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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Marți, 4 noiembrie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat sta
diul îndeplinirii planului la producția indus
trială pe luna octombrie 1980. Au fost apre
ciate rezultatele pozitive obținute în reali
zarea producției nete și a producției-marfă, 

'precum și a planului de investiții, rezultate 
care oglindesc forța economiei noastre so
cialiste, justețea politicii partidului și sta
tului de dezvoltare economico-socială a pa
triei, liotărirea cu care toți oamenii muncii 
transpun în viață prevederile planului de 
stat. Programul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Totodată, au fost evidențiate o serie do 
rămineri în urmă, mai ales în ce privește ac
tivitatea în domeniul construcții-montaj, a 
respectării termenelor de intrare în produc
ție a unor capacități, precum și în domeniul 
exportului. Comitetul Politic Executiv a in
dicat guvernului, ministerelor să ia cele mai 
ferme măsuri pentru recuperarea tuturor 
rămânerilor în urmă și mobilizarea forțelor 
în vederea îndeplinirii integrale, la toți in
dicatorii, a planului producției industriale 
pe lunile noiembrie și decembrie, pe între
gul an 1980. în centrul atenției trebuie să 
stea în continuare realizarea producției fi
zice și a producției-marfă și terminarea 
grabnică a investițiilor planificate pentru 
acest an. Este necesar să se acționeze cu 
toată energia pentru realizarea la timp a 
prevederilor stabilite în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, pentru asigurarea 
desfășurării in cele mai bune condiții a ac
tivității de producție. O sarcină esențială 
este realizarea planului la export atit în 
țările socialiste, cit și pe devize libere. Co
menzile de care dispun majoritatea minis
terelor asigură realizarea programului sta
bilit — hotărîtoare este acum intensificarea 
eforturilor in toate întreprinderile pentru 
realizarea producției în volumul și la ni
velul calitativ corespunzător.

în scopul îndeplinirii tuturor acestor sar
cini importante, Comitetul Politic Executiv 
a indicat ca ministerele, organele de partid 
și de stat să-și concentreze eforturile jos, în 
centrale și întreprinderi, să acționeze direct 
în unitățile economice pentru soluționarea 
operativă a tuturor problemelor de care de
pinde realizarea planului în cele mai bune 
condiții. Comitetul Politic Executiv chea
mă organizațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii, comuniștii, pe toți cei ce lu
crează în industrie să facă totul, într-un 
înalt spirit de abnegație și patriotism, pen- 
ru a asigura încheierea cu succes a planu
lui pe acest an. și a întregului cincinal.

Comitetul Politic Executiv a trasat, de 
ssemenea, sarcina concentrării tuturor for
țelor din agricultură pentru terminarea in 
dteva zile a recoltării culturilor de toamnă, 
ții în primul rind, a porumbului, pentru 
transportarea și depozitarea producției ast
fel incit să nu se irosească nimic, pentru 
predarea grabnică a produselor prevăzute 
pentru fondul central în vederea asigurării 
bunei aprovizionări a populației și satisfa
cerii celorlalte cerințe ale economiei națio
nale. S-a indicat, de asemenea, ca Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, consi
liile populare, toate organele de partid și 
organele agricole să ia cele mai hotărite mă
suri pentru terminarea, în cursul acestei 
luni, a arăturilor adinei de toamnă pe în
treaga suprafață agricolă planificată, în ve
derea asigurării unor recolte sporite in anul 
viitor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca în 
această perioadă să se asigure o maximă mo
bilizare a tuturor forțelor din agricultură, 
a întregii forțe de muncă de la sate și a tu
turor mijloacelor materiale de care dispu
nem, pentru desfășurarea lucrărilor agrico
le de toamnă, în ciuda condițiilor atmosfe
rice nefavorabile, la timp și în cele mai 
bune condiții, in vederea asigurării hranei 
poporului, a materiilor prime necesare in
dustriei.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
probleme legate de extracția de cărbune, 
buna aprovizionare și buna funcționare a

centralelor electrice care folosesc cărbune. 
S-au indicat măsuri de îmbunătățire a ac
tivității de extracție, și în special pentru li
vrarea zilnică a întregii cantități de cărbune 
extras către centrale. Nu se va considera 
producție realizată decît cea livrată centra
lelor și pieței. Comitetul Politic Executiv a 
criticat faptul că Ministerul Minelor, Petro
lului și Geologiei a imobilizat mari stocuri 
de cărbune nelivrat, cu o vechime de cîțiva 
ani, care se deteriorează, și a indicat măsuri 
de livrare urgentă a întregului stoc de căr
bune către centrale. în scopul realizării sar
cinii trasate de conducerea partidului și sta
tului de a se obține. în trimestrul IV al aces
tui an și în perspectivă, o cantitate mult mai 
mare de energie electrică din centralele care 
folosesc drept combustibil cărbunele, Comi
tetul Politic Executiv a indicat să se acțio
neze cu hotărire pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în activitatea acestora, îmbună
tățirea funcționării grupurilor electroener- 
getice, reducerea consumurilor specifice, cu 
deosebire a celor de păcbră, și creșterea ran
damentelor. Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru asigurarea aprovizio
nării normale, în limita cotelor stabilite, cu 
energie electrică a întreprinderilor și insti
tuțiilor, precum și a populației.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare despre 
vizita oficială de prietenie efectuată, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
R.S.F. Iugoslavia, în perioada 22—24 octom
brie 1980, la invitația președintelui Prezi
diului Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia și a președintelui Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în
tru totul și a dat o înaltă apreciere rezulta
telor rodnice ale noului dialog la cel mai 
înalt nivel româno-iugoslav, care a pus în 
evidență continuitatea și trăinicia relațiilor 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, 
la dezvoltarea cărora un rol excepțional re
vine tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

Convorbirile oficiale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, tovarășul Țvietin Miatovici, și cu de
legația Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, în frunte cu tovarășul Lazar Moisov,/ 
președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., des
fășurate într-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, ce caracterizează ra
porturile dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, au dus la hotărîri importante, sin
tetizate în Declarația comună, Comunicatul 
comun cu privire Ia convorbirile dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, în celelalte docu
mente convenite in timpul vizitei.

Comitetul Politic Executiv apreciază în
semnătatea politică a Declarației comune, 
care, reafirmind liniile călăuzitoare ale rela
țiilor dintre România și Iugoslavia, defi
nește, totodată, obiectivele dezvoltării lor în 
viitor. Declarația comună pune în evidență 
hotărîrea celor două părți de a dezvolta co
laborarea în interes comun, îndeosebi în sec
toarele construcțiilor de mașini, electroteh
nicii, electronicii, metalurgiei, chimiei, cer
cetărilor științifice și tehnologice, al energe
ticii, combustibililor, minereurilor și altor 
materii prime de bază, precum și al agricul
turii. Se evidențiază, de asemenea, necesi
tatea introducerii unor forme organizatorice 
corespunzătoare, cum sînt societățile mixte 
pentru promovarea și intensificarea colabo
rării economice reciproce și crearea unor or
ganizații mixte pentru acțiuni în terțe țări, 
extinderea colaborării în transporturile ma
ritim, feroviar și rutier. în document se 
apreciază, de asemenea, necesitatea intensi
ficării legăturilor și conlucrării reciproce în 
domeniile culturii, învățămîntului, științei, 
sănătății, informațiilor, turismului și spor
tului, a mai bunei cunoașteri reciproce a 
realizărilor celor două țări.

Comitetul Politic Executiv subliniază, tot
odată, marea importanță a Acordului pri
vind programul de dezvoltare pe termen 
lung a colaborării economice și tehnico-știiti- 
țifice, semnat cu prilejul vizitei, care oferă 
baze stabile și deschide perspective pentru

ridicarea la un nivel superior a cooperării 
româno-iugoslave.

Comitetul Politic Executiv dă o mare im
portanță hotăririi P.C.R. și U.C.I. de a con
tinua și îmbogăți schimbul de păreri și in
formații, in spiritul respectului și încrederii 
reciproce, asupra căilor și practicii dezvol
tării socialiste, asupra raporturilor și cola
borării cu partidele comuniste, cu toate for
țele democratice, progresiste și iubitoare de 
pace, asupra tuturor problemelor impor
tante ale luptei pentru pace, socialism și 
progres social în lume.

Comitetul Politic Executiv subliniază în
semnătatea deosebită a schimburilor de pă
reri româno-iugoslave in problemele ac
tuale ale vieții internaționale, în cadrul că
rora s-a constatat cu satisfacție identitatea 
sau apropierea punctelor de vedere, precum 
și justețea aprecierilor conținute în docu
mentele comune româno-iugoslave.

A fost evidențiată hotărîrea României și 
Iugoslaviei de a întări conlucrarea pe plan 
extern, pentru a-și aduce în continuare 
contribuția la eforturile generale pentru 
oprirea încordării și reluarea procesului de 
destindere, pace și respect al independenței 
și suveranității naționale, soluționarea paș
nică, pe cale politică, a problemelor litigioa
se dintre state, pe baza principiilor Cartei 
O.N.U., pentru eliminarea din relațiile in
ternaționale a politicii de forță, a tuturor 
formelor de dominație și asuprire. S-a rele
vat importanța pe care o acordă cele două 
țări edificării securității europene, promo
vării unei colaborări largi pe continentul 
european, aplicării consecvente și integrale 
a tuturor prevederilor Actului finăl de la 
Helsinki, bunei pregătiri și desfășurări a re
uniunii de la Madrid. A fost apreciată re
afirmarea voinței României și Iugoslaviei 
de a acționa în continuare pentru promo
varea colaborării bi și multilaterale în Bal
cani, în diferite domenii de interes comun.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat în
semnătatea intensificării eforturilor pentru 
lichidarea subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, prin 
introducerea unor transformări structurale 
în actualul sistem al relațiilor economice in
ternaționale — condiție fundamentală pen
tru realizarea stabilității politice și econo
mice internaționale, pentru menținerea pă
cii și securității în lume.

S-a apreciat, de asemenea, importanța a- 
cordată de țările noastre politicii de neali
niere în promovarea și întărirea păcii, pro
gresului, independenței, colaborării egale în 
drepturi, în lupta pentru lichidarea politicii 
colonialiste și imperialiste, împotriva ori
căror forme de amestec în treburile interne 
ale popoarelor, de presiuni din afară, pentru 
edificarea unui nou sistem de relații poli
tice și economice internaționale.

O deosebită apreciere s-a dat hotăririi 
României și Iugoslaviei de a intensifica co
laborarea lor în cadrul O.N.U., al „Grupu
lui celor 77“ și al altor organizații interna
ționale, de a-și aduce în continuare contri
buția activă la găsirea unor soluții trainice 
și juste problemelor ce confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv relevă, de ase
menea, însemnătatea convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, expri- 
mîndu-și ferma convingere că ele vor sti
mula în continuare solidaritatea dintre 
partidele noastre comuniste — factor dina
mizator al evoluției prieteniei și colaborării 
tradiționale dintre țările și popoarele noas
tre. A fost exprimată satisfacția față de dez
voltarea cu succes a relațiilor și a colabo
rării dintre celelalte organizații social-po- 
litice din cele” două țări, pentru întărirea și 
mai puternică a prieteniei româno-iugoslave.

Apreciind în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns, Comitetul Po
litic Executiv a trasat sarcini ministerelor, 
altor organe centrale de stat pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor convenite, 
pentru dezvoltarea tot mai intensă a colabo
rării multilaterale româno-iugoslave.

★
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 

asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, . se împlinesc aproape 
doi ani de cind am avut onoarea 
de a-mi acorda un interviu. 
Atunci, dumneavoastră ați ex
primat îngrijorarea în legătură 
cu evoluția vieții internaționale 
și ați avut dreptate. Astăzi 
există conflicte și stări de ten
siune in diferite zone ale lumii, 
precum și o criză economică 
globală. Credeți, domnule pre
ședinte. că această situație s-ar 
putea înrăutăți și mai mult ? 
Care este calea de ieșire din 
aceste stări conflictuale, spre o 
rezolvare pașnică?

RĂSPUNS : După cum -este cunos
cut, in viața internațională au apărut 
noi conflicte și s-a ajuns la o încor
dare extrem de gravă, care pune In 
pericol politica de destindere și de 
pace, amenință independența națio
nală a multor popoare. Aceasta a 
fost determinată, pe de o parte, de 
agravarea crizei economice — îndeo
sebi petroliere — iar pe de altă 
parte, de intensificarea politicii de 
reîmpărțire și consolidare a sferelor 
de influență, de dominație și asu
prire a altor popoare. De fapt, se 
poate spune că, în ultimii doi ani, 
am asistat la tot mai multe acțiuni 
dd încălcare a principiilor de egali
tate și respect al independenței ; 
s-au intensificat acțiunile de amestec 
în treburile altor state, de recurgere 
la forță in soluționarea diferitelor 
probleme. Este necesar să se facă 
totul pentru a opri accentuarea în
cordării, pentru a înceta acțiunile 

i militare care au loc în prezent in 
diferite părți ale lumii, pentru tre
cerea Ia soluționarea problemelor pe 
calea tratativelor pașnice între țările 
interesate.

In același timp, se impune ca^ Or
ganizația Națiunilor Unite să aibă un 
rol mai activ și să intervină pentru 
soluționarea tuturor problemelor nu
mai pe calea tratativelor. Se impune 
să se.respecte cu strictețe principiile 
egalității in drepturi, independentei 
și suveranității popoarelor, neameste
cului in treburile interne, să se re
nunțe cu desăvîrșire la forță, Ia calea 
militară pentru soluționarea oricăror 
probleme dintre state. Trebuie să se 
acționeze cu cea mai înaltă răspun
dere pentru a se asigura rezolvarea 
tuturor problemelor dintre state nu
mai pe calea tratativelor. Considerăm 
că numai astfel se poate opri încor
darea situației internaționale, se poa
te asigura reluarea politicii de des
tindere și de pace, de consolidare și 
dezvoltare a independenței naționale 
a popoarelor.

ÎNTREBARE : Situația din 
Orientul Apropiat a devenit, de 
asemenea, inflamantă. Cum. să 
fie soluționată această criză, 
astfel incit, pe de o parte, să se 
creeze un stat național al pales
tinienilor, iar pe de altă parte, 
să se garanteze securitatea și 
frontierele Israelului? Care sînt, 
după opinia dumneavoastră. căi
le pentru o pace durabilă m 
această zonă?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, situația 
din Orientul Mijlociu continuă să fie 
deosebit de gravă. Se poate' spune 
chiar că. în ultimul timp, prin acțiu
nile militare din Liban și printr-o 
serie de măsuri adoptate de Israel 
cu privire la Ierusalim, situația s-a 
agravat și mai mult. In actualele îm
prejurări este necesar, după părerea 
noastră, să se facă totul pentru o 
soluție globală, pe calea tratativelor.

pentru o pace justă și trainică, ba
zată pe retragerea {sraelului din te
ritoriile ocupate in 1967, pe rezolva
rea problemei poporului palestinian 
în baza dreptului său la autodeter
minare — inclusiv la constituirea 
unui stat propriu independent —* și, 
totodată, pe asigurarea independen
ței și securității tuturor statelor din 
această zonă, inclusiv a Israelului. 
Tinind seama de condițiile actuale 
din Orientul Mijlociu, consider că se 
impune organizarea unei conferințe 
internaționale, sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite, cu participarea 
tuturor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei și, desigur, a celor doi copre
ședinți ai Conferinței de la Geneva 
pentru Orientul Mijlociu — Uniunea 
Sovietică și Statele Unite — precum 
și a altor state care pot contribui la 
realizarea unei păci globale, drepte 
și trainice în această regiune.

ÎNTREBARE : Situația din 
Orientul Apropiat este chiar mai 
rea decît conflictul iraniano- 
irakian. Știu că și guvernul 
suedez este preocupat de aceasta. 
In timp ce constatăm că Arabia 
Saudită primește avioane ameri
cane, regele Hussein sprijină in 
mod activ prietenii irakieni. 
Credefi, domnule președinte, că 
există un mare risc pentru lăr
girea războiului ?

RĂSPUNS : Fără nici o îndoială că 
războiul dintre Irak și Iran prezintă 
un pericol deosebit de mare. în pri
mul rînd el provoacă mari pierderi 
celor două popoare, precum și uriașe 
distrugeri și pagube economice. Da, 
există pericolul real de a se ajunge 
la o extindere a acestui conflict, iar 
intervenția altor state ar putea duce 
la dezlănțuirea unui război cu con
secințe foarte grave. De aceea, 
România se pronunță pentru înceta
rea grabnică a ostilităților, pentru 
începerea tratativelor și soluționarea 
pe cale politică a problemelor dintre 
cele două țări, fără amestec din afa
ră. pentru restabilirea prieteniei și 
colaborării între poporul irakian și 
poporul iranian.

ÎNTREBARE : Care credeți că 
ar fi calea cea mai potrivită 
pentru a ajunge aici ia pace. 
Ce considerați că ar fi necesar: 
o conferință sau altă cale ?

RĂSPUNS : Se desfășoară acum o 
serie de activități care pot contribui 
la începerea negocierilor. Cred că 
cea mai sigură cale este încetarea 
ostilităților și începerea negocieriloi' 
directe între cele două țări.

ÎNTREBARE : in alte zone
ale lumii există stări de neli
niște. In acest context, cum ve
deți dumneavoastră. domnule 
președinte, evoluția situației din 
Asia de sud-est ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. în multe 
zone ale lumii sint conflicte.'acțiuni 
și ciocniri militare care pot duce la 
o agravare, și mai mare a situației 
internaționale. Între acestea este și 
situația din Asia, de Sud-est. Noi 
considerăm că și aici — ca. dealtfel, 
și in alte zone ale lumii — trebuie 
făcut totul pentru soluționarea pro
blemelor pe calea tratativelor poli
tice. pentru retragerea trupelor străi
ne de pe teritoriile altor state și res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și rezolva problemele in mod in
dependent. fără nici un amestec din 
afară. Considerăm că trebuie făcut 
totul pentru ca poporul kampuchian

— spre exemplu — să-și poată rea
liza reconcilierea națională și reor
ganizarea vieții sale în mod demo
cratic, fără nici un amestec din afară.

ÎNTREBARE : Excelență, ați 
exprimat, in numeroase rinduri, 
critici la adresa prezenței tru
pelor străine pe alte teritorii, 
afirmind in același timp cu cla
ritate punctul de vedere roma
nesc privind respectarea drep
tului suveran al tuturor po
poarelor de a se dezvolta libere, 
fără amestec din afară. In acest 
sens, vă rugăm să ne spuneți ce 
părere aveți despre situațiile 
nou create in diverse zone ale 
lumii prin prezența unor forțe 
străine pe teritoriul unor state 
independente ? In cadrul acestei 
întrebări, cum vedeți prezența 
trupelor sovietice in Afganistan?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță pentru relații de
mocratice intre state, bazate pe ega
litate in drepturi, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
pe neamestec în treburile interne, pe 
colaborare reciproc avantajoasă. Am 
considerat și considerăm că prezența 
trupelor străine pe teritoriul altor 
țări nu face decît să agraveze rela
țiile dintre state, să creeze animozi
tate și o stare de tensiune continuă, 
să pună în pericol politica de destin
dere și de pace. In orice condiții, 
prezența trupelor străine afectează, 
într-o măsură sau alta, independența 
popoarelor respective.

De aceea, considerăm că, in inte
resul politicii de destindere si de 
pace, de prietenie și colaborare între 
popoare, trebuie să se treacă la re
tragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor state, la desființarea 
bazelor militare străine și Ia stabili
rea de relații pe principii de egali
tate și respect al independenței na
ționale. Aceasta corespunde interese
lor tuturor statelor — inclusiv ale 
celor care au trupe străine pe teri
toriul altor state — și, totodată, este 
în interesul politicii de destindere, 
de pace și independență națională.

In ceea ce privește problemele din 
Afganistan, considerăm că ele tre
buie soluționate de poporul Afganis
tanului, fără nici un amestec din 
afară. în situația existentă, este ne
cesar să se ajungă la tratative intre 
Afganistan, Pakistan și Iran, pentru 
soluționarea problemelor dintre ele 
și pentru restabilirea relațiilor de 
colaborare, să se pună capăt oricărui 
sprijin din afară pentru forțele an
tiguvernamentale și, totodată, să se 
ajungă și la retragerea trupelor so
vietice.

ÎNTREBARE : Dacă îmi per
miteți, o remarcă, o constatare. 
Dumneavoastră, domnule pre
ședinte, va exprimați cu mai 
multă forță in prezent față de 
acum doi ani, cind m-ați primit. 
Faceți acest lucru datorită faptu
lui că situația s-a înrăutățit ?

RĂSPUNS : Nu cred că este vreo 
deosebire intre felul în care Româ
nia a acționat acum doi ani și felul 
cum acționează astăzi. Și acum doi 
ani, și mai inainte, și în prezent, ne 
pronunțăm ferm pentru soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor, 
pentru respectul neabătut al . indepen
denței naționale, pentru o politică de 
pace și destindere — deoarece nu
mai în asemenea condiții putem rea
liza programul de dezvoltare econo
mico-socială al României. Dar orice 
popor se poate dezvolta și își poate 
ridica bunăstarea materială și spiri
tuală numai în condiții de pace.
(Continuare în pag. a Vl-a)

— AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL——
JUDEȚUL BACĂU JUDEȚUL COVASNA JUDEȚUL IAȘI JUDEȚUL VASLUI

Cu sentimentul datoriei împli
nite. oamenii muncii din industria 
județului Bacău raportează realiza
rea integrală a prevederilor planu
lui cincinal 1976—1980 la producția 
industrială. în telegrama adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Bacău al P.C.R. se spune:

Prin munca perseverentă a colec
tivelor unităților industriale ale 
județului s-au creat condițiile obți
nerii pină la sfîrșitul anului a unei 
producții suplimentare de peste 7.5 
miliarde lei.

în prezent, întregul efort al co
lectivelor și organizațiilor de partid 
este îndreptat spre realizarea inte
grală a planului pe acest an.

Oamenii muncii, români și ma
ghiari, din județul Covasna rapor
tează cu mîndrie patriotică înde
plinirea prevederilor planului cin
cinal 1976—1930 la producția in
dustrială. Aceasta permite reali
zarea, pînăja sfîrșitul acestui an, a 
unei producții peste prevederile 
cincinalului în valoare de 2 391 mi
lioane lei.

Raportind acest succes, într-o te
legramă adresată C.C. ai P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul județean Covasna aî P.C.R. 
se spune, printre altele : „Nu vom 
cunoaște datorie mai înaltă decît 
slujirea cu devotament și pasiune 
a cauzei partidului".

Puternic angajați in activitatea 
consacrată traducerii în viață a ho- 
tăririlor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, oamenii muncii 
din industria județului Iași rapor
tează îndeplinirea in ziua de 4 no
iembrie a prevederilor actualului 
cincinal — se anunță intr-o telegra
mă adresată Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul județean Iași al P.C.R.

Avansul de 56 de zile asigură . 
condiții ca, pînă la sfîrșitul anului, 
industria județului Iași să dea țării 
o producție suplimentară în valoa
re de 4,5 miliarde lei, depășind 
astfel angajamentul asumat de Or
ganizația județeană de partid.

Oamenii muncii din industria ju
dețului Vaslui au raportat îndepli
nirea la 4 noiembrie I960 a planu
lui producției industriale pe între
gul cincinal 1976—1980.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R. se arată :

însuflețiți de prețioasele îndem
nuri și orientări date de dumnea
voastră Ia Plenara C.C. al P.C.R. 
din 14—15 octombrie 1980. vom ac
ționa ca pînă la sfîrșitul acestui an 
să realizăm o producție industrială 
suplimentară în valoare de 1.6 mi
liarde lei, asigurind și pe această 
bază cele mai bune condiții pentru 
producția anului 1981 și a întregului 
cincinal.

„Trebuie 
meu literar (...). 
ca natura, însă

să fac mărturisirea de credință că poporul este părintele 
Aici e panteonul meu literar, simplu și rustic, fără podoabe 
măreț ca și dinsa“.

M. SADOVEANU

Centenarul 
unui mare 

scriitor 
patriot

• AL NOSTRU Șl AL 
LUMII

• LA IZVOARELE VII 
ALE OPEREI

• CONTEMPORAN CU 
TOATE VÎRSTELE PO
PORULUI

• 0 EVOCARE
de Zoe DUMITRESCU- 

BUȘULENGA, Al. OPREA, 
George MUNTEANU, 

Henriette Yvonne STAHL
ÎN PAGINA A IV-A

Ilustru militant progresist, 
plenar implicat în marile 
transformări revoluționare 

ale țării
Tn una din ultimele 

sale cărți, pe nedrept 
lăsate-n umbra capo
doperelor lui, Aventu
ră in Lunca Dunării, 
Sadoveanu repovesteș
te viața unui intelec
tual moldovean din 
deceniul al patrulea, 
ale cărui convingeri 
democratice erau șo
cate de .apucăturile 
noilor lui contempo
rani din perioada es
caladării manifestări
lor fascismului. Pagi
na este autobiografi
că : „S-au scurs pe 
Bahluiul nostru apele 
multor primăveri ; 
s-au înșirat toamne, 
întristările au distilat 
in mine veninul tru
dei, cind am văzut pe 
semenii mei făcind 
pași în regres spre ca
verne. Am încercat să 
reacționez contra ace- 
’ei generații a turbării 
tare făcea. eroism din 
lașitatea crimei : n-am 
reușit decît să dezlăn- 
țuiesc prigoană împo
triva ființei mele. Am 
fost nevoit să mă exi
lez din orașul generos 
și progresist de altă
dată".

Demn și glorios . re
prezentant al intelec
tualității generoase și 
progresiste a țării lui, 
Mihail Sadoveanu și-a 
văzut cărțile puse pe 
rugul oamenilor ca
vernelor. al celor care 
(se împlinesc de-atunci 
patru decenii) dezlăn- 
țuiseră prigoana împo
triva ființei marilor 
noștri cărturari, îm

potriva însăși ființei 
naționale a unui po
por iubitor de pace și 
înțelepciune.

Marele nostru Sado
veanu, „Ceahlăul lite
relor românești" — 
cum i se spune cu a- 
dincă îndreptățire — 
a avut o mare dragos
te, al cărei 'nume l-a 
spus totdeauna cu 
șoapta sufletului : 
„m-am retras în ca

de Mihnea 
GHEORGHIU

mera mea și am des
chis poeziile acelui 
poet scump inimii 
noastre, al cărui nume 
îl rostesc totdeauna cu 
evlavie... și într-un Ur
ziți m-am împăcat cu 
nădejdea că totuși va 
fi cu putință să po
posesc în limanul' în
trezărit dincolo de ta
lazuri si furtuni".

Cei care am avut 
privilegiul să-l ascul
tăm știm că nimeni 
mai frumos nu reci
ta din Erpinescu decît 
Sadoveanu și, nimeni, 
vreodată, nu a spus 
mai bine „Miorița", 
afară poate de baciul 
acela pe care Vitoria 
Lipan l-a răzbunat in 
„Baltagul", ca-n tra
gedia antică.

înavuțită cu cele 
peste o sută de cărți 
ale sale — cuprinzind 
3 000 de personaje, în

tr-o tipologie pe care
numai Balzac a
putut-o acoperi —- li
teratura româna a
avut harul de a se
îmbogăți și cu perso
nalitatea unui mare 
scriitor a cărui legă
tură cu destinul po
porului său l-a condus 
pină la înaltele trep
te ale conducerii 
României, noi: vice
președinte' a! Prezidiu
lui Marii Adunări Na
ționale. deputat in Ma
rea Adunare Naționa
lă. Iar cei mai puțini 
tineri dintre condeie
rii de azi păstrează, cu 
dragoste și respect, 
carnetul de membru al 
Uniunii scriitorilor 
semnat de Mihail Sa
doveanu, in calitate de 
președinte al organiza
ției profesionale a ar
tiștilor cuvintului.

Relația inseparabilă 
dintre scriitor și po
porul său, cu viața so
cială și politică a 
țării, și-a aflat in Sa
doveanu încă un feri
cit exemplu, din șirul 
marilor poeți și cărtu
rari ai neamului, în 
care s-au înscris cei 
mai mulți dintre cla
sicii noștri, acele spi
rite elevate, cu ajuto
rul cărora — cum spu
nea secretarul general 
ii partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
„societatea a acționat
(Continuare 
în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 5 noiembrie 1980

!FAPTUL!
; divers;
I Toamna

„Vă și felicităm, vă și invidiem.
Aveți constructori navali foarte buni66
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se numără... 
nepoții

Mare sărbătoare in casa Sabi
nei Ivan din comuna Poiana 
Stampei, județul Suceava. Și-au 
dai .ntilnire. la aniversarea zilei 
de r.Wfiere a mamei, toți cei 10 
copii» ai săi — 4 fiice și 6 fe
ciori. Zece copii care au, la rin- 
du-le, copii. Adică nepoții tușei 
Sabina. $t au venit și ■nepoții, 
in număr de 37. Deocamdată. 
Cițiva sini p?„. drum. Ba. mai 
mult : la toamna viitoare iși vor 
semna prezența la aniversare și 
pâinii strănepoți.

Tuturor, am mulți cu sănătate 
și bucurie !

Anacronică
Intre Munții Bucegi și Piatra 

Craiului, in județul Brașov, 
există o comună — Moeciu — 
situată intr-un decor natural de 
o rară frumusețe, pe măsura 
căreia este și hărnicia gospoda
rilor săi. crescători de animale 
din tală-n fiu. Cu atu mai ana
cronică apare comportarea fră
țior Gheorg'ne și Vicențiu, in 
virstă de 27 și. respectiv. 29 de 
ani. Deși oameni zdraveni ca 
brazii și sănătoși tun, cei doi 
frați r;u vor eu nici un chip să 
muncească. „Geme pământul de 
lenea lor — ne scrie șeful pos
tului de miliție. Costică Banii. 
Ba început am încercat să-i adu
cem pe calea cea bună cu sfa
tul, apoi cu avertismente. apoi 
cu sancțiuni contravenționale. 
Degeaba. După ce că nu mun
ceau. cei doi frați erau toată 
ziua, bună ziua, cu sâmință de 
scandal. Ba. ta un moment dat, 
cum lenea e. vorba ceea, cu
ce ană mare care cere de min- 
cure. cei doi s-au pretat la... mila 
altora, adică la cerșit. Trimiși 
iii judecata, au fost condamnați 
la cite o lună închisoare. Poate 
că le-o veni mintea la cap".

I Alo, se-aude ?

INe aflăm la un telefon public 
din Topllța, Nici n-apucăm să 
formăm bine numărul dorit, că 

ne și pomenim, fără vrerea noas
tră. auditori la un dialog ciudat: 

— V-am mai spus și vă repet 
cu am telefonul 4 10 93 și doresc 
o comandă cu...

— Nu pot să vă iau comanda, 
pentru că nu sinteți 4 10 93.

— Cum să nu fiu. dacă sint 
4 10 93. și incă de multă vreme?

— Ați fost. Acuma sinteți 
4 20 93. E bine ?

— Nu-i bine ! De ce nu ni se 
spune și nouă cind ni se schimbă 
numerele de telefon ?

— E t sint o simplă telefo
nistă. Nu mă întrebați pe mine.

Atunci, pe cine ? Poate di
recția județeană de poștă și tele
comunicații. care a tipărit car
tea de telefoane tot cu vechile 
numere, iar lista celor noi și 
schimbate este Și ea de mult de
pășită. Așa că nu bietele tele
foane au... toane !
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Leul din... 
brînzoaică

Ca un veritabil prestidigitator, 
deși instalator sanitar de mese
rie. Iosif Baciu scotea, in Văzul 
și spre uimirea lumii, cite un 
leu din fiecare... brînzoaică. 
Jongleria nu avea loc la circ, ci 
în cadrul unei braserii din Eforie 
Nord. Braserie în care instalato
rul sanitar se... instalase ca ges
tionar, schimbmdu-și peste noap
te meseria. Brînzoaicele au de
venit tot peste noapte renumite, 
intrucit erau vimlute cu... plus 
un leu fiecare. Pentru că se în
tinsese la... cașcaval, astfel incit 
numai in tre: orc a „scot“ un 
plus de 190 de lei, I.B. și-a 
găsit... baciul. •
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pun condiții de cooperare nu dintre 
cele mai avantajoase : „Dacă lucrarea 
nu va fi executată in 22 de luni, 
partea română va plăti și garanții si 
penalizări". în fața acestei' alterna
tive. directorul răspunde: „Acceptăm 
condițiile. Dar vom executa lucrarea 
în întregime cu materiale româ
nești". „Inclusiv motoarele electrice 7“ 
„Inclusiv" — răspunde prompt re
prezentantul șantierului din Orșova.

întors acasă, directorul a explicat, 
începînd cu cei mai apropiați cola
boratori pină la ultimul muncitor, im
portanța lucrării pe care o vor exe
cuta in colaborare cu constructorii de 
nave din Diisseldorf. Tuturor le-a 
spus același lucru : „Va fi un exa
men pe care-1 dăm nu numai in fața 
noastră, a unei reputate firme străi
ne. dar și în fața tării. Așa după cum 
cunosc forțele colectivului, n-am nici 
o teamă că nu vom reuși". Omul a- 
cesta pe care șantierul l-a făcut spe
cialist (a lucrat aici ca șef de echipă.

..Excelent. Ce-ați făcut dumnea
voastră cu dotarea pe care o aveți, 
noi nu puteam niciodată. Ca parte
neri ai lucrării, vă și felicităm, vă 
și invidiem. Aveți constructori navali 
foarte buni“. Aceste cuvinte aparțin 
reprezentantului uneia din marile fir
me de construcții navale din Europa
— cea din Diisseldorf — și au fost 
adresate directorului Șantierului na
val Orșova. Stelian Rașcu. Cind și 
de ce au fost ele rostite — veți afla 
in rîndurile de față. Dar pentru a se 
ajunge la această apreciere,- micul 
șantier naval de lingă Drobeta-Tr. 
Severin a fost udat nu numai de ape
le Dunării, care-i scaldă docurile. ci 
și de multă, multă sudoare. Și nu 
din partea unui om sau doi. ci a 1 200 
de constructori navali pentru care, 
timp de trei ani, munca de zi cu zi 
a însemnat eroism cotidian sau. dacă 
vreți altfel spus, eroismul s-a trans* 
format in fapte obișnuite de muncă. 
Să începem însă 
explicația cu... în
ceputul.

...Marea poartă 
maritimă a țării, 
portul Constanta, 
avea nevoie pen
tru dotarea sa. ca omul de aer. de cite
va utilaje speciale: drăgi maritime de 
mare capacitate și instalații de des
cărcat și transportat cereale. Apelul 
pentru realizarea acestor utilaje este 
adresat unităților constructoare de 
mașini. Mai multe răspunsuri au fost 
negajive : „Nu contractăm asemenea 
instalații pentru că sînt serie mică", 
în calcul se iau toate alternativele : 
a le cumpăra din import inșeamnă a 
Ie plăti in valută ; a le executa in 
țară, in colaborare cu firma străină, 
înseamnă a reduce substanțial chel
tuielile valutare. Despre „comanda 
pentru portul Constanța" se discută 
febril in cabinetele ministerelor, ale 
întreprinderilor specializate în con
strucția unor asemenea utilaje. Răs
punsul de preluare a comenzii so
sește de la cine se aștepta cel mai 
puțin : Șantierul naval Orșova 1 în- 
tr-adevăr. șantierul mehedințean este 
cunoscut pentru calitatea deosebită 
pe care o asigură reparațiilor de nave
— în care este specializat, fiind
„mecanicul-șef“ al flotei noastre 
comerciale. Dar de la a repara 
pină Ia a construi instalații de 
mare complexitate e o cale lun
gă. Și atunci ?......Dacă Rașcu .se
angajează la o asemenea lucrare, să 
i-o încredințăm. îl cunosc bine — 
spuse ministrul de atunci al trans
porturilor — de pe vremea cind acti
vam ca prim-secretar în județul Me
hedinți. Pe cuvintul lui putem conta. 
Cintărește totul cu răspunderea co
munistului".

Și iată-I pe Stelian Rașcu. munci- 
torul-speciaiist, de peste 20 de ani 
director al Șantierului naval Orșova, 
la masa tratativelor cu partenerii din 
R. F. Germania. După ce au aflat ce 
trebuiau să afle despre șantierul ro
mânesc, specialiștii vest-germani pro- 

1

ca șef al serviciului proiectare, ca șef 
al serviciului tehnic), iar el'a trans
format modestele ateliere navale 
(care aveau în 1948 ca „zestre" o ba
racă și două ciocarie) într-un veri
tabil șantier, a fost și creierul și ini
ma acestui important examen. Creie
rul — pentru că nici o decizie nu s-a 
luat fără consultarea directorului. 
Inima — pentru că in toate momen
tele grele, și au fost destule, directo
rul s-a aflat permanent alături de 
oameni. Mihai Milu, secretarul co
mitetului de 'partid, spune că la un 
moment dat directorul a constituit 
chiar „un sfat al bătrînilor". adică al 
celor mai în virstă și mai pricepuți 
meseriași, pentru a rezolva situațiile 
de impas. Iar cea mai grea a fost 
confecționarea postamentului drăgi- 
lor. Pe o lungime de 20 de metri. în
tre piesa care culisează și stativ nu 
se admitea decît o toleranță de 0.5 
mm. O mașină pentru rabotarca a- 
cestor piese uriașe nu există nici pe 
șantier, și nici in țară. Dacă o execu
ta partenerul ar fi costat cel puțin 
20 la sută din valoarea drăgii. Dar 
directorul și „sfatul bătrînilor" au gă
sit soluția : operația de confecționa
re se va executa din tronsoane de 
cite 2 metri lungime fiecare și, in fe
lul acesta, va putea fi realizată pe 
strungul șantierului. Autorul ideii — 
bătrînul „lup de reparații navale" 
Nicolae Vinci, azi pensionar. Autcrii 
execuției — cei mai buni strungari 
ai șantierului, dintre care mulți co
muniști.

Odată depășit acest moment critic, 
execuția drăgilor a intrat într-un 
ritm al... recordurilor. Prima dragă a 
fost executată în 20 de luni : cele
lalte două — in 18 și. respectiv. 15 
luni i Un ritm care s-a păstrat și la 
execuția instalațiilor de descărcat și

Zonă de frumusețe și sănătate

| Răzbunare ?

Stațiunea Sîngeorz- 
Băi este deschisă tot 
timpul anului. atit 
pentru odihnă, cit și 
pentru tratament. Si
tuată în nordul Tran
silvaniei. Ia poalele 
munților Rodnei, pe 
valea Someșului, sta
țiunea este înconjurată 
de dealuri și coline 
acoperite cu păduri de 
brad și fag.

Complexul balnear 
„Hebe", cu 900 de 
locuri, vile conforta
bile. pensiunile din 
stațiune oferă condiții 
optime pentru ca orice 
vacanță sau cură bal
neară să se desfășoare 
în cele mai bune con
diții. Stațiunea dispu
ne de izvoare cu ape 
minerale carbogazoa- 
se. clorurosodice. cal- 
cice. magneziene. slab 
feruginoase, ușor ra
dioactive. nămol tera
peutic. precum și de o 
bază de tratament bine 
dotată. Aici se pot tra
ta afecțiuni digesti
ve. hepatobiliare, boli

de nutriție și metabo
lism.

Clubul, biblioteca, 
popicăria, cinemato
graful și terenurile de 
sport creează posibili
tăți multiple pentru 
distracții. Totodată, se 
pot face plimbări in 
apropierea stațiunii, 
în zone de un pitoresc 
aparte. Pentru cei ce 
doresc, filiala de tu
rism organizează și 
excursii la Bistrița, 
comuna Liviu Rebrea- 
nu. Năsăud. comuna 
George Coșbuc, mo
numentele din nordul 
Moldovei.

Căi de acces : cale 
ferată — gară locală ; 
cu auto pe DN 17 pină 
la Năsăud și drum lo
cal asfaltat : autobuze 
din Tg. Mureș, Bistri
ța, Rodna sau Tirgu 
Mureș.

Bilete și informații 
suplimentare se pot 
obține la toate agen
țiile și filialele oficii
lor județene de turism 
și ale I.T.H.R. Bucu
rești.

transportat cereale, deși au apărut 
dificultăți mult mai mari, deși, prac
tic, s-a lucrat in condiții cu totul și 
cu totul neprevăzute. De ce ? De la 
fund pină la catarg, instalația avea o 
înălțime de 47 metri ! în șantier, exe
cuția primei instalații decursese 
perfect pipă la momentul trans
portării pe Dunăre, la Constan
ța. Acum totul părea insolubil : 
nici ecluza română, nici ecluza 
sîrbă nu permiteau transportări de 
volume mai inalte de 15 metri. Dar 
pentru comuniști, pentru constructo
rii de la Orșova, nimic nu putea fi 
imposibil atita vreme cit își propu
seseră să-și facă datoria pină la ca
păt. împreună cu specialiștii șantie
rului, comunistul Rașcu decide tron- 
sonarea construcției in bucăți de cite 
10 metri înălțime și 30 tone fiecare. 
Aceasta era unica soluție. Ea însem
na insă practic redeschiderea la Con
stanta a celui de-al doilea șantier — 
șantierul de remontare a instalației, 

însemna și intra
rea într-o nouă 
luptă cu alte greu
tăți. A lucra pes
te două luni, la 
înălțimi, de la 1 
metru pină la 47

de metri. în bătaia vintului, ploi
lor și a valurilor mării, a munci zil
nic între 8 și 16 ore înseamnă și o 
adevărată probă a tenacității și abne
gației. O probă pe care au trecut-o nu 
un om sau doi. ci peste 130 — majo
ritatea comuniști ! Fie că s-au nu
mit Scherin Gerhard, inginer elec
tromecanic, care a trebuit să verifice 
și să reverifice totul pentru a fi si
gur că instalația va funcționa per
fect. fie Mihai Ingineru. tehnician, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid din șantier, fie experimentalii 
constructori Wagner Karol și Talius 
Bernard, fie „zburătorii" Ion Pău- 
nescu și Ion Nichescu. fie șefii de 
echipă Ilie Urdăreanu. Nicolae Fulga. 
Alexandru Vlad, Eugen Birou sau 
oricare din cei 130 de oameni aflați în 
acest examen de conștiință comu
nistă și muncitorească.

Un examen la capătul căruia spe
cialistul străin iși felicită partenerul. 
Un examen la capătul căruia colec
tivul Șantierului naval Orșova ra
portează atit îndeplinirea planului 
cincinal cu un an și jumătate mai de
vreme, cit și economisirea a peste 50 
la sută din fondurile valutare pre
văzute pentru cheltuielile necesitate 
de asistența tehnică. Un examen la 
capătul căruia Stelian Rașcu adaugă: 
„Nu am avut de îndeplinit o sarci
nă ușoară. Dar atunci cind știi că in
teresele țării iți cer să faci eforturi, 
să pui umărul la progresul ei. nimic 
nu poate face imposibilă reușita. E 
ușor să spui că ceva e greu de făcut, 
dar e minunat să spui că acel ceva — 
oricît de greu a părut — a fost făcut 
bine și la timp".

Un mod de a gîndi și a acționa 
propriu comuniștilor.

Constantin PRIESCU
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DISCIPLINA SOCIALISTĂ A MUNCII
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Fiind asupra chefului, loan 
Morar din Mihe.-u de Cimpie, 
județul Mureș, a început să pro
fereze injurii în dreapta și în 
stingă la adresa tuturor celor 
care-i ieșeau in cale. La un 
moment dat i s-a părut, că unul 
din trecători. N. Bungrădean, 
l-ar fi îmbrincit sau lovit.

— Las' că te aranjez eu. Nu 
mă las piua nu. mă răzbun ! — 
și-a spus Morar și s-a dus să 
continue băutura. împreună cu 
loan Sandor.

Intr-un tițțiiu, cind cei doi 
abia se mai țineau pe picioare. 
Morar l-a convins pe Sandor să-l 
„acompanieze" pină la casa lui 
Bungrădean. Ajunși acolo, cei 
doi s-au dus drept la fînarul 
omului și i-au dat foc. Noroc că 
în preajmă nu se aflau case, 
altfel pagubele ar fi fost și mai 
mari. Dar și așa — după cum 
ne informează procurorul Mir
cea Pașca — cei doi s-au „ars", 
fiind condamnați la cite opt luni 
închisoare.

Numai o clipă!
Vasile Sălăjean din Cluj-Na- 

poca s-a dus in vizită la niște 
rude din Timișoara. A stat cita 
stat acolo, după care la întoar
cere. s-a grăbit să ajungă cit 
mai repede acasă. N-a oprit 
nicăieri, măcar pentru citeva 
minute pentru o relaxare bine
venită și pentru el, și pentru 
motor. Cind mai avea puțin pină 
acasă, fiind, obosit, a ațipit la 
volan. Numai o clipă. Dar sufi
cient pentru a pierde controlul 
volanului. Mașina s-a izbit de 
plopii de pe marginea drumului. 
Omul de Ia volan, soția și o 
rudă au fost grav accidentați.
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Rubrica realizată 
Petre POPA 
și corespondenții

de I
„Sțînte^j

...Abia se întunecase, era o seară 
înstelată și cei doi tineri — V.G., 
mecanic auto la un trust bucureșt^an 
de construcții, și E.N.. muncitoare la 
C.I.L. Pipera — se plimbau ținin- 
du-se idilic de mină. Vrind sâ mai 
respire în voie aerul proaspăt al in
serării. renunțaseră să ia tramvaiul 
5 de Ia capul de linie din Floreasca 
pentru a face o plimbare de-a lun
gul căii ferate, spre a ajunge la sta
ția terminus a autobuzului 35 de pe 
strada Verdi.

— La un moment dat — ne rela
tează V.G. — cînd ne apropiam de 
podul de cale ferată, am zărit in de
părtare trei siluete care păreau că se 
sprijină de balustrada podului. Nu 
le-am dat nici o importanță, ne-am 
zis că și alți tineri ca și noi vor să 
se bucure de frumusețea acestei în
serări și ne-am continuat drumul 
spre pod. Nici n-am apucat însă să 
ajungem la balustradă că ne-am po
menit înconjurați de cei trei, doi 
bărbați și o femeie. Toți duhneau de 
Ia o poștă a alcool. Unul dintre băr
bați a început să ne plimbe prin fața 
ochilor un cuțit — n-am să uit cit 
oi trăi sclipirea amenințătoare și apoi 
apăsarea rece a lamei cuțitului pe 
beregată — iar ceilalți doi ne-au 
smuls cu brutalitate mie ceasul de 
pe mină, iar prietenei mele un lănți
șor de la git și, de asemenea, un 
ceas. Apoi, într-o clipită, s-ap topit 
în noapte.

Ar mai fi de adăugat și faptul că, 
în aceeași seară, cei trei. în același 
loc și tot sub amenințarea cuțitului, 
au furat un ceas și electricianului 
N.E., care mergea pașnic pe bicicle
tă să-și preia schimbul la fabrica de 
calculatoare electronice, iar trei seri 
mai tîrziu, în apropierea stăvilarului 
Toboc, au jefuit, după aceeași „me
todă". un muncitor de la „Autobu
zul".

...Pe principalul făptaș — cel cu 
cuțitul — îl avem acum in fața pri
virilor. abia adus, cu cătușele Ia 
mină, din arestul secției II Miliție.

Mai multi cititori ne-au adresat 
întrebări în legătură cu reglemen
tările în vigoare privind disciplina 
socialistă a muncii. Răspunde, as
tăzi, tovarășul Voicu RIZEA, di
rector in Ministerul Justiției. :

Prin disciplina socialistă a' mun
cii înțelegem respectarea de către 
fiecare om al muncii, indiferent de 
funcția sau postul pe care il ocu
pă, a tuturor obligațiilor sale de 
muncă și de comportare in legă
tură cu munca.

Disciplina muncii este o necesi
tate prifnordială pentru asigurarea 
caracterului organizat al activității 
productive — și este cu atit mai 
imperioasă în condițiile specifice 
marii industrii moderne, care pre
supune folosirea din plin, riguros 
exactă a timpului de lucru, a ma
șinilor șt utilajelor, îndeplinirea cu 
strictețe a obligațiilor de serviciu. 
Specificul disciplinei socialiste a 
muncii constă în aceea că ea expri
mă interese fundamentale ale cla
sei muncitoare și ale tuturor oame
nilor muncii, materializează aspira
ția lor și a întregii societăți de a 
se asigura dezvoltarea continuă a 
economici naționale — temelia pro
gresului întregii țări și a ridicării 
bunăstării poporului. Tocmai prin 
faptul că este expresia atit a inte
reselor, eît și a voinței oamenilor 
muncii, disciplina socialistă a mun
cii este o disciplină conștientă, li
ber consimțită.

Cadrul legal general de înfăp
tuire a disciplinei muncii il con
stituie prevederile art. 96—101 din 
Codul muncii și ale art. 12—20 din 
Legea nr. 1/1970 a organizării și 
disciplinei muncii în unitățile de 
stat. Totodată, în acest cadru ge
neral, in fiecare întreprindere sau 
instituție, consiliul oamenilor mun
cii. împreună cu comitetul sindica
tului, elaborează regulamente de 
ordine interioară în care se stabi
lesc îndatoririle ce trebuie respec
tate de personalul muncitor, pre
cum și măsurile ce se impun in 
vederea asigurării disciplinei so
cialiste a’muncii.

în unele sectoare, în legătură cu 
natura activității, reglementarea 
disciplinei muncii se face prin sta
tute disciplinare integrate in sta
tute ale personalului, aprobate 
prin lege, cum sînt : statutul pri
vind funcționarea sistemului energe

tic național și disciplina lucrători
lor din acest sistem, aprobat prin 
Decretul nr. 202/1974, statutul dis
ciplinar al personalului muncitor 
din unitățile de transporturi apro
bat prin Decretul nr. 360/1976 etc.

în unitățile cooperatiste și orga
nizațiile obștești, de asemenea, 
măsurile necesare pentru asigura
rea disciplinei sint prevăzute în 
statute. Spre exemplu, in art. 14 
din statutul cooperativei agricole 
de producție este reglementată răs
punderea disciplinară a membrilor 
cooperatori. De asemenea, sînt in
stituite măsuri disciplinare deter
minate de specificul sau impor-
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tanța unui domeniu de activitate 
sau a unei categorii de personal 
și in unele legi speciale. Astfel, 
în art. 86 din Legea calității pro
duselor și serviciilor nr. 7/1977 se 
prevede sancțiunea desfacerii disci
plinare a contractului de muncă 
pentru cei care aprobă derogări de 
la parametrii de calitate cu încăl
carea dispozițiilor acestei legi : 
Legea pentru organizarea judecă
torească nr. 58/1968 în art. 58—64 
reglementează răspunderea disci
plinară a judecătorilor ș.a.

Toate actele normative care re
glementează disciplina socialistă a 
muncii stabilesc obligațiile de 
muncă și de comportare a perso
nalului muncitor, măsurile cu ca
racter recompensator ce se acordă 
pentru îndeplinirea in bune con
diții a sarcinilor ce le revin și pen
tru rezultatele deosebite in mun
că. precum și răspunderea disci
plinară a personalului pentru în
călcarea cu vinovăție a acestor 
obligații sau norme de comportare.

Măsurile cu caracter recompen
sator prevăzute de art. 99 din 
Codul muncii, ce se aplică perso
nalului muncitor din unitățile so
cialiste de stat, sînt : acordarea de 
trepte sau gradații la retribuția 
tarifară, cu reducerea vechimii

minime prevăzute de lege, parti
ciparea la beneficii, premii și alte 
recompense materiale, ordine, me
dalii. titluri de onoare, diplome 
de onoare, titluri distinctive. în
scrierea pe tabloul de onoare, evi
dențierea in muncă ș.a. Cit pri
vește răspunderea disciplinară, po
trivit art. 100 din Codul muncii, 
aceasta' intervine cind personalul 
muncitor — indiferent de funcția 
sau postul pe care il ocupă *— co
mite o abatere disciplinară, adică 
incalcă cu vinovăție obligațiile de 
muncă'sau normele de comportare. 
Sancțiunile disciplinare ce se apli
că in acest caz sint : mustrarea ; 
avertismentul ; retragerea uneia 
sau mai multor gradații sau trepte 
de retribuire pe o perioadă de 1—3 
luni sau. in cazul celor incadrați 
cu rețribuția la nivel de bază, di
minuarea acesteia cu 5—10 la sută 
pe aceeași perioadă : reducerea re
tribuției și indemnizației de con
ducere cu 5—10 la sută pe o dura
tă de 1—3 luni ; retrogradarea in 
funcție sau categorie — in cadrul 
aceleiași profesii — pe o durată 
de 1—3 luni : desfacerea discipli
nară a contractului de muncă. în 
statutele disciplinare sint regle
mentate și sancțiuni speciale de
terminate de specificul muncii din 
sectoarele de activitate in care se 
aplică.

Procedura de aplicare a sancțiu
nilor disciplinare, ca și căile de 
atac împotriva unor sancțiuni ile
gale sau netemeinice sint prevă
zute in Legea nr. 111970, Codul 
muncii, precum și in statutele dis
ciplinare sau alte legi speciale care 
reglementează răspunderea disci
plinară a personalului. Se remar
că însă, ca o consecință a dezvol
tării conștiinței sociale a oameni
lor muncii și a creșterii partici
pării colectivului în întreaga noas
tră viață economică și socială, că 
rolul precumpănitor în întărirea 
disciplinei muncii îl au măsurile 
cu caracter recompensator, stimu
lator. Răspunderea disciplinară, 
atunci cind intervine în condițiile 
arătate, are un dublu rol — de a-1 
educa și îndrepta pe cel sancționai, 
convingindu-1 de necesitatea res
pectării obligațiilor de muncă și a 
normelor de comportare in cadrul 
colectivului în care este incadrat, 
cit și de a preveni comiterea de 
noi abateri pe viitor.

O procedură judiciară inutil complicată
Conținutul articolului pe care 

l-am citit in ziarul „Scinteia" din 
16 octombrie a.c„ cu titlul „Cine 
pierde timpul în «sala pașilor pier- 
duți—?“ m-a determinat să-mi ex
prim opinia in legătură cu proble
ma pusă în discuție. Susțin întru 
totul ideea că este necesar să se 
modifice procedura de îndreptare a 
erorilor din acte. Cu ani in urmă, 
cind mi s-a eliberat certificatul de 
naștere, din neatenție, s-a înscris în 
el numai un singur prenume, in loc 
de două, cum este menționat in re
gistrul de la oficiul de stare civilă 
din cadrul consiliului popular. Pen
tru a se corecta această greșeală 
este nevoie, potrivit procedurii în 
vigoare, de un intreg proces. Ast
fel. trebuie, să mă adresez, judecă
toriei unde se formează un dosar ; 
instanța trimite o adresă la miliție 
pentru a face cercetări ; miliția so
licită relații la starea civilă și apoi 
întocmește concluziile pe care le 
comunică instanței.

Deci numeroase hîrtii și adrese 
plimbate de la o instituție la alta, 
iar pentru mine multe zile absente 
ori învoiri din producție — căci, să 
reținem, de regulă, cei care solicită 
rectificarea unor erori din acte sint 
oameni ai muncii. Menționez că la 
Judecătoria sectorului 4 din Capi
tală am văzut un astfel de proces 
pentru rectificarea prenumelui so
ției din actul de căsătorie, care a 
trebuit să fie amînat de 9 ori din 
cauză că lipseau concluziile miliției. 
Și aceasta numai intr-un singur 
caz ! Mi s-a spus că număi în Bucu
rești sînt sute de cazuri asemănă
toare. Iar dacă avem in vedere și 
cele existente cu siguranță pe la 
judecătoriile din tară, ne putem 
imagina cită hirtie și timp de mun
că se pierd atit din partea cetățeni
lor. cit și a instituțiilor implicate in 
prezent in soluționarea unor astfel 
de cereri.

Și mai este un aspect : în defini
tiv cu ce sintem vinovați noi. titu
larii actelor ce trebuie rectificate,

să ne pierdem timpul la procese și 
să ne cheltuim banii pentru corec
tarea unei greșeli făcute dc alții ? 
Și cind spun „alții" nu mă refer la 
un funcționar sau altul, ci la insti
tuția ca atare de la care emană ac
tul. instituție cu un cadru Organiza
toric bine definit (indiferent că se 
cheamă comitet sau birou execu
tiv. consiliu de conducere ș.a.m.d.). 
De aceea, consider că reglementarea 
actuală referitoare la procedura de 
rectificare a actelor ar trebui să fie 
îmbunătățită, in sensul ca, atunci 
cind se sesizează instituției că a co
mis o eroare, ea singură să și-o 
îndrepte — lucru simplu, căci. în 
definitiv, ea este aceea care deține 
originalul autentic al actului. Prin- 
tr-o asemenea simplificare ar avea 
de cîștigat nu numai cetățeanul, ci 
și societatea.

Elena PIRVULESCU
strada Emil Racovițâ nr. 14, ap. 51, 
sectorul 4, București
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Direcția circulație
Prognozele meteorologice prevăd și 

pentru 5 noiembrie vreme umedă, cu 
burniță și ploaie in mai multe re
giuni și cu lapoviță și polei în Tran
silvania, Moldova și Maramureș, pre
cum și ceață in cea mai mare parte 
a tării. Deținătorii de autovehicule 
proprietate personală sînt solicitați să 
renunțe la deplasarea cu vehiculele 
respective. îndeosebi pe drumurile 
din afara localităților.

Un caz tipic de ignorare a condi
țiilor actuale de trafic il constituie 
accidentul comis de automobilistul 
Viorel Becher. Posesor al permisului 
de conducere dc mai puțin de 10 zile, 
s-a încumetat să pornească duminică

la drum cu autoturismul 2-AG-4 258 
mergind din Argeș in județul Con
stanța. In autoturism a înghesuit 8 
persoane (5 adulți și 3 copii). Ne- 
adaptind viteza la cerințele de mers 
pe vreme nefavorabilă, in zona co
munei Nicolae Bălcescu, județul 
Constanța, a derapat, lovindu-se de 
un copac. Doi pasageri s-au ales cu 
vătămări grave.

Reține atenția faptul că peste ju
mătate din numărul accidentelor gra
ve din aceste zile, de cind vremea s-a 
înrăutățit, au avut loc pe fondul ne- 
adaptării vitezei autovehiculelor la 
rularea pe șoseaua acoperită cu po
lei sau un strat subțire de zăpadă.

Conducătorilor auto care sînt obli
gați să circule în aceste zile Ii se re
comandă — in afara unui regim de/ 
viteză cu 20-30 la sută mai redu 
decît în condiții normaie de trafic - 
manevrarea lină a volanului si fdț- 
nei, utilizarea cu precădere a fn- 
nei de motor, deosebită prudență 
și moderație la angajarea în curbe, 
evitarea depășirilor dacă nu sînt ab
solut necesare, utilizarea centurii de 
siguranță, asigurarea presiunii In 
pneuri și înlocuirea pneurilor uzate, 
scoaterea de pe carosabil a auto
vehiculelor staționate (pe drumurile 
din afara localităților), folosirea lu
minii de întâlnire,a farurilor în con
dițiile deplasării pe timp de ceață și 
Ia primele semne ale amurgului. De 
asemenea, se recomandă planificarea 
în așa fel a deplasărilor, incit să se 
prevină circulația după ora 22.

îl cheamă Valerică Răgălie, i se zice 
— in lumea „stranie" a străzilor 
„Ghica-Kent" și „Sf, Nicolae-Marl- 
boro" — „Mangalia" (probabil că po
recla ii vine de la localitatea unde o 
fi luat parte la niscaiva acțiuni ase
mănătoare). La 25 de ani nu știe nici 
o meserie, n-a fost angajat decît spo
radic și doar pentru citeva zile la 
un loc de muncă stabil, in schimb 
are de-acum la activ o condamnare

20 de sticle de bere și o litră de tă
rie". povestește cu nonșalanță „Man
galia" — ca să-și facă curaj pentru 
„operația" tilhărească de pe podul de 
cale ferată, pe care o puseseră la 
cale incă din timpul zilei.

Stăm de vorbă cu Valerică Răgălie, 
încercind sâ întrezărim la el barem 
o umbră de regret, o cit de măruntă 
trezire a conștiinței. Zadarnic. Sin
gura lui părere de rău e că „pe cea-

hoția la drumul mare ? Nu e oare 
firesc, demn, omenesc ca, atunci cind 
un individ cu mutră suspectă îți ofe
ră un „chilipir", să chemi in sprijin 
trecătorii de pe stradă pentru a-1 în
hață pe pungaș și a-1 deferi organe
lor de ordine ? E necesar să tragem 
încă și incă o dată semnalul de a- 
larmă în legătură, cu „chilipirgiii de 
ocazie", să solicităm o și mai puter
nică mobilizare a conștiinței civice,

rurită la huliganism și tîlhărie), nu 
numai că incalcă flagrant legea, nu 
nijmai că produc daune materiale u- 
nor oameni cinstiți, unor cetățeni ce 
trăiesc din munca lor. pșntru bineie 
colectivității, dar și poluează clima
tul moral al societății noastre, sfi- 
dînd cele mai elementare precepte ale 
comportării și conviețuirii sociale.

Unii interlocutori au adus — cu
venite — reproșuri anumitor ‘sentin-

Mici o ingăduință cind huliganul recidivist, 
sfidind uamenii, cere clemență dc la oameni

pentru tîlhărie și viol in grup. Cind 
a fost eliberat — inainte de a-și fi 
executat integral condamnarea (a 
beneficiat de o amnistie) — n-a pro
fitat de clementa legii, de omenia 
rînduielilor noastre., pentru a intra 
pe făgașul firesc al muncii și cinstei 
(deși i s-au oferit numeroase locuri 
de muncă, unde putea să dobîndeas- 
că o calificare), ci a continuat să 
trăiască din tot felul de expedien
te. A tinut-o in beții fără sfirșit. a- 
desea în văzul vecinilor de pe stra
da Neagotă. unde locuia de o bună 
bucată de vreme intr-o scandaloasă 
promiscuitate.

în seata aceea înstelată. Răgălie 
împreună cu cei doi complici ai săi, 
concubina Letiția Soare și „priete
nul" Costică Radu, s-au pus pe băut 
zdravăn — „numai eu am tras vreo

șurile alea n-am luat decit vreo trei 
sute de lei". Nu izbutim să aflărp 
decit că le-a vîndut unor trecători pe 
stradă „prin preajma. lui Bucur- 
Obor“ și nu putem să nu ne punem 
— a cita oară 1 — întrebarea : oare 
„beneficiarii" acestor „chilipiruri" nu 
și-au dat seama că e vorba de obiec
te de furat, sustrase de la oameni 
care au muncit cinstit pentru ele ? 
Cum s-ar fi simțit ei înșiși dac-ar fi 
fost în pielea celor jefuiți sub ame
nințarea cuțitului ? Nu încape pic de 
îndoială că dacă unul dintre acești 
chilipirgii ar fi căzut el victima lui 
„Mangalia" sau altora de aceeași tea
pă. s-ar fi arătat teribil de indignat. 
Dar ce fel de indignare, de „sfîntă 
minie" o fi aceea care vine din par
tea cuiva care încurajează — prin 
asemenea „achiziții convenabile" —

a opiniei publice cetățenești față de 
cei ce încearcă să stârnească cele mai 
josnice apucături și năravuri, printre 
care nu pe ultimul loc se află du
bioasa „satisfacție a chilipirului".

...Firește, Valerică Răgălie. zis 
„Mangalia", e ceea ce se cheamă un 
„caz", o pată de umbră pe tabloul 
luminos al unei colectivități umane 
pentru care munca și cinstea sint 
realități cotidiene definitorii. Din pă
cate însă, trebuie să spunem că — la 
alte proporții, desigur — nu e uni
cul.

Numeroși cetățeni cu care am stat 
de vorbă despre acest „caz" și des
pre altele similare și-au manifestat 
oprobriul sincer, indignarea plină de 
revoltă față de cei care, prin fapte
le lor antisociale (de la „bișnița" ma

țe judecătorești prea blinde, unui a- 
nume exces, ce s-a făcut simțit în
tr-o anumită perioadă, cu „executa
rea pedepsei la locul de muncă" (fap
tele demonstrează că, îndeosebi in 
cazul unor recidiviști. această sanc
țiune e iluzorie, deoarece cel mai 
mulți fie că lucrează doar citeva zile 
— sau chiar... citeva ore (? 1 ?) — fie 
că nici măcar nu se prezintă la în
treprinderea unde trebuie să-și exe
cute pedeapsa).

Că acest exces și-a făcut efectul 
nedorit in mentalitatea unor inși in- 
răiți, ca Valerică Răgălie, ne-a de
monstrat următoarea scenă. La un 
moment dat, plimbindu-și privirea de 
la unul la altul dintre cei de față și 
făcind o confuzie de funcție, recidi
vistul s-a adresat pe un ton mieros :

— Dom’ procuror, aveți milă și po
mană de mine, zău așa, mă fac bă
iat bun, numai dați-mă cu pedeapsa 
la locul de muncă, uite, promit că 
invăț și o meserie...

Ni s-a părut extrem de semnifica
tiv faptul că huligani notorii de tea
pa lui „Mangalia" au reținut din le
gile statului doar clemența, doar fap
tul că, dacă o dată li s-a dat o 
sancțiune mai blindă, lucrul se poa
te repeta. La acești inși s-a încetă
țenit, din păcate, deprinderea cerși
tului de indulgență, de grijă a socie
tății pentru continua lor „reeducare". 
Pină cind insă să-i tot „educi" și să-i 
tot „reeduci" ? De aceea, cu atit mai 
mult se impune din partea justiției 
un tratament ferm și fără menaja
mente, in spiritul legalității socialiste, 
căci n-avem voie să încălcăm esen
ța umanismului nostru curat și au
tentic — umanism meniț tocmai să 
apere interesele fundamentale ale so
cietății. integritatea fizică și morală 
a cetățeanului, avutul lui adunat prin 
muncă onestă — aplicind un trata
ment inadecvat celor ce terfelesc cu 
neobrăzare legile și morala noastră, 
„umanism" confundat cu o anume 
blajinătate și moliciune care nu fact 
în fond, decit să-i stimuleze pe cei 
certați cu legea ca s-o încalce și s-o 
sfideze în continuare.

Sigur, e necesar ca justiția să ac
ționeze cu mai multă fermitate și in
transigență față de indivizi de teapa 
lui Valerică Răgălie. Nu putem insă 
să nu subliniem și faptul de maxi
mă însemnătate socială că, intr-o o- 
rinduire ca a noastră, ordinea și cu
rățenia morală a străzii sint apărate 
nu numai de organele competente, ei 
și de opinia publică, prin atitudinea 
civică hotărită. răspicată, activă a tu
turor cetățenilor și a fiecăruia în 
parte față de huliganism, față de orice 
act antisocial !

Victor BtRLĂDEANU
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Prima zăpadă ne-a dat un prim semn că iarna se apropie

TOTI LOCUITORII SATELOR-LA STRINGEREA GRABNICA 
Șl DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE!

Acum, la sate, nici o altă
-fără excepție-toate

activitate nu este mai importantă; toti locuitorii apti de muncă
mijloacele de transport trebuie să participe la lucru în cîmp

Zi fierbinte la zero grade

încălzeau

ruțe — să fie concentrate la culesul 
și transportul producției din cimp.

se 
de

70 la sută din cantitățile 
de furaje, iar depozitarea 

grosiere s-a făcut in pro
nunțai 52 la sută. Pe cimp

vrat la fondul de stat cu 205 tone 
de porumb peste plan.

remorci. 
— 80 la 
cu cora
la baza

Chiar și în condiții mai grele 
se fac arături de calitate

aceasta 
noastră 
porumbului 
150 hectare 

mai

NE DE SEZON. Pină acum au fost 
însilozate 
prevăzute 
furajelor 
porție de

orice pierderi prin degradare. De 
asemenea, trebuie intensificat trans
portul sfeclei de zahăr pentru a se 
asigura materia primă necesară fa
bricilor de zahăr și să fie protejată

pe timp frumos.
înseamnă o asemenea zi nor- 
ne-am convins la C.A.P. Lița din 
consiliu. Aici, peste 270 de coo-

cantitătilor de pro- 
de stat și la fondul 
asemenea, printr-o 
a animalelor, să se

patru zile să încheiem 
Dovadă — luni, pe un 
puternic, am transpor- 
tone. iar azi — marți 
la 800 tone,, adică tot

in unitățile agricole din județele 
Constanța, Ialomița, Tulcea. Recolta
rea legumelor trebuie încheiata in 
citeva zile, urmind ca varza și rădă- 
cinoasele să fie recoltate in urgența

cantități de porumb care 
transportat imediat pentru a

combine de insi- 
care recoltau

care ur
la primă- 
legume și

Ion
merge 
de la 

are de

După 
in 
nr.

25

Ieri, în cîmpia Teleormanului

agroindustriale Turnu Măgure-

seama de 
a fi trimiși

sînt în Sint 
muncă 
nului. 
a fost 
fost 
care 
bul, 
ales
transportul 
recepție a 
agricole cpntractate cu statul.

Deși cîmpul este alb de nea, pe terenurile C.A.P. „30 Decembrie" Alexandria, mecanizatorii continuă arăturile adinei de toamnă, în urma lor pămîntul devenind din nou negru

E frig de îți îngheață mîinile și in buzunare, dar 
foarte multe femei, nu țin 

zăpadă, pentru

cooperatorii din Nanov, 
asta și aleg cu grijă știuleții din 
la locul de depozitare

numai citeva secvențe de 
întilnite în cimpia Teleorma- 
Deși a fost frig și pămintul 
acoperit de zăpadă, cimpul a

pretutindeni plin de oameni, 
au continuat să culeagă porum- 
sfecla
și-au

de zahăr, soia, dar mai 
concentrat forțele la 

și livrarea la bazele ..de 
cantităților de produse

Datorită înrăutățirii vremii, se lu
crează in condiții grele la recoltat 
și la transportul produselor, dar toc
mai in asemenea situații se verifică 
cel mai bine capacitatea politică și 

'organizatorică a organizațiilor de 
partid și a cadrelor de conducere 
din unitățile agricole. Este necesar 
ca, în aceste zile, să participe la lu
crările din cimp toți cooperatorii, 
toți locuitorii satelor, indiferent de 
locul lor de muncă. Ce lucrări au 
mai rămas de executat in cimp ? 
Cind vor trebui ele încheiate ?

PORUMBUL. Ieri mai era de strîns 
recolta de pe 269 000 hectare, supra
fețe mai mari aflindu-se în unitățile 
agricole din județele Constanța, Ti
miș, Galați. Iași, Bihor, Prahova.

SOIA mai este de recoltat de pe 
34 000 hectare, în județele Constan
ta. Vaslui, Iași, Ilfov, Timiș, Galați.

SFECLA DE ZAHAR a fost strin- 
să de pe 72 la sută din suprafața 
cultivată. Suprafețe mai mari de re
coltat sint in județele Teleorman, 
Dolj, Mehedinți, Arad, Timiș, Bihor, 
Suceava.

LEGUMELE. Mai sînt de strîns 
unele cantități de tomate și gogoșari

In cimp, mii ți mii de oameni
Cimpia Teleormanului. Primii 

fulgi de zăpadă căzuti aici in zorii 
zilei de duminică — pe neașteptate 
și mult prea devreme — i-au sur
prins pe oameni in plin efort la 
cules, dar cu un mare volum de lu
crări agricole neterminate : 15 000 ha 
de porumb nerecoltate, circa 39 000 
tone de porumb cules și depozitat 
în cimp. ca și cantități mari de le
gume aflate in grămezi. Față de 
această situație, comandamentul ju
dețean a stabilit o serie de măsuri 
urgente pentru încheierea in cel mai 
scurt timp a tuturor lucrărilor, și, 
îndeosebi, a recoltării legumelor, 
transportului și depozitării produse
lor culese și aflate sub cerul liber, 
încă in cursul zilei de duminică, 
forțe importante au fost concentrate 
la recoltarea și protejarea legume
lor. reușindu-se să se pună la adă
post, pînă seara, peste 250 tone de 
legume — roșii, ardei, ridichi ș.a.

— Pentru zilele următoare — ne-a 
spus tovarășul Marin Nisipașu, se
cretar al comitetului județean de 
partid, eforturile sint îndreptate spre 
încheierea in cel mult trei-patru zile 
a transportului și depozitării între
gii producții aflate in cîmp, înche
ierea pînă la 15 noiembrie a recol
tării celor 15 000 hectare cu porumb 
și executarea arăturilor de toamnă 
pe toate suprafețele planificate.

în acest scop, toți locuitorii sa
telor, indiferent de virstâ și ocupa
ție, conducerile și personalul TESA 
al unităților agricole — mii de 
oameni — cit și toată mijloa
cele de transport disponibile — 
camioane, ’tractoare cu remorci, că-

Recoltarea trebuie să se încheie 
pînă la sfîrșitul acestei săptămîni

a doua, dar nu mai tirziu de 15 no
iembrie. x

TRANSPORTUL PRODUSELOR 
DIN CÎMP LA BAZELE DE RE
CEPȚIE SA SE BUCURE DE CEA 
MAI MARE ATENȚIE DIN PAR
TEA ORGANELOR JUDEȚENE DE 
PARTID, DE STAT ȘI AGRICOLE. 
Mai cu seamă in județele Ilfov, Con
stanța. Ialomița, Timiș. Galați și al
tele se află, in grămezi, pe cimp mari 

trebuie 
se evita

FĂCUT A FĂ- 
PE ' CIRCA 2 000 HECTARE, 
s-a lucrat in condiții deose- 
grele, stratul de zăpadă do
pe alocuri 25—30 cm — ade- 
gospodari au reușit să in- 

ziua de marți cu rezultate 
bune.

Cu ce bilanț s-a încheiat 
ziua de ieri

IERI, MARȚI, 4 NOIEMBRIE, AU 
FOST RECOLTATE 1 000 HECTARE 
CU PORUMB, S-AU TRANSPOR
TAT DIN CÎMP 8 000 TONE DE 
PORUMB, SFECLA DE ZAHĂR ȘI 
LEGUME ȘI S-AU FĂCUT ARĂ
TURI — -------  --------------------

Deși 
bit de, 
pășind 
vărații 
cheie 
foarte

La ora 7, tovarășul Radu Riciu, 
președintele C.A.P. Drăgănești-Vlaș- 
ca, încheiase repartizarea sarcinilor 
de lucru pentru ziua de marți.

— Unde veți acționa ?
— Peste tot. La ora 

află în cîmp toată forța 
muncă. La recoltarea 
pentru sămință, pe cele 
cultivate care ne-au mai rămas, 
avem peste 200 de oameni. Condi
țiile au impus schimbarea soluției 
de lucru. Știuleții sint î.ncărcați di
rect in căruțe sau în remorci. Mij
loacele de transport sînt concentrate 
mai ales la sfecla de zahăr și po
rumb. De azi am încercat și vom 
folosi și autocamioanele, care, lâ ne
voie. sint tractate de cite un trac
tor pină ce sînt scoase clin cîmp. Dar 
as vrea să rețineți că, în aceste con
diții, forța noastră de șoc la trans
portul producției o constituie cele 
200 de atelaje.

Am reținut că pînă Ia această 
dată, C.A.P. Drăgăncști-Vlașca a li- 

cea aflată în silozuri și grămezi. 
Pină Ia 15 noiembrie trebuie să se 
încheie livrarea 
duse la fondul 
de furaje. De 
bună ingrijire 
asigure obținerea, producțiilor pre
văzute, astfel incit livrările de lapte 
și carne la fondul de stat să se rea
lizeze integral.

ASIGURAREA FURAJELOR CON
STITUIE O IMPORTANTĂ ACȚIU-

Pe primul plan — transportul 
produselor

Cele trei echipe de cooperatori de 
la ferma 2 a cooperativei agricole 
Nanov incărcau ultimele cantități de 
porumb recoltate și aflate pe cimp. 
Frigul pătrundea pină la oase. Dar 
remorcile și autocamioanele iși con
tinuau cursele normal. între două

Relatare 
de la reporterii 

„Scînteii“
oamenii își 

jurul unui foc. 
mai avem 20 
ne spunea șeful 
Cojocaru.

cu totii 
ferma 
recoltat

tone și 
de fer- 
amiază 

sprijinul
1 care 
hectare

transporturi, 
miinile in

— Aici 
terminăm, 
mă, 
vom 
celor 
mai 
cu porumb. Dealtfel, atelajele fer
mei — 11 la număr — se află 
acolo de dimineață. Sperăm ca 
în cel mult două zile să înche
iem culesul și transportul porum
bului pe toată cooperativa.

După cum aveam să ne convingem, 
transportul și depozitarea producției 
din cîmp sint acțiuni cărora li se a- 
cordă acum efea mai mare atenție. 
O atestă ampla mobilizare de forțe 
umane și de mijloace mecanice gă
site la unitățile agricole din consiliile 
unice 

există încă multe resturi vegetale — 
coceni, colete și frunze de sfeclă de 
zahăr, vreji de legume — care tre
buie strinse și depozitate in între
gime. în mod deosebit se cere ca 
toti cocenii să fie transportați de pe 
cimp pină la 15 noiembrie. De ase
menea, în unele locuri se află pe 
cimp mari cantități de paie. In 
cursul acestei luni, ele. vor trebui 
transportate în întregime : cele bune 
la depozitele de furaje, iar cele pu- 

le, Slobozia Mîndra, Lunca, Nanov, 
Purani, Putineiu și Traianu.

...Am poposit mai mult timp în cele 
șapte unități agricole din consiliul 
unic agroindustrial Turnu Măgurele. 
Aici, din Cele 5 700 hectare cu porumb 
au mai rămas de cules doar 100 
hectare.

— Este ca și cum nu am mai avea 
nimic — ne spune tovarășul Dumitru 
Sandu, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Turnu Măgurele, 
pe care l-am găsit la C.A.P. Lița. 
Miercuri încheiem culesul. Deși este 
foarte greu, sintem organizați ca in 
cel mult trei, 
și transportul, 
frig și un vint 
tat totuși 600 
— am ajuns 
atît cit realizam intr-o zi normală de 
lucru

Ce 
mala 
acest 
peratori decopertau grămezile de po
rumb de sub stratul de zăpadă, sor
tau știuleții și incărcau mijloacele 
de transport aduse în număr dublu 
față de zilele trecute. Erau aici 28 de 
camioane, 14 tractoare cu 
Alte grupuri de cooperator; 
număr — batozau porumbul 
binele C12 pentru a-1 livra 
de recepție in boabe.
Se recoltează intens furajele

Ne-am deplasat la C.A.P. Cetatea 
din Turnu Măgurele, unde am găsit 
in lucru, ca pe un timp frumos, o 
formație de zece 
lozat universale, 
cenii de porumb. 

trezite urmind a fi folosite ca în
grășăminte naturale.

ARATURILE ADINCI DE TOAM
NA — O LUCRARE HOTĂRITOA- 
RE PENTRU OBȚINEREA DE RE
COLTE MARI IN ANUL VIITOR. 
Pină acurri au fost executate arături 
pe 800 000 hectare din cele 4 mili
oane prevăzute in planul stabilit de 
Ministerul Agriculturii. Pe baza in
dicațiilor conducerii partidului, tre
buie arate toate terenurile destinate 
insăminfăriior de primăvară — circa 
5 milioane de hectare. Printr-o te
meinică organizare a muncii meca
nizatorilor, prin folosirea din plin a 
mijloacelor mecanizate există reale 
posibilități să se realizeze o viteză 
zilnică de pină la 300 000 hectare. 
Totodată, se cere ca arăturile să se 
execute Ia o adincime de 28—30 cm, 
element de mare însemnătate pen
tru obținerea de recolte mari in anul 
care vine. încă din această toamnă 
trebuie să fie pregătite corespunză
tor suprafețele de teren 
mează să fie insămînțate 
vară cu sfeclă - de zahăr, 
alte culturi timpurii.

— La început — ne spunea Ion 
Sprîncenatu, inginerul-șef ăl coope
rativei — mulți spuneau că nu se pot 
recolta furajele acum. Ba că e ză
pada prea mare, ba că se vor în
funda cothbinele. Am încercat chtar 
ieri — luni — și iată că merge. Vom 
recolta și însiloza chiar pe acest 
timp, cind zăpada are peste 20 cm., 
aproape 2 500 tone de furaje pentru 
animale.

Inițiativa celor de la C.A.P. Ce
tatea este demnă de urmat. Cocenii, 
deși stratul de zăpadă este de 20 cm., 
se recoltează foarte bine, in plus, 
umiditatea lor ridicata simplifică 
acțiunea de insilozare, cocenii ne- 
maitrebuind să fie umectați. De
altfel. silozul a fost amplasat chiar 
la marginea șoselei, de unde se poa
te transporta ușor la fermele zooteh
nice. Prin această acțiune se reali
zează un efect dublu : se obține o 
eliberare rapidă a terenului și se 
creează front de lucru tractoarelor la 
executarea arăturilor de toamnă.

Prima impresie ne care am reți
nut-o intrind in județul Teleorman 
a fost ampla concentrare a trac
toarelor la executarea arăturilor, care 
Întorceau brazde negre pe albul 
imaculat al zăpezii. Este o imagine 
pe care aveam s-o intilnim pe între
gul traseu pină la Dunăre. în ciuda 
condițiilor aparent vitrege, in toate 
unitățile agricole se făceau arături 
de foarte bună calitate.

— Noi am început munca in zorii 
zilei — ne spunea tovarășul Nicolae 
Prunăreanu. șeful secției de mecani
zare ce deservește C.A.P. 30 Decem

brie din Alexandria. Acum 
brazdă cei 15 mecanizatori din schim
bul de zi. După-amiază, de la ora 17, 
vor urca pe tractoare combinerii 
noștri care lucrează in schimbul doi, ’ 
de noapte, cum se spune, pînă la 
ora 24. Este frig, dar ne-am gîndit 
la mecanizatori. Le servim in cimp 
masă caldă și, după terminarea pro
gramului. cite un pahar de vin 
cald... pentru dezmorțire. Ce arăm 
acum este un bun ciștigat. Pen
tru că nu ne mai putem aștep
ta la condiții de lucru ideale. Dar 
după cum vedeți, și in aceste condi
ții facem o lucrare foarte bună.

Aurel PAPADIUC 
Iosif POP
Fotografii: S. Cristian

Notăm din darea de seamă con
tabilă a Întreprinderii .,1 Mai“ din 
Ploiești : in nouă luni din acest an, 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici cu 
9 lei față de cele planificate. La 
nivelul întregii producții-marfă 
realizate aceasta înseamnă nu mai 
puțin de 17 milioane lei, ceea ce. Să 
recunoaștem, e o economie de pro
porții. Contabilul-șef Nicolae Szabo 
ne spune : „Toți oamenii uzinei — 
muncitori sau maiștri, ingineri, pro- 
iectanți sau economiști — sînt im
plicați direct și responsabil in buna 
gospodărire a resurselor materiale și 
financiare încredințate de societate 
spre administrare, cu conștiința că 
în felul acesta iși sporesc aportul la 
creșterea venitului national, a avu
ției naționale și. implicit, la ridicarea 
bunăstării întregului popor".

De aceasta aveam să ne convingem 
In secțiile de prelucrare la turnăto
rie, in atelierele de proiectare. Peste 
tot am remarcat acea preocupare 
pătrunsă de conștiința și responsa
bilitatea omului muncii, producător și 
proprietar, care vrea ca banii să fie 
cheltuit! cu chibzuință, ca materia 
primă, materialele, sculele, energia 
electrică să fie folosite cu cea mai 
mare economie. „Avem datoria să 
realizăm numai produse de calitate, 
competitive pe plan mondial — ne 
spune maistrul Mihai Bobocea — 
dar și cu cheltuieli cit mai reduse. 
Si atunci — arată el cit se poate de 
plastic — întoarcem cheltuiala pe 
toate fetele, ea să vedem unde mai 
putem găsi cei doi. trei bănuți pe 
care putem să-i economisim".

tn primul rînd, cheltuielile sînt 
supuse unei analize profunde cind 
«ste vorba de metal — materia pri-

0 „MINĂ“ DE METAL DESCOPERITĂ ÎN PROPRIA UZINĂ
Soluții gospodărești, eforturi perseverente în acțiunea de reducere 

a consumurilor materiale la întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești
mă cu pondere absolută in costurile 
de producție. Și procesul începe de 
la concepția produselor și pregătirea 
tehnologică a fabricației. Aici se 
confruntă consumurile specifice, se 
gindește și apoi se operează la in- 
noirea și modernizarea produselor, 
la schimbarea unor tehnologii, a 
unor soluții de fabricație ce urmă
resc înlocuirea metalului, la econo
mia de S.D.V.-uri. Inginerul Ion An
drei, secretar al comitetului de partid 
din sectorul proiectare, ne-a dezvălu
it sursa nesecată de inspirație : per
manentul dialog al cercetătorului și 
proiectantului cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din sectoarele producti
ve. La propunerea comitetului sindi
catului s-au difuzat la începutul anu
lui în secțiile prelucrătoare 2 000 de 
fișe prin care se solicita oamenilor să 
vină cu propuneri, sugestii, chiar și 
cu critici, care să determine reduce
rea cheltuielilor materiale. După 
scurt timp. în majoritatea lor. fișele 
s-au întors înapoi completate. Un În
treg tezaur de idei, de propuneri ! 
Proiectantii. specialiștii. tehnologii 
le-au studiat cu mare atenție. Le-au 
îmbogățit cu propria lor gindire și 
le-au conturat apoi sub forma unor 
programe concrete de lucru, cu efi
cientă economică bine calculată.

— Cu ce s-a soldat această largă 
consultare a muncitorilor și tehni
cienilor din întreprindere ?

— Evaluarea exactă : pină. acum, o 
economie de metal de trei milioane 
lei. Cu colaborarea eșalonului de 
concepție, sumele s-au ridicat la 
18 milioane lei. în nouă luni, din 
evidențe rezultă și cantitatea de me
tal economisit : peste 1 000 de tone.

De la inginerul-șef Vasile Mihăi- 
lescu aflăm că aproape 70 la sută din 
producția de utilaj petrolier ce se

Denumirea reperului
înainte de 
reproiec- 

tare
— in kg

După 
reproiec- 

tare 
— in kg

Bucăți 
fabri

cate în
tr-un an

Economii 
anuale 

de metal 
— in kg

1. Grup antrenare masă de 
la instalația de foraj 
F 200-2 DH-7 18 784 11 420 14 89 096

2. Grup antrenare masă de 
la instalația de foraj 
F 125-2 DH-3 19 073 11 420 12 91 836

Știm că sectoarele calde au un rol 
important în economisirea metalu
lui. Aici se caută și se aplică soluții 
noi pentru lichidarea rebutului. 

realizează in anul 1980 a fost înnoită 
sau modernizată in acest cincinal. 
Această preocupare este determinată, 
in primul rînd. de menținerea pro
duselor fabricate la, nivelul tehnicii 
mondiale. Desigur, se urmărește și 
atingerea unui indice mai bun de 
utilizare a metalului prin despovăra
rea unor ansamble, subansamble, re
pere, piese — de kilogramele în 
plus. Iată două exemple edificatoare 
in acest sens : 

curmarea risipei de materiale, de 
energie electrică. într-un trimestru, 
în acest sector se economisesc în 
medie 175—200 tone de metal. Pa

nourile cu rezultatele afișate arată 
că mulți muncitori și-au depășit an
gajamentul asumat.

Dintre numeroasele formații de 
muncă fruntașe, care dovedesc spirit 
gospodăresc, tovarășul Vasile Erhan, 
președintele comitetului sindicatului, 
evidențiază in mod deosebit realiză
rile colectivelor conduse de maiștrii 
Florian Nicolescu. de la otelărie. și 
Gheorghe Drăgușin, de la turnătoria 
de neferoase. De la acești oameni a 
pornit ideea așa-numitei „turnări cu 
picioare ceramice" și „turnării cen
trifugale" a bucșelor de bronz. Apli
carea acestor noi procedee tehnolo
gice are o mare eficiență, reducind 
substantial rebutul si adaosurile de 
prelucrare. Totodată, importante 
economii au obținut muncitorii și 
specialiștii din secțiile utilaj com
plex, construcții metalice, mecanică 
VI și I. îndeosebi prin sistemul com
binat de croire a tablei, prin folosi
rea fiecărui cap de bară și recondi- 
tionarea S.D.V.-urilor.

La serviciul de organizare a pro
ducției am discutat mai mult despre 
perspectiva activității din ultimul 
trimestru al anului, ca și desnre pre
gătirea producției anului 1981. Por
nind de la faptul că in întreprindere 
mai sînt importante rezerve de re

ducere a consumurilor materiale, 
planul de măsuri tehnico-organizato- 
rice prevede o serie de acțiuni care 
se vor concretiza in viitoarele săptă- 
mini. Eficienta scontată : economisi
rea a cel puțin 800—900 tone metal. 
Pentru anul viitor sint stabilite' noi 
reproiectări și modernizări de pro
duse. aplicarea urîor tehnologii mai 
economicoase. De pildă, prin repro- 
iectarea a 15 aparate pneumatice, 
consumul de metal va scădea cu 
10 tone ; redimensionarea stifturilor 
din carburi metalice sinterizate la 
sape va aduce o economie de metal 
care se va ridica la o jumătate de 
milion lei. De reținut este faptul că 
cea mai mare parte din aceste măsuri 
au termen de aplicare pină la începu
tul anului 1981. deci (ele iși vor arăta 
roadele din primele zile ale noii pe
rioade de plan.

— Problema gospodăririi cu maxi
mă economie a metalului este de 
mare actualitate la noi — ne-a spus 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere, tovarășul Toma Oprea. 
In condițiile in care uzina și-a diver
sificat și sporit substantial produc
ția în acest cincinal, dacă am fi 
lucrat cu consumurile normate, din 
anul 1975 ar fi trebuit să dublăm 
aproape cantitatea de metal cu care 
ne aprovizionăm în acest an. Pornind 
de la sarcinile subliniate la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. intrcgul 
nostru colectiv este hotărit să acțio
neze cu stăruință pentru a diminua 
și mai mult consumul de metal. Do
rim să începem anul 1981 de pe po
ziția avantajoasă a rezultatelor bune 
din acest ultim an al cincinalului.

Constantin CAPRARU 
Dan CONSTANTIN

La „Azomureș" — Tg. Mureș

Produc'ție-record îa e::pori
Răspunzind îndemnurilor secre

tarului general al partidului de a 
amplifiba activitatea de export, co
lectivul marelui combinat chimic 
„Azomureș", din Tirgu Mureș, a de
pășit sarcinile de plan la export, pe 
luna octombrie, cu 46 la sută. La acest 
succes, o contribuție deosebită au 
adus chimiștii de la secția de în
grășăminte, complexe N.P.K.. care 
au exportat peste sarcinile lunii oc
tombrie 5 000 tone- îngrășăminte 
chimice complexe, și lucrătorii in
stalației de uree, care au livrat su
plimentar 4 000 tone. (Gheorghe 
Giurgiu).

In premieră pe țară.
la Rm. Vîlcea

O presă de mare forță
La întreprinderea de utilaj chimic 

și forjă din Rimnicu Vilcea a intrat 
in probe . tehnologice o nouă presă 
cu capacitatea de 2100 tone forță. 
Marele agregat va fi utilizat la'rea
lizarea capacelor ellpsoidale din 
tablă cu diametre intre 2 600—4 000 
milimetri și grosimi de 50—100 mili
metri, necesare la fabricarea unei 
game largi de vase și recipient! de 
mari dimensiuni, folosiți in industria 
chimică și constructoare de mașini. 
La realizarea acestei capaeităti au 
colaborat întreprinderea de mașini 
Reșița și întreprinderea beneficiară, 
care au realizat întregul necesar de 
subansamble mecanice. (Ion. Stanciu).
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In discursul de recepție la primirea 
in Academie (9 iunie 1923) închinat 
„poeziei populare11, M. Sadoveanu în
scria, la un moment dat. această fra
ză cu valoare de crez literar : „Unii 
au încercat să purceadă de la artifi
cialități și imitații străine. N-au adus 
insă lucrări ale noastre și de valoare 
decit acei care au avut în vedere ele
mentul statornic al neamului nostru, 
poporul cu limba lui".

Descoperim aici, nici vorbă. însăși 
cheia valorii operei sadoveniene. dar 
se definește, totodată, condiția gene
tică a creației tuturor marilor scrii
tori. Este, in fond, problema funda
mentală asupra căreia a atras aten
ția în repetate rinduri secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. atunci cind îi în
demna pe creatorii de azi — conform 
unui sugestiv adagiu — să meargă la 
izvor, nu Ia ulcior. Din acest punct 
de vedere, exemplul lui M. Sadovea
nu apare ca unul dintre cele mai 
elocvente, căci dacă el -a 
reușit să înalțe, prin opera 
sa. unul dintre cele mai 
impunătoare monumente li
terare din istoria scrisului 
românesc, asta se datorează, 
indiscutabil. legăturilor 
multiple și nemijlocite cu 
straturile cele mai adinei 
ale spiritualității naționale, 
pornind de la „rădăcina 
cea veche" a istoriei și pînă 
la comorile limbii și crea
ției populare. Sau. altfel 
spus, pentru a folosi ex
presia marelui Eminescu, 
asistăm la „încuscrirea ta
lentului individual cu ge
niul poporului".

De aici prodigiozitatea 
excepțională a creației, de 
aici monumentalitatea și 
forța de generalizare a 
imaginilor, cele mai neîn
semnate întimplări benefi
ciind de un halou, trezind 
nebănuite rezonanțe, dinco
lo de ele presimțindu-se 
un plan îndepărtat mai 
înalt: orizontul nemărginit 
al istoriei țării și al uni
versului întreg. Dar inco- 
mensurabilltatea univer
sului artistic. multiplele 
valențe ale limbajului crea
ției? Este Sadoveanu un 
romantic sau un clasic? 
Tudor Vianu se simțea o- 
bligat să recunoască: „Mis
tica genurilor literare tre
buie să dezarmeze în fața 
ei“ — a operei sadovenie
ne — criticul propunind 
formula „realismului ei li
ric și artistic". De fapt, așa 
cum arăta intr-un excelent 
eseu Paul Anghel, creația 
lui M. Sadoveanu reprezin
tă un fenomen atit de complex incit 
nici una dintre formulele critice emi
se pină acum nu pare a-1 explica pe 
deplin, marele scriitor răminind, 
practic, neincadrabil.

Este semnificativ că. în ultimii ani, 
lui M. Sadoveanu i s-au consacrat 
multe cărți — unele, indiscutabil, va
loroase — fără a avea totuși senti
mentul că s-a realizat, în sfirsit, ma
rea exegeză care să m-1 înfățișeze in 
totalitatea semnificațiilor și a valorii 
sale. Asta poate și din cauză că tai
nele vastei sale creații pentru a pu
tea fi stăpînite în întregime se cer 
a fi analizate in vie corelație cu pro
cesele specifice ale Spiritualității po
porului, a cărei expresie este, ceea ce 
presupune ca eforturile criticului și 
istoricului literar să fie dublate de 
cunoștințele specialistului în folclor, 
ale lingvistului, ale sociologului vie
ții rurale și ale filozofului culturii 
arhaice. Nu se poate nega că astfel 
de demersuri au avut loc, dar fără 
a se ajunge la o viziune generală in
tegratoare.

Nu mai vorbim de acele studii care, 
în disperare de cauză, au căutat să 
complice inutil lucruri evidente, ne- 
înțelegindu-se că marea dificultate a 
literaturii sadoveniene rezidă. am 
spune, tocmai în lipsa dificultăților 
de receptare, sau, mai exact, în stră- 
limpezimea ei de cleștar.

Iată de ce. cu prilejul centenaru
lui nașterii marelui scriitor, se cu
vine să reamintim — și să aprofun
dam — cîteva dintre adevărurile sim
ple dar esențiale ale activității sale 
creatoare.

Se vorbește curent despre identifi
carea scriitorului cu poporul, dar, prin 
facilă repetare, afirmația tinde să 
devină o frază banală, qa și cum așa 
ceva ar fi stat la îndemîna tuturor 
autorilor, din toate timpurile. Știm 
însă bine că nu e așa, că au existat

perioade istorice cind creatorii n-au 
gpsit calea de acces către marea co
lectivitate, deși unii dintre ei au as
pirat spre asta cu toată sinceritatea — 
profesiunile lor de credință evocin- 
du-ne sunetele melancolice de corn 
ale cavalerilor rătăciți din vechile 
balade. Literatura romantică și post
romantică a creat aura poetului care 
se opune societății, mediului încon
jurător și întregului cosmos, alungind 
la divizarea și dezbinarea propriului 
eu. Ce să mai spunem despre atiția 
autori moderni care nu reușesc să iasă 
din cercul magic al unor preocupări 
narcisiste, devenind prizonieri a ceea 
ce Kierkegaard numea secta „ompha- 
losciților". 1

Tn fața spectacolului unei astfel de 
literaturi, lectura operei sadoveniene 
este cu adevărat, reconfortantă, para- 
frazind expresia cuiva, putem spune 
că ne odihnim in ea spiritual, desco
perind poezia reconcilierii cu colec
tivitatea, cu natura și propriul eu.

La izvoarele 
ale operei

Al. OPREA

tind să reducă această preocupare a 
scriitorului la o simplă nostalgie a 
veșnicei întoarceri spre începuturi. Nu 
se înțelege in suficientă măsură că 
prin adeziunea la umanitatea satelor 
devălmașe — moșneni și răzeși — 
care, cum au demonstrat studiile so
ciologice. in condițiile specifice din 
țara noastră, perpetuează forme ale 
„democrației primitive", pînă în pra
gul secolului nostru. M. Sadoveanu a 
putut să-și modeleze. în chip viu, 
idealul său etic și poetic. Dialectica 
obiectivă a atitudinii sale nu include, 
cum s-a crezut, numai termenul tre
cutului ci, implicit, și pe al viitoru
lui. Căci dacă a existat, la incepu- 
turi. un timp de aur cînd omul nu 
era aservit altor oameni ci se afla în 
relații de armonie cu semenii săi si 
cu mediul înconjurător, atunci în
seamnă că nedreptățile sociale și 
malformațiile morale aduse de socie
tățile exploatatoare nu sînt predesti
nate a exista, de-a pururi, aparțin 

unei ordini efemere, au 
• • apărut Istoricește și vor

1 ÎT T dispare istoricește, omul
I / / ! puțind. în alte condiții de 
r ir Ir existență, să redevie om și 

să-și dezvolte plenar vir
tuțile primordiale.

Bucuria și satisfacția 
deplină cu care M. Sado
veanu a intîmpinat, după 
23 August 1944. zorii noii 
societăți a reprezentat, 
prin urmare. consecința 
firească, am spune legică, 
a celor mai adinei crezuri 
ale sale.

Se spune că în timpul 
Comunei din Paris, insur
genții revoluționari tră
geau cu pușca în ceasul 
primăriilor, ca o formă de 
protest la adresa încercări
lor burgheziei de a-și în
suși, prin efracție, timpul 
și de a da aparența veșni
ciei societății ei represive.

în tot ceea ce a scris, 
M. Sadoveanu a făcut elo
giul „marelui timp", al 
veșniciei poporului, opu- 
nindu-1 timpului atomizat 
și antiuman, împilarea _ și 
înrobirea omului apărîn- 
du-i ca abateri monstruoa
se de la legile eterne ale 
vieții. în numele acestor 
valori morale supreme a 
înfățișat scriitorul vechi
mea și dăinuirea neamului 
său pe aceste locuri ; de 
aici Osmoza sufletească de
plină cu natura patriei 
care, așa cum s-a arătat 
în critica noastră, nu este 
cea fără vîrstă, încreme
nită, de la începuturi, cl 
una „bătrină", istoricizată, 
păstrînd urna cu amin

tirea generațiilor ce s-au succe
dat ; de aici receptarea tezauru
lui folcloric în care descoperea „apa 
vie" a Înțelepciunii populare. înțe
legem de ce M. Sadoveanu a reușit 
să integreze, cu atita firesc, in crea
ția sa elemente de mit, neavîfld ne
voie să trateze formal și speculativ 
scheme ale gindirii mitice — ca unii 
autori moderni —. fiindcă el recon- 
stituia această gîndire în înseși ele
mentele ei determinante originare. 
Sau de ce putea, cu atita măiestrie, să 
toarcă mai departe lina de aur a po
veștii și povestirii CU rădăcini înde
părtată în tradiția orală.

Să mai spunem că întreg acest pre
țios material era topit și retnodelat în 
atelierul marelui faur, căpătînd un 
timbru personal, transformîndu-se in 
tot alîtea nestemate ale limbii sale 
literare, pe care, cu o hărnicie îm
prumutată de la vechii meșteri, le-a 
înmiit, realizînd o comoară care în
trece în bogăție și strălucire pe cea 
adunată în fabuloasa peșteră a lui 
Ali-Baba ?

într-un frumos eseu. Emerson dă
dea drept pildă fapta dulgherului 
care pentru a putea ciopli O grindă 
n-o ține în aer. ci jos, sub picioare, 
pentru ca Ia eforturile săi® să se 
adauge și forța gravitației pămîn- 
tului.

Tot astfel putem spune și noi că 
M. Sadoveanu, mutîndu-și atelierul 
în mijlocul vieții oamenilor, al natu
rii strămoșești. în sanctuarul istoriei 
naționale, a putut beneficia nu numai 
de talentul și de forța creației sale, ci 
și de virtuțile de gîndire. de simțire 
și de expresie ale unui popor întreg, 
ceea ce justifică siguranța suverană 
cu care întîmpină scurgerea veacu
rilor.

sărbătoririiLa solemnitatea conferirii titlului de Erou al Muncii Socialiste, cu prilejul 
a 75 de ani de la naștere (1955)

„In durerile și furtunile negurosului nostru trecut, Doina și Cîn- 
tecul bâtrinesc au fost izvoare de viață și energie. Cit, suferind, acest 
popor a cîntat, el dădea dovadă că trăiește și că va răzbi (...). De la 
aceste fermecate izvoare de apă vie cată să se adape toți cei care 
cintă și se simt ai acestui popor și ai acestui pămint".

M. SADOVEANU

Ilustru militant progresist
(Urmare din pag. I)

Al nostru

S-a discutat îndelung in critica 
noastră, și pe bună dreptate, despre 
seninătatea imperturbabilă a scrisu
lui său. seninătate comparată cu cea 
a clasicilor antichității. Să ne amin
tim insă că opera sadoveniană cu
prinde, totodată, vuietul surd al 
mîniei populare, că toate „durerile 
înăbușite" și nedreptățile săvirșite 
sint trecute spre neuitate pe răbojul 
imaginilor, pentru a putea fi înfăți
șate la „județul" de apoi „al sărma
nilor". Mai direct spus, Sadoveanu se 
identifică, într-adevăr, cu o lume — 
și anume cu cea mare, a poporului, 
dar se opune, în același timp, altei 
lumi, • a societăților exploatatoare. 
Cind legionarii i-au trimis scriitoru
lui capodopera sa Baltagul spintecată 
cu toporul. în acest gest barbar se 
oglindea toată ura zoologică a clase
lor reacționare împotriva mesajului 
democratic și militant al creației sale.

în aceste condiții, seninătatea scri
sului ne apare. în chip firesc, ca fiind 
una reciștigată. explicația depășind 
aspectul pur stilistic sau care ține de 
temperamentul autorului, punind în 
cauză viziunea sa specifică asupra 
lumii. Zimbetul său blajin și supe
rior se justifică prin ancorarea adîn- 
că în ceea ce singur numea în fraza 
citată elementul statornic al exis
tentei. ceea ce alcătuiește temelia 
eternității poporului.

Cu asta ajungem la relațiile lui M, 
Sadoveanu cu civilizația arhaică ță
rănească ; un fapt care ani de-a rin- 
dul in critica noastră a fost interpre
tat ca un semn indicibil al regresiu
nii spre primitivism. Doar în ultimul 
deceniu unghiul de vedere s-a schim
bat datorită reabilitării științifice a 
rolului tradițiilor- și. în acest con
text, al recohsiderării mitului „virstei 
de aur“. Mai sint însă și azi unii care.

pentru influențarea morală a ' omului, 
pentru sădirea in conștiințe a unor prin
cipii superioare de viață". Ei au militat 
pentru „limanul întrezărit dincolo de ta
lazuri și furtuni", deși puțini ca Sadovea
nu au avut șansa să-1 atingă și să-1 cele
breze — precum o fac cei de azi, la cen
tenarul nașterii lui — în pace și prospe
ritate, în condițiile societății noastre noi, 
socialiste. •

Bibliografia social-politică a literaturii 
lui Mihail Sadoveanu imbrățișeazâ peste 
o jumătate de veac de acțiune angajată : 
scriitorul pledează fierbinte pentru ță
ranii răsculați in 1907, relatează cu adine 
patriotism sacrificiile ostașilor din primul 
război mondial pentru întregirea nea
mului, adică cu nedezmințită convingere 
la idealul ile democratice ale intelectua
lității antifasciste, salută victoria revo
luției sociale șl naționale de la 23 August 
1944 și impărtășește înaltele țeluri ale so
cietății socialiste, animat ih permanență 
de conștiința etică și estetică a unui scri- 
itor-cetățean, care ințelege și servește 
destinul politic de libertate, demnitate și 
independență al poporului român.

într-o formulă enciclopedică. oricum 
simplificatoare)} opera lui Sadoveanu apa
re ca o „multilaterală monografie epica a 
poporului român, înțeles in permanențele 
lui spirituale. în evoluția sa istorică și in 
relațiile osmotice cu spațiul geografic". 
Nimeni ca dinsul. in cultura românească, 
n-a Cuprins, cu atita dragoste, discretă și 
sincera, și cu o intuiție mai adlncă, valori
le ei, din evul geto-dacic. pină de curînd 
in vreme, evocînd frumusețea și înțelep
ciunea autohtonilor țărani și patriotismul 
lor neistovit de-a lungul timpurilor, săr
bătorind, într-un discurs deopotrivă epic 
și liric, istorica și dramatica, indirjita lor 
împotrivire față de vrăjmașii neamului 
omenesc din cele patru vinturi. Umanita
tea și umanismul spiritului sadovenesc re
prezintă, pentru cultura națională, pe

veacuri înainte, acea temelie străveche pe 
care se sprijină orice edificiu destinat du
ratei. Așa cum este însăși limba română, 
la desăvirșirea căreia trudit-au cronicarii 
și rapsozii, intr-o sinteză originală ce 
poartă sigiliul de diamant eminescian.

Personalitatea și opera lui Mihail Sa
doveanu au marcat, de asemenea, cu 
strălucire, progresul ideilor și instituțiilor 
noastre consacrate științei și culturii na
ționale : Academia română, al cărei vice
președinte a fost, presa democratică, așe- 
zămintele culturale, organizațiile obștești 
menite să sprijine popularizarea cunoș
tințelor științifice și mereu lupta pentru 
pace, ca militant de seamă, investit cu 
funcția de președinte al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, distins pen
tru contribuția sa la salvgardarea păcii cu 
înalte ordine și medalii internaționale. 
Distins cu premii și titluri de inalt pres
tigiu, naționale și internaționale, — ince- 
pind cu Premiul Național din 1924 — el 
a onorat cu numele său titlul de Erou 
al Muncii Socialiste, cu care clasa munci
toare victorioasă a simțit datoria să-l răs
plătească, între celelalte mărturii de 
profundă stimă, pe care Partidul Comunist 
Român i le-a acordat, cu încredere și ad
mirație, înainte și după Eliberare, situ- 
indU-1 printre fruntașii intelectualității 
române legate de popor.

Celebritatea și monumentalitatea lui 
Sadoveanu s-au îmbogățit cu imensa pre
țuire de care marele scriitor român s-a 
bucurat și peste hotare, numeroasele ver
siuni străine ale cărților sale adăugind la 
valoarea universală a literaturii și cultu
rii noastre încă un nume și o operă ne
pieritoare.

Centenarul nașterii sale continuă astfel 
o sărbătoare ce consacră, in veac, gloria 
spiritualității românești. în fața căreia, 
alături de întregul nostru popor, oamenii 
de știință și de cultură din toate dome
niile științelor sociale și politice se încli
nă cu respect și gratitudine și cu o ne
țărmurită încredere în cugetul și in vii
torul de aur al României.

, și al
O retrospectivă avizată a 

creației sadoveniene lasă să 
se distingă, in totalitatea cu
prinderii. apartenența neîn
doielnică a autorului ei la o 
stirpe veche, mult iubită și 
mereu reafirmată ca valoa
re supremă, aceea a nea
mului nostru de păstori și 
plugari stind necontenit, 
prin furtunile istoriei, in 
calea restriștilor și durerii. 
Exprimind comunitatea de 
destin cu poporul român cu 
care se simțea „solidar 
pină in cele mai adinei ge
nerații". Sadoveanu dădea 
tradiției o semnificație care 
o înălța cu mult deasupra 
unei simple trăsături de 
ideologie sămănătoristă și 
poporanistă. Era vorba de 
legătura reală, profundă, 
care-1 lega indisolubil de 
aceia care au creat Miorița, 
de toți aceia care fuseseră 
înaintea sa, căci 
„morții — spu
nea scriitorul cu 
reculeasă solem
nitate — porun
cesc celor vii".

Supus cu toată 
ființa să acestei 
diate, artistul a 
și a slujit-o ca 
ucetiit, invățînd 
de la cele două surse esen- 
țialmente formative 
leagă insul de 
național și-l fac
ial vrednic al 
cultura populară

într-adevăr, ca
.nostril modern în care tre
cutul se acoperă pentru cei 
mai mulți cu cețuri despăr
țitoare îh raport cu prezen
tul imediat și constringător 
și cu înfățișări descumpăni
tor proteice, atitudinea lui 
Sadoveanu să fi fost posi
bilă, Un fenomen de racor
dare pe nivelurile cele mai 
adinei trebuie să se fi pro
dus. Determinarea resim
țită acut de scriitor dinspre 
trecut înspre prezent, vizi
bilă îtl tipologii, îh atmo
sferă, în raportul dintre au
tor și personagii încă din 
opera tinereții, devine în 
deplină maturitate sadove- 
hiână o deliberată accep
tare și 0 asimilare in sens 
invers a legăturii cu trecu
tul. ACcesUl la o cunoaștere 
de un tip superior, globală, 
integratoare, l-a scos pe 
artist din Ordinea intuitivă, 
punind capăt „uceniciei" 
sale. După anii ’28—’29, el a 
Înțeles desâvîrșit. de la 
înălțimea acelui tip de cu
noaștere. că trecutul mi 
poate fi viu in noi decit 
dacă noi sintem vii în el, 
decit. dacă-1 asimilăm activ 
pentru a-1 continua și a-1 
proiecta, modelator, mai 
departe, intr-un viitor care 
să„i păstreze direcțiile și 
mal cu seamă sensul.

Artistul a știut să regă
sească întreaga noastră is-

lumii

Zoe DUMITRESCU 
BUȘULENGA

înfricoșate 
ascultat-o 
un smerit 
necontenit

care 
un destin 
exponen- 
aCeluia : 

și istoria, 
in secolul

torie înscrisă în spiritul 
exponențial, ca intr-un 
ganism viu, și să atingă a- 
cele coarde care să scoată 
sunetul plin și întreg al ar
monicelor cuprinzătoare. Ri- 
dicindu-se pe inălțimile ce 
i-au permis o vedere unifi
catoare, Sadoveanu a do- 
bindit capacitatea de a 
reuni in creația sa perspec
tiva timpului mic, stăpinind 
tiranic efemerele existențe 
ale ființelor omenești, cu 
perspectiva vastă a timpu
lui mare, pe a cărui canava 
fără moarte se țese, „din 
defilarea neîntreruptă a 
aparentelor umbre", conti
nuitatea și sensul adevărat 
al vieții și evoluției.

în spațiu, de asemenea, 
scriitorul a înscris „geogra
fii" din cele mai diverse, de 
la aceea a nefericitelor, mi
zerelor tirguri provinciale, 

sufocante, 
minatoare 
strimtimea 
nefastă, pină Ig 
cea a geologiiloi 
originare, uriașe. „ă 
și pînâ lâ miti

cele păduri însuflețite, pină 
la natura cea mare, sta
tornic martor al veșnice
lor treceri, al nesfîrsitelor 
cicluri, căpătînd glas și par- 
ticipind la uriașul, armo
niosul cor al unei lumi 
cosmicizate, permeate de 
geniul unificator al artistu
lui.

De aci, din aceste puteri 
cognitive enorm sporite ale 
creatorului, care i-au permis 
corelarea microcosmului cu 
macrocosmul, a universu
lui real cu cel mitic, uni
versul operei sadovenierie a 
căpătat articulare și coeren
ță cauzală, 
adincurile 
explicații 
geneze,

Făcind 
giile . .
diversificate, 
lor ipostaze ale umanu
lui. inglobind Înțelepciu
nea locurilor și oame
nilor noștri și oMologînd-o 
cu sapienta eternă și uni
versală a marilor știutori 
de oricind și de oriunde, 
opera sadoveniană ni se în
fățișează. astăzi, ca un 
grandios monument cu ne- 
sfirșite trepte, deschis că
tre orice moment de istorie, 
către orice grad de evoluție 
a înțelegerii omenești, așa 
cum numai creațiile artiș
tilor celor măi de Seamă ai 
lumii pot fi. De aceea cen
tenarul nașterii lui Mihail 
Sadoveanu înseamnă pen
tru noi celebrarea unei 
mari sărbători a spiritului 
românesc care. întrupat în 
geniala creație a scriitoru
lui, a atins incă o dată, cu 
strălucire, una din culmile 
universalității.

său
or-

exter- 
prin 

lor-

cuprinZind in 
ei misterioase 
majore pentru 

ființă ci devenire, 
loc in tipolo- 

ei, aparent nu prea 
nenumărate- 

ale

O evocare

Exceptîndu-1 pe Emines
cu, nici unul dintre scriito
rii noștri moderni n-a trăit 
cu atita acuitate cit și Sa
doveanu sentimentul unui 
timp, unui spațiu, unui des
tin specific românești ; ina
lienabile ființei unei Româ
nii eterne. Astfel, nu prin 
numărul volumelor, ci prin 
viziunea epopeică și prin 
pădurea ei de înțelesuri ca 
ale unui autentic Homer 
modern, șe explică singu
laritatea și măreția operei 
sadoveniene. în manieră 
formal-prozastică. scriito
rul a publicat de toate : 
istorisiri, nuvele, romane, 
prelucrări de vechi scrieri 
populare ale Orientului și 
Occidentului. însemnări de 
călătorie, eseuri. însă din 
toate răzbește un suflet de 
poet aparte, de aed. de rap
sod. Darul „povestitului" 
l-au avut și îl au multi 
scriitori români, totuși nu 
cu încărcătura stihială a 
celui ce a dat la iveală 
Hanu Ancuței. Sadoveanu 
este povestitorul român ab
solut. în ce înțeles ? Un 
autentic povestitor e — tre
buie să fie — un observa
tor de perfectă minuție o- 
biectivă a toate cite se în- 
tîmplă ori numai ființează 
latent în marele și în mi
cul univers, in natură, in 
societate, în sufletele oa
menilor. Dar e și un vizio
nar in raport cu cele trei 
dimensiuni ale timpului. 
Iar prin felul cum „zice", e 
un poet ce-și impune fără 
dificultate o atitudine de 
demiurg care însuși a fost 
înfăptuitorul celor ce evocă 
și, in același timp, specta
torul cuprins de nesfîrșită 
uimire participativă al a- 

\________________________

Contemporan cu toate vîrstele poporului
cestora. Sadoveanu e un 
asemenea povestitor, in de
plinătatea cuvintului.

Comentatori reticenți sau 
puși pe denigrare, dar în 
mult mai mare număr en
tuziaști și comprehensivi, 
scriitorul a avut și in 
timpul vieții, și (după oa
recare -răstimp de oboseală 
exegetică) mai cu seamă in 
anii din urmă. Cărțile des
pre opera sa tind să spo
rească pină la dimensiunile 
unei biblioteci, ca. pe alte 
meridiane culturale. în ca
zul lui Dante, al lui Sha
kespeare, al lui Goethe, iar 
la noi — in cazul lui Emi
nescu. Departe de mine 
gindul de a subaprecia 
aceste cărți, multe dintre 
ele atingînd excelenta, și 
nici tot ce le-a premers — 
pe distanta de la Ibrăileanu 
la G. Călinescu. în aceste 
scurte însemnări prilejuite 
de centenarul nașterii scrii
torului, aș voi să pornesc 
totuși de la felul cum se 
autodescifra Sadoveanu în
suși la intrarea în Acade
mia Română, intr-un chip 
extrem de sintetic, aproape 
criptic, cu toată aparenta 
limpiditate a celebrului său 
discurs de recepție intitulat 
„Poezia populară" (1923). 
Discursul de recepție era o 
memorabilă profesiune de 
credință scriitoricească și 
civică, cu o — totodată — 
semnificație de „manifest" 
adresat contemporanilor și 
viitorimii. Iar așa fiind, el 
prefigura supremele reali
zări ulterioare ale acestui

-„Ștefan cel Mare" (cum s-a 
zis) al scrisului românesc.

Impresia globală ce se 
degajă'din „Poezia popu
lară" e că autorul era de pe 
atunci (după cum și arătau 
scrierile publicate) — și 
avea să fie în chip din ce 
in ce mai edificator — ceea 
ce s-ar chema un contem
poran întru spirit cu toate 
virstele poporului său. Fel 
esențial de a fi, destin par
ticular. modul românilor 
din veac de a-și asuma 
acest destin, ambianța geo- 
grafico-istorică in deveni- 
,rea ei printre constante și 
variabile, climatul sufletesc 
generic străjuit de hora da
tinilor și indeletnicirilor 
milenare, atitudinea fată 
de „legea nescrisă" (dar cu 
adinei determinări obiecti
ve. implicînd o uriașă ex
periență verificată din ge
nerație in generație) și fată 
de cea „scrisă" (dar nu o 
dată aleatorie și ducind la o 
comportare pe măsură a 
celor de la talpa țării). — 
toate acestea sint mărturi
site ori rămîn numai de
ductibile în alocuția lui Sa
doveanu despre „Poezia 
populară". Arăta scriitorul 
în preambulul discursului 
său de recepție: „Trebuie 
să fac mărturisirea de cre
dință că poporul este pă
rintele meu literar ; că tre
cutul pulsează în mine ca 
un singe al celor dispăruți". 
Iar după un magistral elo
giu al binefacerilor artei 
adevărate, triumfătoare in 
calea ei printre atitea ză

dărnicii și nimicnicii : „Is
toria noastră mai veche, 
cea dihaihte de Negru-Vodă 
și Bogdan, este ca și necu
noscută. Singurul document 
străvechi care o luminează 
întrucitva este cîntecul 
popular, și dih el se vede 
că străbunii noștri au trăit 
intr-un lung și aspru amurg 
de suferință". Așa gindiseră 
înainte un Băiceseu, un 
Eminescu. Să ne mai mire, 
atunci, că intuitorul valo-

Oeorge MUNTEANU

ril de „document" al folclo
rului românesc urma să re
constituie mitic (și nu doar, 
cum arată descoperiri mai 
noi) vremea lui Burebista 
și Deceneu, ca și „asprul 
amurg de suferință" ce a 
urmat. în fără de perechea 
evocare „Creanga de aur"? 
E drept, în această operă 
Sadoveanu relua și desăvir- 
șea uriașul bloc de mar
mură pe care Slavici apu
case să scrijeleze un număr 
suficient de edificatoare 
basoreliefuri în dipticul 
„Luca" și „Mânea", prime 
făgăduieli rămase fără ur
mare ale remarcabilului și 
pe nedrept ignoratului său 
roman „Din bâtrini". însă 
aceasta nu e decît spre 
lauda urmașului vrednic, 
care înțelesese — ca și 
Eminescu, la vremea lui — 
că o epopee națională nu 
se poate înfăptui fără lă
murirea a ceea ce la cit mal

mulți înaintași fusese doar 
intenție, intuiție fulgurantă, 
glnd neisprăvit.

în continuarea discursu
lui său de recepție la Aca
demie. fot asemeni lui Emi
nescu gindind. scriitorul 
punea în vie lumină un alt 
aspect al raportului dintre 
literatura noastră populară 
și Cea Care a crescut in ul
timele veacuri din sevele 
ei : „Vădit este că in aceas
tă manifestare .artistică po
porul ndstrU, pe lingă răsu
netul durerilor și bucuriilor, 
și-a pus caracterele sufle
tești. Prin aceasta literatura 
noastră populară are ceva 
al său propriu, deosebit de 
al altor neamuri și asta e 
îndestulător ca să poată 
porni de la ea o literatură 
cultă originală și a noas
tră". Cu atiligătoare mo
destie, scriitorul ih ati
tea Chipuri exponențial mai 
declara : „Aici e panteonul 
meu literar, simplu și rus
tic. fără podoabe ca natura, 
insă măreț ca și dinsa. 
Simțindu-mă al acestui po
por și al trecutului și uce
nic al acestor mari inaintași 
— le închin lor clipa so
lemnă de acum, în care o 
adunare așa de aleasă pe 
ei îi cinstește in umila mea 
operă". Iar in loc de orice 
altfel de încheiere, această 
concluzie-îndemn, care și 
nouă, celor de azi, ne sună 
atit de actual : „în durerile 
și furtunile negurosului nos
tru trecut. Doina și Cinte- 
cul bătrînesc au fost izvoa
re de viață și energie. Cit,

suferind, acest popor a cîn
tat. el dădea dovadă că 
trăiește și va răzbi. De 
atunci incă pregătea vre
murile mari de azi. De la 
aceste fermecate izvoare de 
apă vie cată pă se adape 
toți cei care ’ cintă și se 
simt ai acestui popor și ai 
acestui pămint".

Se poate zice fără 
exagerate că nimic din 
ceea ee a fost și este româ
nesc nu i*a rămas străin, 
denumit ih cele peste o 
sută de volume ale sale. 
„Cugetarea ascuțită și pu
țintel sceptică, expresia 
colorată și plastică. . alter
nanța de zîmbet și tristețe, 
tot sufletul ponorului. Va
riat ca o primăvară de la 
noi", — cum de asemenea, 
releva Sadoveanu in „Poe
zia populară", — toate âU 
trecut ih incomparabila 
epopee sadoveniană. în
treaga istorie a neamului 
românesc în momentele ci 
de răspintie. începind cu 
era strămoșilor noștri din
ții, dacici, și pînă in perioa
da de după Eliberare, i-a 
inspirat r'apsodului fresce 
nepieritoare, in care nu 
doar marile fapte de arme, 
ci viața de toate zilele se 
desfășoară halucinant de 
plauzibil ; ca și cind 
după o vorbă a maestrului 
său declarat, Neculce — 
taumaturgul le-ar fi avut 
„scrise" în inima lui 
(„Creanga de aur". „Vre
muri de bejenie", trilogia 
„Frații Jderi", „Neamul 
ȘoimăreștilOr", „Zodia Can

cerului", atitea altele. — 
pină la eroi ai începutului 
de nou ev, creionați in oî- 
teva scrieri de după 23 Au
gust 1944). Societatea ro
mânească în întreaga ei de
venire, cu seisme și depla
sări de straturi menite a 
marca/n atitea chipuri des
tinele oamenilor din clasele 
cele mari ale poporului și 
din caste, pe autohtoni și 
pe cei vslîiți în atingere cu 
aceștia sau oploșiți printre 
ei. trăiește cu tot atita lăr
gime și respirație plină în 
scrieri arătînd etiffl. CU ce 
rezultate au început a se 
Confrunta la noi vechile ih- 
tcemeli cu Civilizația indus
trială aservită banului 
(„Baltagul", „Hanu Ancu- 
ței". „Cosma Răcoare". „IOn 
Ursu", „Un instigator". 
„Haia Saniș", „Bordeienii", 
„Locul unde nu s-a intîm- 
plat nimic", atitea și atitea 
altele). Natura patriei, prac
tic de nedisociat ca „temă" 
anume, de vreme ce e nu 
doar „ramă", cl și „respira
ție" a întregii opere sădo- 
voniene. covîrșește totuși în 
anumite scrieri tot ce mai 
avea scriitorul de spus a- 
t’olo („Țara de dincolo de 
negură". „împărăția apelor", 
„Valea Frumoasei" ș.a.j. îar 
„tema" cea mai imposibil do 
disociat, deoarece e piatră 
unghiulară a oricărei scrieri 
sadoveniene, este a omeniei 
românești, venind dintr-o 
prodigioasă experiență lă
murită la flacăra înțelep
ciunii. Vraja benefică a 
acestei omenii cuprinde 
rindurile de cititori de azi. 
după cum ii va cuprinde și 
în viitor, fiindcă e oglinda 
înseși rațiunii de a fi a po
porului român.

Mi-e glasul lui încă ecou 
în inimă.

L-am auzit vorbind_ pri
ma oară pe Mihai 
veânu in 1920, cînd 
abia 20 de ani. Azi 
Dar timpul acesta 
nu a șters 
mintirii primei mele întil- 
niri cu Mihai Sadoveanu.

Romanul meu „Voica" 
fusese reținut de Ibrăilea
nu pentru „Viața Româ
nească" iar Mihai Sado
veanu, marele Sadoveanu, 
a venit să vadă din partea 
revistei și poate și din 
proprie curiozitate pe acea 
adolescentă ce îndrăznise 
să scrie un roman social, 
un roman cu problema ță
ranilor români abia împă- 
minteniți.

De cum 
gritatea, 
puterea, 
sețea, căldura su
fletească a aces
tui om. Mihai Sa
doveanu. mi s-au 
făcut simțite. 
Glasul lui. cu care m-a 
intîmpinat, a însemnat pen- 

o deschidete 
Atunci, din ce 
Sadoveanu. în

Sado- 
aveam 
am 80. 

scurs 
strălucirea a-

l-am văzut, inte- 
cinstea.
frumu-

de Henriette 
Yvonne STAHL

tru mirle 
de viață, 
mi-a spus 
timp ce vorbea, am înțeles 
că sînt scriitoare, nu cind 
am scris, ci cind Sadovea
nu mi-a Confirmat, am în
țeles importanța faptului.

Curajul, Căci este curaj 
să-ți iei responsabilitatea 
unui începător, generozita
tea ltli Mihai „Sadoveanu 
mi s-au făcut simțite ca un 
Sprijin ce imi orienta via
ța pe alte măsuri ca cele 
de pînă atunci. Responsa
bilitatea de a ihdrăzni să 
scrii a venit asupra mea, 
gravă, adusă de Mihai Sa
doveanu. crainic al posibi
lităților mele viitoare, pe
cetluind menirea vieții 
mele. Știam că Vreau să 
scriu, știam că și începu
sem să scriu, dar hu știam 
de ăm sau 
veanu îmi 
colul.

în timp 
eu lăsam 
despărțeam de tot ce era 
secundar, frivol, încercări, 
acele plusuri inutile ce îm- 
biCsesc o viață incipientă, 
viața Oricărui adolescent. 
Slăbiciunile, tentațiile care 
de nu âi puterea să le în
lături la timp pot aduce 
nereușita vieții ; făceam 
pictură, balet, teatru... Pe 
toate le începusem, și pa- 
re-Se cu succes. Ion Lives- 
cu. PătrâȘcu, Floria Cap- 
sali... Fiecare îmi cerea să 
hotărăsc pentru arta lui... 
Acum, auzindu-1 pe Sado-

nu talent. Sado- 
confirmă mira-

ce îmi vorbea, 
la o parte, mă

veanu. îmi dam seama că 
fundamental nu sint o di
letantă, că probleme majore 
umane mă frămintă. că e 
risipă de vlagă să mă avint 
în atitea direcții... Era ’( 
revizie concentrată a posț 
bilităților mele, a planuri
lor mele de viață, ce se ur
cau in mine, cu putere, ca 
o beție a viitorului...

El vorbea, iar eu luam 
hotăriri majore ce mi-au 
fost apoi îndreptar de via
ță. în clipa aceea, Sado
veanu. care a creat atiția 
eroi in cărțile lui. crea incă 
un om. căci imi dam sea
ma că prin cuvintele lui 
el mă crea pe mine, adică 
aducea la suprafață conști
ința responsabilității mele, 
ca scriitor.

Fusesem bolnavă, hemop
tizii periculoase 

- mă împiedicase
ră să-mi termin 
liceul. Eram re
petentă.

în acest rechi
zitoriu al ființei 
care mi-1 făceammele pe

în tăcere, în fața lui Sado
veanu care vorbea, prea 
multe gînduri mă copleșise
ră, mă simțeam vinovată 
de toate lipsurile și îndoie
lile de pină atunci. Am 
șoptit speriată, ca la Spo
vedanie :

— Știți... nu am terminat 
liceul... Anul ăsta am fost 
iar repetentă...

Hohote mari de rîs mi-au 
răspuns. Cind a putut vorbi 
mi-a spus :

— ...Așa. duducă, ești re
petentă ! Da’ cum făcuși, 
duducă, să fii repetentă ?

— N-am citit manualul 
de școală. Am citit altceva.

— Ce ?
— Dobrogeanu-GherOa... 

și din KogălniCeanU... Ro- 
setti are lucruri interesan
te... mă interesa, problema 
țăranilor...

Hohotele lui de rîs nu 
conteneau. Mă privea în
duioșat. Părea să se amuze 
copios.

— $i pe țărahii dumitalfl 
din „Voica" cum i-ai cu
noscut ?

— Am stat cu ei... la aer. 
Am locuit cu ei. in casă 
cu ei. Eram bolnavă, era 
după război... și m-au luat 
cu ei. m-au ținut cu ei. Na 
învoiam bine...

— Lasă, duducă, nu te 
supăra că ești repetentă... 
și mai stai cu țăranii la 
țară, că e bine... și mai ci
tește matale ce-ți place, că 
e bine ce ai făcut...

Mi-e incă ecbu în inimă 
glasul lui.

I
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Excelenței Sale
Domnului JAIME ROLDOS AGUILERA

Președintele Republicii Ecuador
QUITO

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului. ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit, marți 
dimineața, pe Stavros Dimas, minis
tru la Ministerul Cooperării al Repu
blicii Elene, care conduce delegația 
țării sale la lucrările celei de-a Vil-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare intre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Elenă.

în timpul întrevederii au fost abor
date aspecte privind posibilitățile de 
extindere și diversificare a colabo
rării și cooperării economice, tehni- 
co-știintifice și in alte domenii de 
interes reciproc, căile de sporire a 
volumului schimburilor comerciale 
româno-elene.

Au participat Ion Brad, ambasado
rul României la Atena, și Michel 
Cottakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București.

i ★

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, marți 
după-amiazâ, pe Yasue Katori, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Japoniei, președintele părții 
nipone în. Comisia mixtă guverna
mentală româno-japoneză.

în timpul întrevederii au fost abor
date aspecte privind posibilitățile de 
dezvoltare a cooperării comerciale și 
industriale între firmele și organiza
țiile economice din cele două țări.

La întrevedere au luat parte 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis

Cronica zilei
Cu prilejul Celei de-a 26-a aniver

sări a formării forțelor de autoapăra
re ale Japoniei, atașatul apărării al 
acestei țări la București, colonel 
Ichiu Inui, a organizat marți după- 
amiază. la Clubul diplomatic, o re
cepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură.

Au fost prezenți atașați militari, 
aero și navali acreditați in tara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
La Universitatea din București a 

început, marți dimineață, cea de-a 
opta ediție a cursului postuniversi
tar international de informatică și 
matematici aplicate pentru cercetare, 
organizat sub egida UNESCO. 
Cursantii-absolvenți din China. Fili- 
pine. Ghana, Irak, Iran. Maroc, Pa
kistan, Panama. Siria. Thailanda vor 
lua parte la prelegeri și -Kicrări practi
ce care vor trata, in principal, știința

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

și 8 noiembrie. In țară : Vremea va ti 
In general închisă. Vor cădea ploi și 
burnițe iar în jumătatea de nord a tă
rii și lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufix slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între m.- 
nui 5 șl plus 5 grade, izolat mai cobo- 

trului afacerilor externe, președintele 
părții române in comisia; mixtă, 
Marin Trăistaru, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, alte persoa
ne oficiale.

A fost prezent Yuzuru Murakami, 
ambasadorul Japoniei la București.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a primit marți pe Yasue Ka
tori. adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Japoniei, președintele păr
ții japoneze in Comisia mixtă guver
namentală romăno-iaponeză. aflat la 
București cu prilejul lucrărilor celei 
de-a Ilî-a sesiuni.

în cursul convorbirilor a fost 
subliniat cursul ascendent al raportu
rilor bilaterale in diferite domenii de 
interes comun, scotindu-se in evi
dență existenta a numeroase posibili
tăți de intensificare și diversificare a 
acestora. îndeosebi pe plan economic. 
Totodată, s-a procedat la un schimb 
de păreri și informații cu privire la 
unele probleme ale vieții contempo
rane, exprimindu-se dorința celor 
două părți de a consolida conlucrarea 
dintre ele pe plan internațional la 
O.N.U., în Consiliul de Securitate, in 
alte organizații și organisme interna
ționale.

La întrevedere au participat Gheor
ghe Dolgu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, si Yuzuru Mura
kami, ambasadorul Japoniei în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

conducerii, teoria probabilităților și 
ștatistica matematică, cercetări ope
raționale, utilizarea modelelor mate
matice in științele sociale și econo
mice, tehnici de prognoză.

Recent s-a încheiat ediția 1980 a 
cursului postuniversitar internațio
nal in specialitatea rafinarea petro
lului și industria petrochimică, ce 
s-a desfășurat — tot sub auspiciile 
UNESCO — la Institutul de petrol și 
gaze din Ploiești. Acesta a reunit ti
nere cadre și cercetători din Afga
nistan, Egipt. Mexic. Pakistan. Sri 
Lanka, care timp de un an au stu
diat metodele moderne de cercetare 
și analiză folosite in industria petro
chimică. aplicarea sistemelor mate
matice și ordinatoarelor in această 
ramură industrială, au desfășurat 
activități practice în laboratoare, ra
finării și unități petroliere. In cei 12 
ani de funcționare, acest curs s-a 
bucurat de participarea unor absol
venți ai invățămîntului tehnic supe
rior din peste 40 de state ale lumii.

(Agerpres)

rite în estul Transilvaniei, iar cele ma
xime intre minus 1 și plus 9 grade. Se 
va produce ceață, mai ales dimineața 
și seara. In București : Vremea va fi 
în general închisă. Vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie și burniță. 
Vintul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 3 șl plus 1 grad, iar cele ma
xime între plus 3 și plus 7 grade. Di
mineața șl seara se va produce ceață. 
(Corneliu Pop, meteorolog de servi
ciu).

Manifestare omagială Mihail Sadoveanu
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România. Academiei de 
științe sociale și politice și Uniunii 
scriitorilor, a fost organizată, marți 
seara, la Ateneul Român din Capi
tală, o manifestare omagială dedicată 
scriitorului Mihail Sadoveanu. cu 
prilejul centenarului nașterii sale.

Au participat Suzana Gâdea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Emilia Sonea, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
scriitori, alți oameni de cultură, un 
numeros public.

Despre personalitatea marelui cla
sic al literaturii române au vorbit : 
George Macovescu, președintele Uni
unii scriitorilor, acad. Gheorghe 
Mihoc, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, directorul Institu
tului de istorie și teorie literară 
„George Călinescu". Profira Sado
veanu. membră a Uniunii scriitori
lor, Ion Vlad, rector al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 
prof. univ. Constantin Ciopraga, Mir
cea Tomuș. redactor-șef al revistei 
„Transilvania" din Sibiu, Fănus Nea- 
gu, membru al 'Consiliului Uniunii 
scriitorilor, și prof. univ. Alexandru 
Bălăci.

Vorbitorii au adus un cald omagiu 
marelui scriitor, al cărui nume este 
gravat cu slove de aur în panteonul 
culturii românești, subliniind că în 
scrierile lui Sadoveanu poporul nos
tru se oglindește și se recunoaște, 
marea și nepieritoarea lui operă con- 
stituindu-se într-o autentică sinteză a 
spiritualității românești ce-și are 
izvorul în identificarea autorului cu 
viața și năzuințele maselor populare, 
în prețuirea trecutului — pe care l-a 
evocat ca nimeni altul — în dra
gostea față de patrie și oamenii me
leagurilor sale.

Cei care au luat cuvîntul au re
levat. totodată, câ opera sadoveniană 
îmbrățișează peste o jumătate de veac 
de acțiune angajată a marelui scrii
tor : el pledează fierbinte pentru ță
ranii răsculați. relatează cu adine pa
triotism sacrificiile ostașilor din pri
mul război mondial, aderă cu nedez
mințită convingere la idealurile de
mocratice ale. intelectualității antifas
ciste, salută victoria revoluției de eli

încheierea lucrărilor Comisiei mixte 
guvernamentale româno-japoneze

Marți după-amiază s-au încheiat 
la București lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-japoneze, care 
a avut loc în perioada 3—4 noiem
brie 1980.

Delegația română a fost condusă 
de Gheorghe Dolgu, adjunct ab mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, iar dele
gația japoneză de Yasue Katori, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne ai Japoniei.

La încheierea lucrărilor s-a adop
tat un comunicat comun în care se 
menționează că. în timpul sesiunii, 
cele două delegații au prezentat si
tuația economică din țările lor și au 
trecut în revistă realizările și pro
blemele existente in relațiile econo
mice și comerciale dintre țările lor.

tv
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16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.25 Curs de limba germană
16,45 La volan
17,00 Muzică și dans
17.25 Tragerea Pronoexpres
17,35 Forum cetățenesc
18,00 Itinerar suedez. Stockholm 1980
18.25 „Mult e dulce și frumoasă limoa 

ce-o vorbim “
18,50 1001 de seri
19,60 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică 

berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 și Împărtășește înalte țe
luri ale societății socialiste, afirmin- 
du-se ca un scriitor-cetățean care a 
înțeles și a servit cu dăruire idealu
rile de libertate, demnitate și inde
pendență ale poporului nostru.

Vorbitorii au subliniat că, după eli
berarea țării, Mihail Sadoveanu. ce 
se bucura de un înalt prestigiu și de 
recunoașterea generală a valorii ope
rei sale, și-a continuat activitatea de 
patriot și scriitor militant, participînd 
cu scrisul și fapta sa la realizarea poli
ticii Partidului Comunist Român, in- 
tegrîndu-se in lupta pentru con
struirea noii orinduiri socialiste in 
patria noastră și pentru triumful 
păcii in lume, împletind munca de 
creație literară cu aceea de activist 
pe tărîm politic și obștesc. In acest 
sens, s-a subliniat că Mihail Sado
veanu a fost deputat și vicepre
ședinte ăl Prezidiului Marii Adunări 
Naționale. Totodată, el a ocupat 
funcția de președinte al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii și a 
fost membru al Consiliului Mondial 
al Păcii, care l-a distins in 1950 cu 
Medalia de aur. iar in 1961 i s-a 
conferit Premiul internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii intre po- 

- poare". S-a relevat, de asemenea, că 
personalitatea și opera lui Mihail 
Sadoveanu au marcat cu strălucire 
progresul ideilor și instituțiilor noas
tre consacrate științei și culturii na
ționale : Academia Română. Uniunea 
scriitorilor — al cărei președinte a 
fost — presa, așezămintele culturale, 
organizații obștești.

în cuvintările omagiale rostite s-a 
subliniat că celebritatea și monu
mentalitatea Iui Sadoveanu s-au îm
bogățit cu imensa prețuire de care 
marele scriitor român s-a bucurat și 
peste hotare, numeroasele versiuni 
străine ale cărților sale adăugind la 
valoarea universală a literaturii și 
culturii noastre încă un nume și o 
operă nepieritoare.

în încheierea manifestării omagia
le. cei prezenți au urmărit fragmen
te din opera sadoveniană și creații 
originale închinate marelui scriitor, 
în lectura unor actori bucureșteni, 
precum și un recital susținut de co
rul „Madrigal" sub bagheta lui Ma
rin Constantin.

(Agerpres)

făcind, de asemenea, un schimb de 
vederi cu privire la amplificarea și 
diversificarea pe viitor a relațiilor 
economice și comerciale, precum și 
la alte probleme bilaterale. Cele două 
delegații au constatat că există reale 
posibilități economice care nu sint 
încă pe deplin folosite de cele două 
țări și au căzut de acord că trebuie 
făcute eforturi atît de partea româ
nă. cit și d? partea japoneză pen
tru promovarea și diversificarea 
relațiilor economice bilaterale. în le
gătură cu aceasta s-a evidențiat im
portanța acțiunilor de cooperare in
dustrială. inclusiv cooperarea in 
terțe țări.

S-a convenit ca cea de-a 4-a se
siune a Comisiei mixte să aibă loc 
la Tokio în 1981.

19,40 Noi, femeile !
20.20 Telecinemateca. Ciclul : „Ecrani

zări după opere literare". ..Ifige- 
nia“ Premieră TV. Producție a 
studiourilor grecești. Cu : Irene 
Papas, Costa Kazakos. Costa 
Karras, Tatiana Papamoskos. Mu
zica : ■ Mikys Theodorakis. Scena
riul și regia : Mikhael Cacoyannis

22.15 Telejurnal
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22.00 Melocții românești de ieri și de azi
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CU PRI1EJIJL ANIVERSARII MARII IWIIIIII 
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

ADUNĂRI FESTIVE
Cu prilejul celei de-a‘ 63-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, in municipiile Alexan
dria, Deva și Tulcea, precum și in 
comuna Cudalbi, județul Galați, au 
avut loc, marți, adunări festive, la 
care au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
ai consiliilor locale A.R.L.U.S., nu
meroși oameni ai muncii, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit : Ia Casa de cul
tură din Alexandria. Ion Răducu, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Alexandria al P.C.R., președin
tele Consiliului popular municipal, și 
A.N. Șibanov, reprezentantul comer
cial al Ambasadei U.R.S.S. Ia Bucu
rești ; la Casa de cultură din Deva, 
Elena Rad secretar al Comitetului 
municipal Deva al P.C.R.. vicepreșe
dinte al Consiliului popular munici
pal. și- V, A. Demenciuk. consilier al 
Ambasadei U.R.S.S. la București ; la 
Casa de cultură din Tulcea, Octavian 
Ghiță. prim-secretar al Comitetului 
municipal Tulcea al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular municipal, 
și M. S. Desiatov, consul general al 
U.R.S.S. la Constanța, iar Ia coope
rativa agi^colă de producție din co
muna Cudalbi, județul Galați. Pala-

DECADA CÂRTII" ȘI „ZILELE FILMULUI SOVIETIC"»
începînd de marți se desfășoară in 

țara noastră „Decada cărții sovie
tice", manifestare culturală orga
nizată cu prilejul celei de-a 63-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. In acest cadru au fost 
inaugurate expoziții de carte la 
București, Craiova și Galați, care 
cuprind atit traduceri publicate de 
editurile românești, cit și un mare 
număr de cărți tipărite în U.R.S.S. 
Expozițiile ilustrează preocuparea 
editurilor din țara noastră de a face 
cunoscute, prin traduceri, valori ale 
literaturii social-politice, științifice, 
tehnice, beletristice, de artă din
U. R.S.S.

Deschiderea festivă a manifestării 
a avut loc la librăria „Dacia" din 
Capitală. în expoziția inaugurată aici 
un Ioc de frunte ocupă operele com
plete ale lui V. I. Lenin, publicate de 
Editura politică. în 55 de volume, 
alte scrieri ale sale, in ediții sepa
rate, apărute în țara noastră. Sint 
prezentate, de asemenea, traduceri 
din lucrări ale oamenilor de știință 
sovietici realizate în ultimii ani în 
România, volume de beletristică cla
sică și contemporană, in traducere, 
lucrări de artă. O pondere însemnată 
în cadrul expoziției ocupă volu
mele importate din U.R.S.S., în limba 
rusă și în limbi de circulație inter
națională, care oferă o imagine grăi
toare asupra varietății tematice a 
producției editoriale sovietice. Schim
bul reciproc de valori este înfățișat 
prin prezența în expoziție a unor 
traduceri din literatura română, ti
părite de diverse case de editură 
sovietice.

La festivitatea inaugurală au rostit 
alocuțiuni Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, și B. I. Minakov, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București. Tradiționala manifestare 
de carte, s-a subliniat cu acest pri
lej, contribuie la mai buna cunoaș
tere a bogatei activități editoriale a 
Uniunii Sovietice, la stringerea rela
țiilor de colaborare culturală ro- 
mâno-sovietice.

Lă deschidere au participat re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Uniunii scriitorilor, ai Bi
roului Consiliului General A.R.L.U.S., 
I.R.R.C.S., directori de edituri, un 
numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți
V, I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei, precum și delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-română. 

de Drugan, președintele cooperativei, 
și F. P. Hriplivii. atașat cu proble
mele agricole al Ambasadei U.R.S.S. 
la bucurești.

Subliniind importanta istorică a 
victoriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, vorbitorii au relevat 
succesele remarcabile dobindite de 
popoarele Uniunii Sovietice in con
strucția Comunismului, infățișind, 
totodată, marile realizări ale poporu
lui român in edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
România. Evocind tradiționalele re
lații de prietenie, solidaritate și co
laborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și U.R.S.S., dintre 
popoarele roman și sovietice, vorbi
torii au evidențiat importanta deo
sebită a intilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul L. I. Brejnev. care au 
dat un nou și puternic avint conlu
crării pe multiple planuri, fapt care 
a condus Ia întărirea colaborării iu 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științlfic. cultural. în folosul celor 
două țări vecine și prietene, al cau
zei generale a socialismului și comu
nismului. al progresului și păcii in 
lumea intreagă.

în încheierea adunărilor au fost 
prezentate bogate programe cultu- 
ral-artistice.

(Agerpres)

condusă de L. N. Riamdin, adjunct al 
ministrului flotei fluviale din 
R.S.F.S. Rusă.

★

La cinematograful „Studio" din 
București au inceput marți seara „Zi
lele filmului sovietic", acțiune care 
se înscrie in cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 63-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. în prima zi a fost prezentat 
lung-metrajul artistic „Moscova nu 
crede în lacrimi". Acestuia îi vor 
urma „Scurt popas". „Fiul cel mare", 
„în spatele ușii de sticlă". „Nepotul 
și bunica" și „Siberiada".

La spectacolul de gală au luat cu
vîntul Constantin Pivniceru. director 
general adjunct al Centralei „Româ- 
niafilm", și Vsevolod V. Sanaev. ar
tist al poporului, secretar al Uniunii 
cineaștilor din U.R.S.S.

Au participat . Ion Găleteanu. se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai Bi
roului Consiliului General A.R.L.U.S., 
Uniunii cineaștilor, I.R.R.C.S., un nu
meros public.

Au fost/ prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă de 
Riamdin Lev Nikolaevici, adjunct al 
ministrului flotei fluviale din R.S.F.S. 
Rusă,

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in țara 
noastră și membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE
Ieri, 4 noiembrie, la Vaslui, în ca

drul manifestărilor organizate cu pri
lejul celei de-a 63-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
în prezenta reprezentanților organe
lor locale de stat, ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, precum și 
a unui numeros public. Ministerul 
Turismului al Republicii Socialiste 
România, in colaborare cu Direcția 
generală dc turism internațional de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.. a organizat, la cinematogra
ful ..Modern1’ din municipiul Vaslui, 
vernisarea expoziției „U.R.S.S. —
țara turismului, țara prietenilor". 
După vernisajul expoziției — care va 
rămîne deschisă pină la 15 noiem
brie — a fost prezentată o gală de fil
me. (Crăciun Lăluci).

MUREȘ ® în organizarea co
mitetului municipal de cultură 
și educație socialistă și a casei 
județene a corpului didactic, la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Tirgu Mureș a avut loc o 
sesiune omagială dedicată cen
tenarului nașterii lui Mihail Sa
doveanu. Personalitatea marelui 
scriitor a fost omagiată de cer
cetători de la centrul de științe 
sociale și cadre didactice din in- 
vățămintul liceal și superior. Cu 
acest prilej, actori ai Teatrului 
Național din localitate au susți
nut un recital de fragmente din 
opera sadoveniană. (Gheorghe 
Giurgiu).

BACĂU • în cadrul manifes
tărilor culturale prilejuite de 
sărbătorirea centenarului mare
lui scriitor Mihail Sadoveanu, la 
bibliotecile orășenești și co
munale au loc in aceste zile in- 
tilniri cu cititorii, simpozioane, 
seri literare etc. La biblioteca 
județeană .a fost organizat sim
pozionul „Mihail Sadoveanu — 
viața și opera sa", susținut de 
cadre universitare din Iași și 
Bacău, la care au luat parte un 
mare număr de oameni ai mun
cii din întreprinderile și insti

tuțiile municipiului Bacău. (Gh. 
Baltă).

DOLJ 9 în organizarea co
mitetului județean pentru cul
tură și educație socialistă, la 
Craiova s-au desfășurat mani
festările prilejuite de sărbători
rea a 25 de ani de la înființarea 
cenaclului literar „Traian Deme- 
trescu". Cu această ocazie au 
avut loc simpozioane, dezbateri, 
mese rotunde, precum și spec
tacole de muzică și poezie sub 
genericele „Cinstire patriei", 
„Sint suflet din sufletul neamu
lui meu", ..Tinerețe, idealuri, 
împliniri". (Nicolae Petolescu).

BIHOR • Sub genericul „Luna 
culturii cinematografice și edu
cației patriotice", a debutat în 
Bihor o nouă ediție a amplei 
manifestări organizate de între
prinderea cinematografică ju
dețeană. în cursul întregii 
luni, in orașe și la sate vor fi 
proiectate cele mai valoroase 
creații ale cinematografiei ro
mânești • La clubul comple
xului sanatorial al U.G.S.R. din 
stațiunea balneoclimaterică Fe
lix a avut Ioc festivalul inter- 
județean al filmului de amatori. 
Au participat cineciuburi din 
județele Arad. Bihor, Caraș- 
Severin, Cluj. Hunedoara și Ma
ramureș. (Alexandru Peti).

ALBA ® în orașul Zlatna s-a 
desfășurat o suită de manifestări 
cultural-educative reunite sub 
genericul „Memoria plaiurilor 
alătnene" • Muzeul de istorie 
din Blaj și biblioteca documen
tară „Tunotei Gipariu” au orga
nizat un simpoziop cu tema 
„Blajul — important focar de 
gîndire și cultură românească". 
• în orașul Abrud a avut loc 
o sesiune de comunicări șl refe
rate cu tema „Abrudul de-a 
lungul mileniilor". Cu acest pri
lej s-a deschis expoziția „Mun
ții Apuseni in literatură". (Ște
fan Dinică).

IALOMIȚA 9 Poeții Mircea 
Micu, Gheorghe Pituț, criticul 
Mihai Ungheanu, plașticianul 
Mihai Bandac și graficianul Mi
hai Circiog au avut intilniri cu 
mecanizatorii și țăranii din Dor 
Mărunt și Smirna. Seara, după 
încheierea lucrului. oaspeții 
Bărăganului ialomițean au fost 
invitați în gospodăriile' unor 
cooperatori. (Mihai Vișoiu).

în climatul de intensă și rodnică 
activitate economică, politică, socială 
care a caracterizat luna octombrie, 
momente deosebite a marcat reuni
rea unor înalte foruri ale conducerii 
de partid și de stat — plenara C.C. 
al P.C.R., ședințele Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., ședin
ța Consiliului de Stat, a Camerei le
gislative a consiliilor populare, se
siunea Marii Adunări Naționale, 
care au adoptat hotărîri cu profunde 
semnificații pentru continua înainta
re a țării pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în centrul preocupărilor s-a aflat 
definitivarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1981, plan care, după dezbaterea 
în cadrul plenarei C.C. al P.C.R., al 
Camerei legislative a consiliilor popu
lare și al sesiunii Marii Adunări Na
ționale, a căpătat putere de lege. în 
CUVINTAREA ROSTITĂ ÎN CA
DRUL PLENAREI C.C. AL P.C.R.. 
SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI, TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU. a sintetizat, 
cu excepționala capacitate de cunoaș
tere a realităților și de descifrare a 
cerințelor dezvoltării economico-so- 
ciale, ce-i este proprie, concluziile 
care se impun in momentul de față, 
cind ne aflăm in pragul încheierii 
actualului cincinal și al trecerii la 
primul an al noului cincinal — 1981.

Tocmai în această perspectivă au 
fost jalonate orientările și sarcinile 
pentru primul an al noului cincinal 
— de la folosirea integrală a capaci
tăților de producție, creșterea nivelu
lui tehnic, dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime și resurse energe
tice. promovarea unei politici ferme 
de gospodărire rațională a materiilor 
prime și mărirea gradului de valori
ficare a acestora, și pină Ia introdu
cerea unei ordini și discipline desă- 
virșite în investiții, mai buna folosire 
a forței de muncă și îmbunătățirea 
activității de comerț exterior.

Avem zi de zi mărturii ale puter
nicului ecou pe care chemările secre
tarului general al partidului l-au tre
zit în conștiința oamenilor muncii de 
Ia orașe și sate, ale activității lor 
pline de dăruire pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Noi și noi colec
tive muncitorești, întregi ramuri de 
producție, precum și numeroase ju
dețe au raportat îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor la producția 
industrială pe intregul cincinal. în- 
tr-un ritm intens s-au desfășurat și 
continuă să se desfășoare lucrările în 
agricultură, tot mai multe județe ra- 
portind Încheierea însămințărilor de 
toamnă, precum și a acțiunilor de. 
strîngere și depozitare a recoltei la 
toate culturile.

Este binecunoscut că. odată cu dez
voltarea forțelor de producție, parti
dul se preocupă continuu de perfec
ționarea relațiilor sociale, de adin- 

cirea democrației și întărirea legali
tății, de aplicarea în toate sferele vie
ții sociale a principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste. Această 
preocupare a fost din nou pusă în evi
dență de ANSAMBLUL LEGILOR 
VOTATE DE MAREA ADUNARE 
NAȚIONALA in sesiunea dip iuna 
octombrie. Astfel, prin Legea pentru 
modificarea organizării și funcționă
rii consiliilor populare se urmărește 
să se asigure, odată cu sporirea rolu
lui organelor locale ale puterii de 
stat in dezvoltarea județelor și loca
lităților. o mai directă și mai respon
sabilă participare la luarea deciziilor 
și infăptuirea lor a tuturor cetățeni
lor, întărirea controlului lor de masă 
asupra activității consiliilor, a depu
tation Legea privind obligația ca
drelor dc conducere din activitatea 
economico-socială și a altor activiști 
de partid și de stat de a declara bu
nurile de valoare proprietate perso
nală este menită să intărească presti
giul și autoritatea celor investiți cu 
muncă de conducere, să asigure exer
citarea controlului oamenilor muncii 
asupra activității acestora, prevenirea 
oricăror abuzuri, precum și inlătura- 
rea oricăror suspiciuni in legătură cu 
dobindirea de bunuri pe alte căi de- 
cit- cele prevăzute de lege. Grija 
față de om, preocuparea de a asi
gura tuturor oamenilor muncii 
condiții tot mai bune de viață 
și de locuit au inspirat și modificări
le aduse legilor privind administra
rea fondului și dezvoltarea construc
ției de locuințe, precum și prevede
rile Legii cu privire la dezvoltarea in
dustriei mici.

Așa cum se știe. înainte de a fi 
adoptate, toate aceste legi au format 
obiectul unei ample dezbateri pu
blice ; ele au fost îmbunătățite pe 
baza numeroaselor observații și pro
puneri formulate cu spirit de răspun
dere de cetățeni, spre a fi in conso
nanță deplină cu realitățile și necesi
tățile dezvoltării sociale. Am avut 
as,tfel o nouă și grăitoare dovadă a 
democratismului real al societății 
noastre.

Preocuparea constantă a conducerii 
partidului de a analiza la fața locu
lui. împreună cu specialiști, cu oa
menii muncii cum se înfăptuiesc di
feritele hotărîri adoptate, cum sint 
transpuse în viață orientările Con
gresului al XII-lea și-a găsit o preg
nantă ilustrare în VIZITELE DE LU
CRU ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN UNITĂȚI ALE 
AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE, exemple vii ale sti
lului de muncă direct, eficient, ce-i 
este propriu. Consacrate fie examină
rii modului în care' se aplică progra
mul de modernizare a tractoarelor și 
altor mașini agricole, fie analizei sta
diului de realizare a unor importan
te măsuri privind perfecționarea me
canizării lucrărilor agricole, dezvol
tarea producției de zahăr, aceste vi

zite au urmărit de fapt același obiec
tiv major, și anume impulsionarea 
progresului tehnic, dezvoltarea inten
sivă a producției în domenii econo
mice de primă însemnătate și pe 
această bază mai buna aprovizionare 
a populației, ridicarea continuă a ni
velului de trai.

în pregătirile pentru noul cincinal, 
un moment important marchează 
CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE 
LA C.C. AL P.C.R. CU ACTIVUL 
DIN DOMENIUL GEOLOGIEI, or
ganizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în perspectiva 
obiectivului fundamental stabilit de 
Congresul al XII-lea privind reali

CRONICA LUNII OCTOMBRIE

zarea pină la sfirșitul deceniului ur
mător a independenței din punct de 
vedere al energiei și combustibilului, 
secretarul general al partidului a 
trasat direcțiile principale de acțiu
ne pentru ca încă din 1981 să se ob
țină o îmbunătățire simțitoare a în
tregii activități din geologie, să se 
asigure într-o măsură cit mai mare, 
din resursele interne energia și ma
teriile prime necesare dezvoltării e- 
conomiei.

Atenția acordată problemelor mo
dernizării producției' și-a aflat o vie 
ilustrare și in cadrul DIALO
GULUI PURTAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU CU CADRE 
DE CONDUCERE ȘI SPECIALIȘTI 
DIN ECONOMIE CU PRILEJUL 
INAUGURĂRII TtRGULUI INTER
NAȚIONAL BUCUREȘTI.

Luna octombrie a mai înscris între 
manifestările ei importante DESFĂ
ȘURAREA, CU PARTICIPAREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, A LUCRĂRILOR 
CONVOCARII-BILANȚ A ACTI
VULUI ȘI CADRELOR DE BAZĂ 
ALE ARMATEI. Aprecierile făcute 
cu acest prilej de comandantul su
prem al forțelor noastre armate au 
proiectat o vie lumină asupra for
ței armate române care-și trage 
izvoarele din unitatea ei indisolubilă 
cu poporul, asupra progreselor reali
zate în pregătirea ei de luptă și po
litică. în același timp, au fost ja

lonate direcțiile de acțiune, modalită
țile pentru ca noul an de pregătire 
de luptă și politică, noul cincinal să 
marcheze trecerea la o nouă calitate 
și in activitatea armatei, astfel incit, 
ca detașamentul inarmat al poporu
lui, ea să fie întotdeauna în stare să 
dea o ripostă hotărită oricăror încer
cări — sub orice formă s-ar mani
festa — de a afecta intr-un fel sau 
altul cuceririle revoluționare, con
strucția socialismului, suveranitatea și 
independența patriei.

ÎNTiLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU CU ACTI
VUL DE PARTID AL SCRIITORI
LOR a prilejuit o amplă analiză a 

modului cum se înfăptuiește politica 
partidului in acest domeniu important 
al culturii naționale, relevind, odată 
cu diversele aspecte ale dezvoltării 
ascendente a literaturii, existenta 
unor neajunsuri atit in orientarea 
creației literare, cit și in viața in
ternă a Uniunii scriitorilor. în activi
tatea organismelor și forurilor care 
au sarcini in îndrumarea ei. Cerin
țele formulate de secretarul general 
al partidului sint menite să determi
ne și in acest domeniu realizarea unei 
noi calități, creșterea contribuției li
teraturii la ridicarea'nivelului ideo
logic și cultural al maselor largi, la 
dezvoltarea conștiinței lor socialiste, 
a spiritului umanist ce caracterizează 
societatea noastră.

★
Pe planul vieții internaționale, 

retrospectiva acestei perioade evi
dențiază bogăția și varietatea eveni
mentelor. cafe pun, incă o dată, in 
lumină puternica confruntare dintre 
vechea politică imperialistă, de for
ță și dictat, de dominație asupra al
tor popoare, pe de o parte, și pe de 
altă parte, forțele care acționează 
pentru oprirea agravării climatului 
mondial, pentru reafirmarea și con
tinuarea politicii de destindere, pen
tru promovarea unor relații noi, de 
egalitate și respect între toate națiu
nile. în aceste condiții, s-a reliefat 
și mai elocvent activitatea tenace, 
stăruitoare desfășurată de partidul și 

statul nostru pentru a-și spori con
tribuția la soluționarea pe cale paș
nică a problemelor stringente ale zi
lelor noastre, la afirmarea cauzei 
progresului și păcii.

Cu neabătută consecvență a acțio
nat România și in acest răstimp pen
tru DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DE PRIETENIE, COLABORARE ȘI 
SOLIDARITATE CU TOATE ȚĂRI
LE SOCIALISTE. în acest sens, noul 
dialog româno-bulgar la nivelul cel 
mai înalt, desfășurat in țara noas
tră. contmuind seria intilnirilor prie
tenești, devenite tradiționale, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, s-a soldat cu stabilirea unui 

ansamblu de măsuri de natură să ri
dice pe o treaptă superioară colabo
rarea economică, tehnico-științifică și 
culturală, reciproc avantajoasă, in in
teresul ambelor popoare, al dezvol
tării operei de construcție socialistă 
în țările noastre.

Pe aceeași linie, a extinderii și a- 
dîncirii legăturilor de prietenie cu 
țările alături de care edificăm noua 
orinduire, convorbirile la nivel înalt 
prilejuite de vizita in R.S.F. Iu
goslavia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. punind in eviden
tă continuitatea și trăinicia relațiilor 
româno-iugoslave, s-au încheiat prin 
adoptarea unor hotărîri și documen
te de mare însemnătate, care au ja
lonat direcții de amplă perspectivă 
dezvoltării pe mai departe a colabo
rării multilaterale, lărgirii și perfec
ționării cooperării industriale și teh
nice, precum și in alte domenii, co
respunzător aspirațiilor și intereselor 
celor două popoare.

In aeelași timp, dezvoltarea -ascen
dentă a relațiilor de conlucrare rodni
că, multilaterală dintre România și 
R.P.D. Coreeană a fost subliniată prin 
schimbul de mesaje dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu 
ocazia primirii, la Phenian, a pri
mului ministru al guvernului ro
mân — tot așa după cum prezenta la 
București a vicepreședintelui Consi
liului de’Miniștri al R.P. Ungare și 

a ministrului industriei de automo
bile al U.R.S.S. a permis profilarea 
unor noi acțiuni de cooperare re
ciproc avantajoasă.

Convorbirile prilejuite de primirea 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a unor oaspeți de seamă de peste 
hotare — intre care președintele A- 
dunării Naționale, trimis special al 
președintelui Republicii Irak, delega
țiile parlamentare din Danemarca și 
Thailanda, secretarul general al or
ganizației palestiniene Al-Saika, de
legația Partidului Noua Democrație 
din Grecia, reprezentanți ai unor 
partide și organizații politice și ob
ștești din Norv.egia, India, Anglia, 
Statele Unite — toate sint o grăitoare 
mărturie a preocupării României so
cialiste pentru INTENSIFICAREA 
CONLUCRĂRII CU ȚĂRILE IN CURS 
DE DEZVOLTARE, CU TARILE CA
PITALISTE DEZVOLTATE. CU 
FORȚELE DEMOCRATICE ȘI PRO
GRESISTE DE PRETUTINDENI.

în acest răstimp au continuat să 
se desfășoare lucrările ÎNTÎLNIRII 
PREGĂTITOARE A REUNIUNII GE- 
NERAL-EUROPENE DE LA MA
DRID. Din păcate, după opt săptă- 
mini, aceste lucrări s-au cantonaț in 
dezbateri sterile, fără a înregistra 
vreun progres substanțial în direc
ția elaborării ordinii de zi și a sta
bilirii duratei reuniunii. în situația 
de impas la care s-a ajuns și ținîn- 
du-se seama de speranțele pe care 
popoarele europene le-au investit in 
viitoarea reuniune, se impune, cu a- 
tit mai mult, intensificarea eforturi-- 
lor pentru finalizarea lucrărilor pre
gătitoare. pentru a se crea un cadru 
corespunzător abordării constructive 
a problemelor edificării unei reale 
securități, in primul rind prin adop
tarea unor măsuri eficiente de 
dezangajare militară și dezarmare.

Marcată pe toate meridianele glo
bului, „SĂPTAMÎNA mondiala a 
DEZARMĂRII” a constituit un nou 
prilej de alertare a opiniei publice 
mondiale asupra uriașelor primejdii 
generate de amplificarea cursei înar
mărilor, care, înghițind anul acesta 
suma astronomică de 500 de miliarde 
de dolari, își continuă șpirala verti
ginoasă. Prin acțiuni din cele mai 
variate, poporul român, alături de ce
lelalte popoare ale lumii, și-a reafir
mat și cu acest prilej atașamentul 
față de obiectivul dezarmării, obiec
tiv programatic esențial al politicii 
externe a României socialiste.

Primejdiile cursei înarmărilor cresc 
cu atît mai mult cu cit in lume con
tinuă să persiste și chiar să se agra
veze un șir de focare de încordare 
și război. Astfel, CONFLICTUL MI
LITAR DINTRE IRAK ȘI IRAN a 
continuat să provoace mari distrugeri 
materiale și pierderi de vieți ome
nești ambelor țări și popoare, com- 
portind, totodată, grave pericole pen
tru întreaga viată internațională. Așa 
cum a subliniat șeful statului român. 

tara noastră, care întreține relații 
bune atit cu Irakul, cit și cu Iranul, 
se pronunță ferm pentru încetarea 
ostilităților și acțiunilor militare, 
pentru începerea negocierilor și so
luționarea pe calea tratativelor a tu
turor problemelor litigioase, pentru 
restabilirea colaborării și prieteniei 
dintre popoarele irakian și iranian, 
ceea ce ar corespunde in cel mai 
inalt grad intereselor lor. ca și cerin
țelor consolidării păcii mondiale.

Luna ce a trecut a fost, de ase
menea, martora atentatului odios, 
cojinis de teroriștii de extremă 
dreaptă, la Paris, care s-a sol
dat cu victime nevinovate, stir- 
nind minia și indignarea cercu
rilor largi democratice din Eu
ropa și din întreaga lume. Pe bună 
dreptate, opinia publică internațio
nală vede in recrudescența activității 
neonaziste un serios pericol ; a privi 
asemenea acte cu indiferentă și în
găduință înseamnă a ignora lecțiile 
atit de tragice ale trecutului. Succe- 
dind masacrelor de la Bologna și 
Munchen, atentatul de la Paris se 
constituie intr-un sever avertisment, 
într-o chemare la adoptarea de mă
suri hotărîte, care — in numele ade
văratelor drepturi ale omului — sâ 
pună capăt la timp încercărilor de 
reînviere a fascismului, cu tot cor
tegiul său de orori.

Cronica lunii a consemnat, tot
odată, noile propuneri și- inițiative 
formulate de tovarășul Kim Ir Sen, 
in raportul prezentat la cel de-al 
VI-lea Congres al Partidului Muncii 
din Coreea, privind REUNIFICAREA 
PAȘNICA ȘI DEMOCRATICA A 
COREEI, fără nici un amestec din 
afară. Fără mdoială, formarea unui 
guvern national unificat, in cadrul 
căruia ambele părți să fie reprezen
tate pe baze egale și să exercite o 
autonomie regională, crearea unei 
Adunări naționale confederate supre
me și a unui organism comun care 
să îndrume guvernele regionale din 
Nord și Sud și să administreze toate 
afacerile statului confederal — așa 
cum propune R.P.D. Coreeană — ar 
constitui pași concreti in direcția ma
terializării aspirațiilor fierbinți de 
unitate națională ale întregului popor 
coreean, întăririi păcii in această 
parte a globului și in întreaga lume.

★
Retrospectiva lunii octombrie de

monstrează caracterul constructiv și 
dinamic al întregii poliției interne și 
internaționale a partidului și statu
lui nostru, politică susținută unanim 
de poporul român, care. înfăptuind cu 
succes programul de făurire a socie
tății socialiste' multilateral dezvol
tate, este ferm hotărit să acționeze și 
de aici înainte in consens cu marile 
cerințe ale păcii, colaborării si pro
gresului.

Ada GREGORIAN 
Al. CAMPEANU
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Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu AMMAN

CONVORBIRI ROMÂNO - IOROANIENE

(Urmare din pag. I)
ÎNTREBARE : România este 

una din țările, care tind la un 
nivel de dezvoltare materială pe 
care îl au țările avansate ale 
lumii. Economia mondială tra
versează in zilele noastre o criză 
economică gravă. Cum face 
România față greutăților pe care 
criza economică mondială le 
comportă ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. România 
acționează pentru o dezvoltare eco- 
nomico-socială multilaterala, pentru 
creșterea susținută a forțelor de 
producție și crearea unei economii 
socialiste avansate. Trebuie să vă 
spun că, pe această calp, am obținut 
rezultate insemnate. M-am referit 
recent la plenara Comitetului Cen
tral al partidului — la unele din 
aceste realizări. însuși faptul că 
ritmul de dezvoltare, a industriei a 
fost în cincinalul pe care il incheiem 
la sfirșitul acestui an de 10 la sută 
anual, iar retribuția reală a oameni
lor muncii a crescut in această pe
rioadă cu 30 la sută demonstrează 
succesele obținute in realizarea aces
tui obiectiv.

Este insă cu totul adevărat că 
situația economiei mondiale, criza 
economică și, îndeosebi, creșterea 
puternică a prețurilor la petrol au 
creat greutăți dezvoltării tuturor 
statelor și, desigur, aceasta s-a re
flectat, într-o anumită măsură, și 
asupra României. Fără asemenea in
fluențe am fi putut obține rezultate 
mai bune. Ținind seama de actuala 
situație economică pe plan interna
țional, de perspectivele prelungirii 
crizei și — după unii economiști — 
chiar aie accentuării ei, România pune 
un mai mare accent pe folosirea, in 
primul rind, a forțelor proprii, iar 
pe de altă parte, iși intensifică acti
vitatea de dezvoltare a colaborării cu 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, precum și cu țările capi
taliste dezvoltate. Noi considerăm că 
tocmai in împrejurările crizei se im
pune nu o restringere a relațiilor 
de colaborare economică, ci, dim
potrivă, intensificarea colaborării 
economice, a cooperării in pro
ducție — ca singura cale pe care 
trebuie mers pentru a putea depăși 
mai rapid criza economică, pentru 
a asigura reluarea activității eco
nomice generale și dezvoltarea co
respunzătoare a fiecărui popor.

în acest cadru trebuie să mențio
nez că tocmai in Împrejurările ac
tuale se impune să se facă mai mult 
pentru sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale, care 
ar exercita o influentă puternică atit 
pentru progresul țârilor rămase in 
urmă, cit și pentru dezvoltarea în
tregii economii mondiale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care este, după părerea 
dumneavoastră, situația din Po
lonia, care, in ultimele zile, s-a 
deteriorat ?

RĂSPUNS : Consider că proble
mele existente in Polonia trebuie so
luționate de către poporul polonez, 
de forțele politice poloneze — desigur, 
am in vedere, in primul rind, Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, gu
vernul polonez — fără nici un ames
tec din afară. Consider 'că Polonia 
dispune de forțele necesare pentru 
a depăși greutățile existente, pentru 
a-și asigura dezvoltarea socialistă și, 
totodată, pentru a putea să-și Înde
plinească rolul important in Eu

„In Suedia, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu este așteptată 

cu viu interes și satisfacție deosebită"

ropa și în întreaga lume, in politica 
de pace, de destindere, de indepen
dentă națională.

ÎNTREBARE : Țara dumnea
voastră a acționat consecvent 
pentru înfăptuirea securității 
europene. Ce speranțe aveți, 
domnule președinte, in legătură 
cu continuarea procesului început 
la Helsinki? Ce șanse acordați 
actualei reuniuni de la Madrid ?

RĂSPUNS : Într-adevăr. România 
s-a pronunțat și a acționat pentru 
succesul Conferinței de la Helsinki, 
pentru înfăptuirea securității și 
cooperării in Europa, bazate pe ega- 
litatei pe respect și încredere intre 
națiunile continentului nostru.

Situația din Europa este destul de 
îngrijorătoare ; pe continent s-au 
acumulat cantități uriașe de arma
mente. De aceea trebuie să facem 
totul pentru a se da un nou imbold 
înfăptuirii documentelor de la Hel
sinki. Considerăm că reuniunea de 
la Madrid va trebui să ducă la in
tensificarea colaborării și cooperării 
între țările europene, in toate dome
niile. să pună bazele unei conferințe 
de dezangajare și dezarmare militară 
în Europa, să asigure continuitatea 
acestei conferințe — ceea ce va da 
posibilitatea intensificării procesului 
de colaborare, de întărire a încrede
rii între țările europene. După păre
rea mea. cu toate greutățile existente 
în momentul de față, dacă toate sta
tele vor acționa cu întreaga răspun
dere față de propriile popoare și față 
de cauza destinderii și păcii, putem 
aștepta de la reuniunea de la Madrid 
hotărîri pozitive, care să impulsioneze 
destinderea și procesul de pace. Noi 
avem încredere că vor triumfa rațiu
nea, răspunderea față de cauza păcii 
și progresului.

ÎNTREBARE : Ce părere aveți 
despre depozitarea prealabilă de 
arme șt in special a rachetelor 
nucleare in unele țări euro
pene ?

RĂSPUNS : Am menționat mai 
înainte că situația din Europa este 
gravă datorită acumulării unor 
uriașe mijloace militare și, in acest 
cadru, inclusiv a armamentelor nu
cleare. Amplasarea și dezvoltarea 
de noi rachete nucleare in Europa 
vor duce și mai mult la mărirea peri
colului de război nuclear, la creșterea 
gradului de insecuritate pentru po
poarele europene. De aceea, noi sa
lutăm hotărirea de a se incepe tra
tativele dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite in legătură cu noile 
rachete. Considerăm că toate sta
tele europene trebuie să se ridice cu 
hotărire împotriva noilor rachete 
nucleare, să acționeze mai ferm pen
tru trecerea la dezarmare, și în pri
mul rind la dezarmarea nucleară. 
Trebuie să fim pe deplin conștienți 
că atit stocurile de armamente nu
cleare existente, cit și rachetele ce se 
intenționează să fie amplasate sau 
dezvoltate vor lovi in primul rind 
țările continentului nostru. Practic, 
nici un stat european nu va rămîne 
în afara razei lor de acțiune. De 
aceea lupta împotriva amplasării și 
dezvoltării de noi rachete are o im
portanță vitală pentru toate popoare
le europene, pentru însăși exis
tența lor.

ÎNTREBARE : Vorbind des
pre amplasarea de noi arme nu
cleare, după cum este cunoscut, 
guvernul norvegian a decis să 
amplaseze noi arme americane, 
ceea ce va lărgi pericolul nu

clear în zona polară. Ce inten
ționați să spuneți guvernului 
norvegian in legătură cu aceas
tă problemă ? .

RĂSPUNS : Nu vreau să anticipez 
discuțiile pe care le voi avea in Nor
vegia. Dar este evident că orice am
plasare de noi armamente nu face 
decit să contribuie la înrăutățirea si
tuației. Calea spre destindere, spre 
pace este nu calea înarmărilor, ci a 
dezarmării.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, în curind veți pleca in 
vizită in Scandinavia. Ce rol 
considerați că poate avea Suedia 
pentru sporirea posibilităților de 
evoluție a Europei pe cale paș
nică ?

RĂSPUNS : Aștept cu multă plă
cere vizita in țările scandinave și, 
în acest cadru, vizita in Suedia, unde 
dealtfel incepe vizita mea în ă- 
ceste țări. Dorim ca in cadrul a- 
cestei vizite, al convorbirilor pe care 
le vom avea și al înțelegerilor la 
care vom ajunge să intensificăm re
lațiile dintre România și Suedia, 
precum și cu celelalte țări. în această 
privință, considerăm că există încă 
multe posibilități de extindere- a co
operării dintre țările noastre, atit pe 
plan bilateral, cit și pe terțe piețe.

în același timp, vom aborda, fără 
îndoială, și probleme internaționale 
— ale securității europene, dezarmă
rii, noii ordini economice internațio
nale — ținind seama de faptul că 
țările noastre sint preocupate de so
luționarea acestora intr-un mod de
mocratic.

Aș menționa faptul că și pină acum 
între România și Suedia a existat o 
colaborare bună in multe probleme 
internaționale — și am convingerea 
că vom ajunge la înțelegeri • cores
punzătoare privind intensificarea co
laborării noastre pe plan internațio
nal pentru asigurarea securității eu
ropene, pentru 'a contribui mai activ 
la soluționarea problemelor com
plexe ale lumii de astăzi. Cred că 
Suedia poate avea un rol și mai im
portant, și mai activ. Dealtfel, în con
textul actualei situații internaționale, 
noi acordăm un rol important țări
lor mici și mijlocii, care pot și tre
buie să aibă un rol mai mare în 
viața internațională, pot să-și spună 
mai răspicat cuvintul și să participe 
mai activ la soluționarea probleme
lor complexe. Consider deci că. in 
cadrul vizitei, vom ajunge la intensi
ficarea colaborării noastre și în ce 
privește sporirea contribuției Româ
niei și Suediei la politica de destin
dere, de independență și pace.

ÎNTREBARE : In încheiere, 
domnule președinte, v-aș în
treba dacă există probleme spe
ciale sau concrete pe care ați 
dori să le soluționați in contex
tul acestei vizite in Suedia. Sau 
dacă sint anumite lucruri pe care 
ați dori să le subliniați in mod 
deosebit ?

RĂSPUNS : Nu doresc, în nici un 
fel, să anticipez în legătură cu con
vorbirile pe care le vom avea în Sue
dia. Dorim să găsim noi căi de co
laborare și cooperare in producție, de 
întărire a conlucrării pe plan inter
național.

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a adresa 'cititorilor ziarului 
dumneavoastră și tuturor locuitorilor 
Suediei, întregului popor suedez 
cele mai bune urări de prosperitate, 
bunăstare și pace !

„Sint necesare eforturi susținute pentru pregătirea 
Anului international al tineretului"»

Proiect de rezoluție prezentat de delegația română în Comitetul 
numărul 3 al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Comitetul numărul 3 al Adunării 
Generale a O.N.U., în atribuțiile 
căruia intră examinarea ansamblu
lui problematicii sociale, umanitare 
și culturale aflate în atenția forului 
plenar al Națiunilor Unite, dezbate, 
in prezent, punctul privind Anul 
internațional al tineretului, înscris 
pe ordinea de zi la inițiativa tării 
noastre. Delegația română în comitet 
a prezentat un proiect de rezoluție 
intitulat ..Anul internațional al tine
retului — participare, dezvoltare, 
pace", document ia care s-au asociat 
în calitate de coautoare alte 64 de 
delegații din toate grupurile geo
grafice.

Proiectul de rezoluție subliniază 
însemnătatea deosebită a participării 
directe a tineretului la modelarea 
viitorului lumii și reliefează necesi
tatea canalizării energiei, entuzias
mului. capacității sale creatoare in 
direcția consolidării națiunilor, a 
luptei pentru autodeterminare și in
dependență națională. împotriva do
minației și ocupației străine, pentru 
progresul economic și social-cultural 
al popoarelor, in scopul instaurării 
unei noi ordini internaționale, al 
menținerii păcii mondiale și al pro
movării cooperării și înțelegerii in
tre state.

După cum se știe, la inițiativa 
României. Adunarea Generală a 
O.N.U. a decis să desemneze anul 
1985 ca An internațional al tinere
tului. a cărui pregătire și sărbăto-

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat mai multe rezoluții in pro
bleme ale Orientului Mijlociu. Una 
dintre ele se referă la prelungirea 
mandatului Agenției Națiunilor Unite 
de ajutorare și lucrări pentru refu- 
giații palestinieni din Orientul Mij
lociu (U.N.R.W.A.); pină la 30 iunie 
1984. O altă rezoluție apelează la sta

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

ÎNCEPEREA SCRUTINULUI PREZIDENȚIAL ÎN S.U.A. In S.U.A. au 
început ieri alegerile pentru desemnarea președintelui și vicepreședin
telui Statelor Unite pentru următorii patru ani, a membrilor Camerei Repre
zentanților, a unei treimi din membrii Senatului, a 13 din cei 50 de guver
natori, precum și a membrilor forurilor legislative ale statelor americane. 
Principalii candidați pentn? postul de președinte au fost actualul pre
ședinte, Jimmy Carter, din partea Partidului Democrat, și fostul guvernator 
al Californiei, Ronald Reagan, din partea republicanilor. Următoarele 
24 de ore de la închiderea urnelor vor permite cunoașterea ciștigătorului 
alegerilor prezidențiale din S.U.A.

CONVORBIRI ELENO-ITALIE- 
NE. Ministrul de externe al Italiei, 
Emilio Colombo, care a efectuat 
luni o vizită oficială la Atena, a 
fost primit de președintele Repu
blicii Elene. Constantin Karaman
lis, de primul ministru. Gheorghios 
Rallis. și a avut convorbiri cu omo
logul său. Constantin. Mitsotakis. 
Un purtător de cuvînt al guvernu
lui grec a precizat că au fost exa
minate probleme privind relațiile 
bilaterale, intrarea Qreciei in Piața 
comună, la 1 ianuarie 1.981. precum 
și aspecte, ale situației internațio
nale.

GRUPUL PARLAMENTAR AL 
PARTIDULUI LABURIST DIN 
MAREA BRITANIE s-a întrunit 
marți la Londra, pentru a alege li
derul acestei formațiuni politice, in 
urma demisiei lui James Callaghan. 
Nici unul dintre cei patru candi
dați nu a întrunit din primul tur 
de scrutin majoritatea absolută ne

i 
rire se vor desfășura sub semnifi
cativa și generoasa deviză „Partici
pare, dezvoltare, pace".

în proiectul de rezoluție amintit 
se exprimă convingerea că acest 
eveniment va contribui la mobili
zarea eforturilor la nivel local, na
tional, regional și internațional, ast
fel incit tinerii să poată beneficia 
de condiții mai bune în materie de 
învățămînt și pe plan profesional. 
Pregătirea marcării Anului interna
țional al tineretului este încredin
țată unui Comitet consultativ com
pus din 24 de state, printre care și 
România, organ căruia ii revine sar
cina de a elabora un program con
cret de măsuri și activități ce ur
mează să fie întreprinse înainte și 
in timpul Anului internațional al 
tineretului. Toate statele, instituțiile 
specializate, precum și organizațiile 
de tineret, sint chemate — prin re
zoluția propusă de țara noastră — 
să depună maximum de eforturi 
pentru pregătirea și marcarea Anu
lui internațional al tineretului, luind, 
in acest scop, măsuri specifice, con
forme cu experiența, condițiile și 
prioritățile lor.

Dezbaterile pe marginea punctului 
românesc dovedesc actualitatea și 
valoarea concepției țării noastre 
privind rolul tinerei generații în lu
mea contemporană și in modelarea 
viitorului pentru ca societatea de 
miine să fie. prin structurile și fina
litățile sale, pe măsura năzuințelor 
legitime ale tuturor popoarelor.

tele membre ale O.N.U. să sporească 
asistența acordată refugiaților pales
tinieni.

De asemenea, prin alte două rezo
luții, Israelului i se cere să permită 
reîntoarcerea persoanelor dislocate de 
războiul din 1967 și să înceteze ope
rațiunile de mutare a refugiaților pa
lestinieni dintr-un loc în altul și de 
distrugere a așezărilor lor.

cesară. Următorul tur de scrutin 
este programat pentru data de 10 
noiembrie.

CONFERINȚA ÎN PROBLEME
LE SPAȚIULUI COSMIC. Aduna
rea Generală a O.N.U. a aprobat 
.propunerea guvernului austriac ca 
cea de-a Il-a Conferință O.N.U. 
pentru cercetarea și folosirea spa
țiului cosmic in scopuri pașnice să 
aibă loc la Viena, intre 9—21 au
gust 1982. ,

ZIARUL „TIMES" 1N IMPAS. 
Guvernul britanic nu intenționează 
să acorde sprijin financiar ziarului 
„Times", a făcut cunoscut premie
rul britanic, Margaret Thatcher, 
răspunzind unui deputat laburist 
care sugerase finanțarea cunoscu
tului ziar, aidoma unui serviciu 
public. Ridicarea acestei probleme 
a fost generată de anunțarea de 
către grupul de presă Thomson, ce

AMMAN 4 (Agerpres). — La 
Amman a avut loc un schimb de me
saje între președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein al Ior
daniei cu ocazia primirii de către 
alteța sa regală prințul moștenitor 
Hassan a lui Ion Stănescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Con
strucțiilor Industriale și președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-iordaniană de 
cooperare economică si tehnică.

In timpul convorbirilor care au

BELGRAD
Reuniunea „Comitetului țărilor nealiniate"

A fost examinată problema unei soluționări poiitice 
a conflictului dintre Irak și Iran

BELGRAD -4 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat marți lucrările 
reuniunii „Comitetului țârilor neali
niate", la nivel ministerial. Au par
ticipat reprezentanți ai Cubei. In
diei. Iugoslaviei, Pakistanului, Zam- 
biei și Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.). Intr-un 
comunicat trapsmis de agenția 
Taniug se arată, printre altele, că 
..miniștrii de externe au procedat la 
un schimb de păreri cu privire la 
situația dintre Iran și Irak și au 
examinat problema contribuției pe

„CIPRUL AR PITEA DEVENI 
0 PUNTE A PĂCII“ 

Declarațiile președintelui 
Spiros Kyprianou

NICOSIA 4 (Agerpres). — Ciprul 
ar putea deveni o „punte a păcii" in 
regiunea orientală a Mării Medite- 
rane, a declarat președintele Cipru
lui. Spyros Kyprianou. referindu-se 
Ia actualele convorbiri intercornuni- 
tare cipriote. El a menționat insă că 
trebuie depuse toate eforturile pen
tru a se inregistra progrese și a se 
ajunge la rezultate acceptabile pen
tru ambele părți.

are in proprietate publicațiile 
„Times" și „Sunday Times", a in
tenției de a sista apariția lor in 
martie 1981, dacă nu se vor găsi 
amatori să le achiziționeze.

ATENTAT TERORIST. Intr-un 
local public din orașul spaniol Za- 
rauz a fost comis luni seara un 
atentat terorist soldat cu patru 
morți și sase răniți, transmite agen
ția U.P.I.

GREVA LA MONTREAL. Trans
portul urban în unul dintre cele mai 
mari orașe ale Canadei, Montreal, 
a fost întrerupt, luni, ca urmare a 
grevei conducătorilor de autobuze 
și a personalului de la metroul ur
ban. Acțiunea revendicativă a fost 
organizată pentru obținerea unor 
îmbunătățiri ale condițiilor de mun
că și majorarea salariilor, ținind 
seama de scumpirea costului vieții.

CAPRICIILE VREMII. Iarna tim
purie se face resimțită in mai 
multe țări europene, printre care și 
in Grecia. Căderile abundente de 
.zăpadă din nord au constrins hai
tele de lupi și urși să iasă din 
bîrlogul lor in căutare de hrană. 
Prezența lor a fost semnalată in 
împrejurimile mai rânitor sate izo
late din munții Pindului. Circula
ția în zona turistică lanina a fost 
perturbată din cauza unor ploi pu
ternice. 

avut loc cu prilejul întrevederii, con
sacrate cu precădere identificării, 
de noi posibilități de cooperare In 
domeniul economic și tehnico-știin- 
țific, prințul moștenitor Hassan a 
apreciat ca foarte bune și în conti
nuă ascendentă relațiile româno-ior- 
daniene, subliniind contribuția ho- 
tărîtoare la extinderea și diversifi
carea lor a întâlnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein, a relațiilor cordiale existen
te intre cei doi șefi de state.

care mișcarea de nealiniere o poate 
aduce la soluționarea politică, paș
nică, echitabilă și onorabilă a con
flictului dintre cele două țări neali
niate". în acest scop, miniștrii sint 
gata să întreprindă vizite la Bagdad 
și Teheran, la invitația guvernelor 
respective și să sprijine orice acțiune 
de natură să ducă la o asemenea re
glementare. Ei au hotărit să se în- 
tîlnească din nou la Delhi, la o dată 
ce va fi stabilită prin consultări 
reciproce.

BONN

Prima ședință a noului 
Bundestag vest-german

BONN 4 (Agerpres). — Noul Bun
destag vest-german, ales prin scru
tinul parlamentar de Ia 5 octombrie, 
s-a întrunit marți, in ședință consti
tutivă. anunță agenția D.P.A. La 
ședință a participat șeful statului, 
Karl Carstens.

Deputății l-au reales în funcția de 
președinte al Bundestagului pe Ri
chard Stuecklen (Uniunea Creștin 
Socială).

Agenția D.P.A. precizează că par
tidele coaliției guvernamentale — 
P.S.D. și P.L.D. — au propus pre
ședintelui R.F G. să desemneze ne 
Helmut Schmidt pentru a fi reales 
în funcția de cancelar federal al 
R.F. Germania. Potrivit Constituției, 
Bundestagul il alege pe șeful guver
nului la propunerea președintelui fe
deral al R.F.G.

Evoluția economiei 
cehoslovace 

în primele trei 
trimestre ale anului
PRAGă 4 (Agerpres). — Industria 

Cehoslovaciei și-a depășit sarcinile 
de plan ps primele trei trimestre ale 
anului, cuexcentia livrărilor pentru 
rețeaua comercială cu amănuntul — 
scrie agențn C.T.K. Volumul pro
ducției industriale a crescut cu 3,6 
la sută, ritmii anual mediu de creș
tere. stabilit de plan, fiind de 3,5 
la sută.

Lucrătorii de Ia sate — continuă 
agenția — au îmheiat recoltatul ce
realelor : string°r».a sfeclei de zahăr 
și a cartofilor se desfăspțră cu întir- 
ziere. Sectorul zootehnic Iși îndepli
nește planul de achiziții la Ipate pro
dusele de bază.

Agenția cehoslovacă menționează 
apoi că întreprinderile de construcții 
nu îndeplinesc planul, răminind in 
urmă in special in domeniul con
strucțiilor de locuințe. Planul antjsfc 
de construcții capitale a fost indF 
plinit pină la sfirșitul lunii sepțef,. 
brie în proporție de 65,9 la sută.

în ce privește comerțul exterior, 
se semnalează creșterea exporturilor 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Puțin înainte de vizita oficială in 
Suedia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — prima vizită pe care 
o face in această țară un șef de 
stat român — evenimentul se află 
în atenția opiniei publice suedeze, 
este așteptat și comentat cu un 
vădit interes. Iată frinturi de discu
ții pe care le-am purtat, ca ziariști, 
cu personalități politice, cu oameni 
de afaceri, cu simpli cetățeni in 
zilele premergătoare vizitei.

STEFFAN BURENSTAM LIN
DER, ministru al comerțului : „Aș
tept cu plăcere vizita președintelui 
Ceaușescu in Suedia, pentru că ea 
reprezintă un eveniment important 
pentru noi. Pentru mine, personal, 
este un mare privilegiu acela de 
a-l însoți aici permanent ca repre
zentant al guvernului țării noas
tre". Vorbindu-ne apoi despre si
tuația comerțului suedez, cu impli
cațiile sale în actuala conjunctură 
economică internațională, domnul 
Steffan Burenstam binder ne-a 
spus: ..Credem intr-un comerț liber 
cu toate țările. In schimburile co
merciale dintre Suedia și România 
s-a înregistrat in ultimii ani o 
sporire rapidă, în ambele sensuri. 
Sigur, cifrele absolute sint încă sub 
posibilități. Și din acest punct de 
vedere e foarte importantă vizita 
pe care o va face în Suedia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Există 
domenii concrete in care relațiile 
economice dintre Suedia și Româ
nia se pot dezvolta. De exemplu, 
industria Suediei se caracterizează 
printr-un profil care interesează 
politica de investiții. Aceasta în
seamnă că. datorită planurilor 
României pentru dezvoltarea indus
trială, există largi posibilități de co
laborare. In această privință există, 
de ambele părți, demersuri și pro
puneri concrete, care sperăm să se 

x materializeze in decursul acestei 
vizite. Dincolo de acest fapt, vizita 
înaltului oaspete român este un 
foarte bun prilej de cunoaștere și 
apropiere între cele două popoare".

Și alte personalități din sfera 
vieții economice a Suediei ne-au 
vorbit cu respect și căldură despre 
apropiatul eveniment. La Federația 
industriilor, domnul LARS NAB- 
SETH, director, ne-a declarat : „Ne 
interesează foarte mult dezvoltarea 
relațiilor economice cu țara dum

neavoastră. Nu îndrăznesc să mă 
exprim in numele altora, dar cred 
ca sint in Suedia multe firme care 
vor să stabilească asemenea relații 
sau vor să și le dezvolte".

După o foarte agreabilă discuție 
și care a durat mult peste timpul 
planificat, le-am pus doamnei BIR- 
GITTA SANDSTROM-ERIKSSON 
și domnului BJORN TARRAS- 
WAHLBERG. de la Confederația 
patronilor din Suedia, o întrebare 
ce părea să-i fi luat puțin prin 
surprindere :

— Ce știți, pe scurt, despre 
România?

— In primul rind Ceaușescu — 
a răspuns doamna Sandstrom- 
Eriksson.

— Evident, știm mai multe lu
cruri despre România. Dar și mai 
multe vom ști după vizita, pe care 
o va face in Suedia președin
tele României, domnul Nicolae 
Ceaușescu — a răspuns, la rindul 
său, domnul Tarras-Wahlberg. după 
care a continuat : „Trebuie să vă 
spun că în Suedia este așteptată cu 
nerăbdare această vizită".

Din sfera intereselor economice 
să trecem la un alt domeniu, din a 
cărui arie am notat opinii extrem 
de interesante : colaborarea in do
meniul politicii externe, lată, în a- 
ceastă privință, opinia domnului 
OLA ULLSTEN. ministrul afacerilor 
externe al Suediei : „Apreciez ideea 
independenței care caracterizează 
politica externă a României. Este 
foarte important ca fiecare țară să 
vrea și să poată să ducă politica 
externă pe care o dorește. Aceasta 
se referă și la modul in care se în
făptuiește in România politica in
ternă, care se încorporează in prin
cipiul suveranității naționale. Prin 
aceasta vreau să subliniez că 
România joacă un rol constructiv 
important in viața internațională. 
Sigur, există spațiu pentru o dez
voltare a cooperării dintre țările 
noastre pe plan internațional. Cred 
că in principal există posibilități 
de cooperare in problema, dezarmă
rii și, in mod special, în problemele 
securității europene, deci și in ca
drul reuniunii de la Madrid. 
Aceasta întrucit ambele țări sint. 
foarte interesate in înfăptuirea 
dezarmării. Din acest punct de ve

dere este foarte importantă pozi
ția domnului președinte Ceaușescu. 
Aștept cu interes convorbirile pe 
care le vom purta cu dinsul în 
timpul vizitei. Cu atit mai mult cu 
cit va veni in Suedia in preaj
ma deschiderii reuniunii de la 
Madrid".

O zi întreagă ne-a fost rezervată 
pentru convorbiri cu persoane pur- 
tind diverse responsabilități în Mi
nisterul de Externe al. Suediei. A 
fost, un foarte bun prilej pentru a 
face constatarea că politica externă 
a României este aici bine cunoscută, 
că întrunește aprecieri profunde și 
că este pusă în directă legătură cu 
personalitatea proeminentă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Așa, 
de exemplu, domnul JAN LUND- 
VIK, ministru consilier pentru pro
bleme privind Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
după ce ne-a expus punctele de 
vedere suedeze in problemele secu
rității europene, ne-a spus urmă
toarele : .....De aici decurge foarte 
normal că avem un contact foarte 
apropiat cu România. Din multe 
puncte de vedere, interesele Suediei 
și ale României coincid. Aș îndrăzni 
să spun că dificultățile care s-au 
ivit la lucrările pregătitoare ale 
reuniunii de la Madrid n-ar fi exis
tat dacă mersul lucrărilor ar fi de
pins numai de țările noastre, de 
Suedia și România. De la sine în
țeles că vizita pe care o face pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în țara 
noastră este cel mai important eve
niment în relațiile dintre Suedia 
și România în perioada de 
după război. Domnul președinte 
Ceaușescu a conceput o politică ex
ternă care trezește un mare interes 
în lume".

Să adăugăm la toate acestea aten
ția pe care presa suedeză o mani
festă fată de România și față de 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, definind vizita sa in 
Suedia ca pe un eveniment impor
tant. toate acestea definind at
mosfera de vădit interes — semne 
evidente că vizita înalților oaspeți 
români reprezintă, într-adevăr, un 
eveniment remarcabil.

Mihai CARANFIL
Stockholm

Autoritățile (le Ia Seul persistă in încercările 
de lichidare a liderilor opoziției

SEUL 4 (Agerpres). — La Seul s-a 
consumat marți un nou episod din 
farsa tragică a condamnării unor re
prezentanți de frunte ai opoziției li- 
beral-democrate. După cum transmit 
agențiile internaționale de presă, co
mandantul legii marțiale și șef al 
Marelui Stat Major al armatei regi
mului de Ta Seul. Lee Hui Sung, a 
confirmat pedeapsa capitală pronun
țată de Curtea militară de apel îm
potriva lui Kim Dae Jung. De ase
menea. au fost confirmate sentințele 
de condamnare la inchisoare pe ter

Dificultăți economice
• LONDRA. Potrivit unui raport 

publicat la Londra de „Centrul de 
previziuni economice", starea econo
miei britanice va continua să se de
terioreze în următorii ani. in ciuda 
prognozelor optimiste alcătuite de 
diferiți experți ai guvernului conser
vator. Astfel, documentul apreciază că 
șomajul, care a atins, în prezent, ni
velul record de peste 2 milioane, va 
continua să crească, pină in anii 
1983—1984, cu toate că. oficial, se 
scontează pe o redresare economică în 
anii 1982—1983. In privința inflației, 
care în etapa actuală evoluează la o 
rată record, raportul întrevede o anu
mită ameliorare, dar. cu toate aces
tea. prevede menținerea ei Ia un 
nivel ridicat, respectiv 8 la sută in 
anul 1982.
• WASHINGTON. Tendințele de 

redresare a activității economice in 
Statele Unite sint însoțite de o a- 
gravare a inflației și de o creștere 
a dobinzilor, relevă măi multe studii 
și prognoze economice publicate la 
Washington. Potrivit agenției France 
Presse, activitatea economică ameri
cană, care ar urma să-și reia cursul 
de creștere cu o rată anuală de apro
ximativ 1 la sută in trimestrul al 
patrulea al anului, este deja confrun
tată cu o agravare a inflației în luna 
octombrie. Un studiu al Asociației 

mene variind intre 2 și 20 de ani 
pentru alți 16 coacuzați.

Confirmarea sentinței de către co
mandantul legii marțiale dovedește 
că autoritățile de la Seul vor să li; 
chideze fizic pe cei învinuiți. fără 
dovezi reale că au încercat să răs
toarne guvernul de dictatură.

După cum relevă agențiile de presă, 
democrații sud-coreeni mai pot face 
apel la Curtea supremă civilă in
tr-un interval de șapte zile și în ul
timă instanță la „președintele" sud- 
coreean pentru schimbarea sentinței.

in țările occidentale
naționale a societăților de achizițio
nare menționează că din 222 de firme 
solicitate să răspundă chestionarelor 
avansate, 39 la sută au procedat laț 
majorări de prețuri în septembrie, 
iar 50 la sută in octombrie.

• OTTAWA — Camera Comune
lor a Canadei a început examinarea 
proiectului de buget al țării pentru 
viitorul an financiar. După cum re
marcă observatorii de la Ottawa, 
proiectul de buget avansat de guvern 
reflectă marile dificultăți economice 
cu care este confruntată Canada în 
etapa actuală. Astfel, potrivit date
lor prezentate de guvern in fața 
membrilor parlamentului. în viitorul 
an financiar se estimează o rată a 
inflației de 10.2 la .sută, uh nivel al 
șomajului de 8.7 la sută și o creștere 
a produsului național de numai 1 la 
sută. Pe de altă parte, se estimează 
că bugetul pe viitorul an financiar se 
va solda cu un deficit antecalculat 
de peste 13 miliarde de dolari.
• BRUXELLES — Prețurile cu ri

dicata in Belgia înregistrează din 
nou o tendință de creștere. Potrivit 
datelor publicate de Ministerul Eco
nomiei de la Bruxelles, în septem
brie, acest indice s-a situat cu 4,8 la 
sută peste cel al lunii septembrie 
1979.

Simple coincidențe ?
Stupoare, indignare, minte : iată 

cum s-ar pățea rezuma reacția opi
niei publice internaționale la sen
tința de achitare pronunțată zilele 
acestea în procesul a doi foști gar
dieni ai lagărului marții de la 
Auschwitz ■- Hans Olejak și Ewald 
Pansegrau. Pe baza mărturiilor și 
documentelor prezentate, procuro
rul ceruse condamnarea acuzaților 
la închisoare pe viață. Completul 
de judecată, reunit la Tribunalul 
din orașul Aschaffenburg, a conside
rat insă ca „dovezile sint incom
plete și contradictorii", și, in con
secință, a pronunțat verdictul de 
achitare. Și aceasta după ce timp de 
trei ani, cit a durat procesul, peste 
150 de martori au prezentat date de 
netăgăduit despre vinovăția celor 
doi crimiitali naziști, despre actele 
de violență săvirșite împotriva deți- 
nuților. in acest răstjmp, acuzații 
din boxă s-au comportat cu inso
lență, jignind martorii — supravie
țuitori ai lagărelor de exterminare, 
oameni înaintați în virstă, cu să
nătatea șubrezită — încercind să-i 
intimideze, tocmai pentru a dimi
nua valoarea depozițiilor lor zgudui
toare.

...Războiul s-a terminat de mult. 
De 35 de ani. Era firesc ca oamenii 
cinstiți din întreaga lume să ceară 
pedeapsa binemeritată pentru cei 
vinovați. După procesul de la Niirn- 
berg, intentat principalelor căpetenii 
hitleriste, urma să vină rindul sute
lor de comandanți naziști de lagăre, 
șefi ai poliției secrete în țările co- 

. tropite, făptași dovediți care au or
ganizat cea mai cumplită operațiune 
de exterminare iu masă din istoria 
omenirii. Dar, din păcate, odată cu 
trecerea anilor, tragerea la răspun
dere a criminalilor s-a transformat 
adesea intr-un spectacol penibil, in- 
tr-o profanare a memoriei victime
lor nazismului. Iar atunci cină s-a 
trecut, totuși, la judecarea făptași
lor au fost nu puține cazuri de scan

daloase sentințe de achitare sau pe
depse simbolice — explicabile și 
prin faptul, de care amintea săptă
mânalul vest-german „Der Spiegel", 
că „o mare parte a judecătorilor 
aveau un trecut nazist". Scenariul 
s-a repetat cu exactitate și de a- 
ceastă dată.

Concomitent cu anunțarea achi
tării celor doi gardieni, s-a relatat 
că, in curind, la 26 noiembrie, in
cepe la Kiel un nou proces impo- 
triva a patru călăi, foști membri ai 
comandamentului poliției din Belgia 
in perioada ocupației naziste, vino
vați de deportarea a 26 000 de evrei 
și trimiterea lor în „fabrica morții" 
de la Auschwitz. Pe bună dreptate, 
se pune îiîlrebarea : oare și in acest 
caz deznodămintul nu va fi pină la 
urmă același, adică și ei vor fi 
scoși basma curată de completul. de 
judecată ? Este oare o pură întâm
plare că asemenea „defecțiuni" ju
diciare se petrec in timp ce grupări 
extremiste de dreapta, neofasciste 
iși desfășoară nestingherite acti
vitatea ?

Federația Internațională a Rezit- 
tenților (F.I.R.) a dat publicității un 
document in care se arată că ma
nifestările neonaziste au luat o 
amploare alarmantă in școli din 
R. F. Germania, amintind totodată 
că in R. F. Germania s-au manifes
tat „lacune in ce privește o purifi
care consecventă, a corpului didactic 
de elementele naziste după 1945“. 
Ilustrativă în acest sens este 
și. scrisoarea, dată publicității re
cent de fostele deținute din lagă
rul de la Ravensbruck, care au 
adresat un apel patetic la unirea 
eforturilor tuturor popoarelor pen
tru a da o ripostă hotărită activi
zării grupărilor neonaziste.

Un îndemn la rațiune, izvorît din 
realitățile continentului, din expe
riența tragică a trecutului nu prea 
îndepărtat.
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