îngrămădit deasupra orașului munți de nori radioactivi.

Pe scurt, de vineri pină vinerea următoare, în decurs de șapte zile, 
au căzut nu mai puțin de 130 de bombe nucleare de mare putere.

Acest lucru a stirnit, probabil, insatisfacția cetățenilor, 
trucît distrugerile au fost imense: orașe nimicite, porturi dis
truse, populația — volatilizată. Și pe plan social s-au produs
inconveniente - administrația centrală de război a blocat trans
porturile, toate autostrăzile și șoselele fiind rezervate arma
tei; au fost Interzise convorbirile telefonice particulare, dega- 
jîndu-se liniile pentru unitățile militare ; în unele zone a dispărut orice 
autoritate, inregistrîndu-șe acte de banditism, crime, violuri, jafuri. In 
schimb, poliția și armata au declanșat o vastă acțiune de urmărire a 
militanților pacifiști, considerați ca elemente subversive și pasibili de 
pedeapsa cu moartea.

Imagini apocaliptice, relatate sumar, 
vista britanică „New Statesman". Care a 
secutive planurile și scenariul exercițiului 
numit „Square leg", relatind cu foarte 
conflictului dintre „Pactul portocaliu" și

Oamenii au fost foarte îneîntați aflînd ce le-a căzut pe cap, fără 
știrea lor, și prin ce au trecut - e drept, doar pe hirtie. Iar cind unele 
nemulțumiri au fost exprimate prea insistent, răspunsul oficial a fost 
că asemenea exerciții trebuie să ia in considerare toate ipotezele.

In ce privește sentimentele de securitate, liniște și optimism inspi
rate populației, efectele vor fi, cu siguranță, ipotetice.

Sau poate se consideră că prin psihoza teroarei, prin obsesia mi
litarists și febra neliniștii se contribuie activ la pregătirea apropiatei 
reuniuni pentru securitate de la Madrid ?!

Ar fi și aceasta o ipoteză.
Ipotetică.
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Tabloul complet II oferă re
publicat in patru numere con- 
de apărare antinucleară, de- 
multe amănunte desfășurarea 
„Alianța albastră".

N. CORBU
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