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Să acționăm energic

pentru punerea in 
a obiectivelor din

funcțiune

acest an

PIATRA NEAMȚ

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stavros Dimas, ministru la Ministerul Coordonării al Republicii Elene

Cu fiecare an, cu fiecare cincinal 
așezăm la loc de cinste în bilanțu
rile muncii noastre noile construcții 
durate prin hărnicia și "priceperea 
noastră — fabrici și uzine, școli și 
cartiere noi de locuințe, obiective a- 
gricole și magistrale moderne de 
transport ș.a. Sint atît de multe noi
le construcții economice și sociale, în
cit cu greu vom 
putea găsi o sta
tistică a lor „la 
zi". în ultimele 
.cincinale ne-am 
obișnuit să soco
tim cu miile o- 
biectivele care au 
intrat în „focul" 
producției. Am 
construit mult șl 
vom construi 
mult și în anul 
1981, ca și în cincinalul viitor, stîr- 
nind nu de puține ori uimirea celor 
de peste hotare, care cunosc mai pu
țin ambițiile noastre, puterea noas
tră de a înfăptui neabătut programul 
de dezvoltare a patriei stabilit de 
partid.

Volumul total al Investițiilor reali
zate in 1980 este de trei ori mal 
mare față de 1970 ; pe ansamblul 
acestui cincinal, investim aproape 
tot atît cit în cele trei cincinale 
anterioare.
Am Învestit mult, pentru a așeza 

temelii trainice, de neclintit progre
sului nostru economic șl social. Iar 
viața a validat pe deplin justețea a- 
cestui important efort de investiții

făcut de societatea noastră, efort 
care are la bază politica consecven
tă a partidului de repartizare judi
cioasă a venitului național pentru 
fondul de dezvoltare și fondul de 
consum. Așa s-au asigurat creșterea 
în ritm înalt și modernizarea eco
nomiei, întărirea potențialului eco
nomic al țării ; așa s-a asigurat rl-

plan se situează efortul conștient, 
științific, orientat spre obiectivul ge
neral din economie, cel al consoli
dării realizărilor de pînă acum. Ai
doma călătorului pornit la drum 
lung, se cuvine un „popas" pentru 
a evalua lucrurile bune și mai pu
țin bune, pentru 
tele necesare și.

La Piatra Neamț au Început lu
crările de construcție la un nou an
samblu de locuințe situat In apro
pierea pieței centrale. Aici se vor 
construi blocuri ce vor însuma 1 050 
apartamente, la parterul cărora vor 
funcționa magazine și unități pres
tatoare de servicii. Odată cu darea 
In folosință, la Începutul anului 
viitor, a primelor apartamente din 
acest nou cartier, numărul locuin
țelor construite în ultimul deceniu 
la Piatra Neamț va atinge cifra de 
15 000. (Constantin Blagovici).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, pe Stavros 
Dimas, ministru la Ministerul Coor
donării al Republicii Elene, președin
tele părții țării sale în Comisia mix
tă guvernamentală de cooperare în
tre Republica Socialistă România șl 
Republica Elenă, ale cărei lucrări 
se desfășoară la București.

La întrevedere a participat Emil 
Drăgănescu, ministrul turismului și 
sportului, președintele părții române 
în comisia mixtă guvernamentală.

Au fost de față ambasadorul 
României la Atena, Ion Brad, și am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești, Michel Cottakis.

Oaspetele a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu un cald salut 
și cele mal cordiale urări din partea 
președintelui Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis, și a primului 
ministru, Gheorghios Rallis.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
președintelui Constantin Karamanlis

șl primului ministru Gheorghios Ral- 
lis .un salut călduros și cele mai 
bune urări.

în timpul convorbirii s-au evocat 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Grecia, 
care s-au amplificat și adîncit con
tinuu, în deplină concordanță cu mă
surile și acordurile convenite cu pri
lejul dialogului la nivel inalt, de la 
București și Atena.

Au fost relevate, în 
zultatele înregistrate 
conlucrării pe tărîm 
ambele 'părți a fost 
tărîrea de a extinde și diversifica - 
în viitor colaborarea româno-elenă, 
astfel încit, în următorii cinci ani, 
să se obțină dublarea actualului vo
lum al schimburilor economice. S-a 
evidențiat rolul ce revine 
mixte 
carea 
celor 
zarea 
carea

acest sens, re
in dezvoltarea 
economic. De 
exprimată ho-

comisiei 
guvernamentale în identifi- 

posibilităților, căilor și mijloa- 
menite să contribuie la reali- 
acestui obiectiv, la intensifi- 

cooperării în diferite sectoare

economice, In Interesul celor două 
țări și popoare, al progresului și 
prosperității lor.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme ac
tuale ale vieții Internaționale. în 
mod deosebit s-a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
buna desfășurare a reuniunii de la 
Madrid, pentru înfăptuirea, ca un 
tot unitar, a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, pentru instau
rarea unui climat de largă colabo
rare. de încredere și securitate pe 
continentul nostru. în acest cadru, a 
fost reliefată importanța dezvoltării 
colaborării în Balcani, a transfor
mării acestei regiuni într-o zonă a 
bunei vecinătăți, a înțelegerii și coo
perării bilaterale și multilaterale. S-a 
apreciat că promovarea relațiilor 
dintre țările balcanice și îmbunătă
țirea atmosferei generale în această 
regiune ar influența pozitiv Întregul 
cliniat politic din Europa și din lume.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească:

Moussa Coulibaly, ambasador, din Republica Mali
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Moussa Couli
baly, ambasador, din Republica Mali.

Cu acest prilej, ambasadorul a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu

un mesaj din partea președintelui 
Bepublicii Mali, generalul Moussa 
Traore, și un salut prietenesc, îm
preună cu cele mai călduroase urări.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să i se transmită

• 
președintelui Republicii Mali salutul 
său prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul malian. 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

PRIORITĂȚI ALE ULTIMULUI TRIMESTRU DIN 1980, 
CERINȚE MAJORE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 

NOASTRE IN 1981 (V)

dlcarea economică a județelor și zo
nelor țării mal puțin dezvoltate în 
trecut ; așa s-au asigurat sporirea 
continuă a avuției naționale și creș
terea continuă a bunăstării întregu
lui popor. Iată o comparație su
gestivă :

fondurile fixe din economie au a- 
juns in 1980 la 1950 de miliarde 
lei, față de 1 203 miliarde In 1975 ; 
peste 40 la sută din aceste fonduri 
fixe sint create in actualul cinci
nal.
Ce ne oferă anul 1981, primul din 

viitorul cincinal, in domeniul inves
tițiilor ? Pe scurt, vom spune din 
capul locului că avem în față un an 
deosebit, un an în care pe primul

au Îndeplinit planul cincinal

INDUSTRIA JUDEȚULUI BRĂILA
Mîlitînd neabătut pentru înfăp

tuirea exemplară a importantelor 
sarcini de plan, pentru obținerea 
unei calități superioare și a unei 
eficiente ridicate, comuniștii, toți 
oamenii muncii din lndustfta ju
dețului Brăila raportează realizarea 
integrală a prevederilor planului 
cincinal 1976—1980 la producția 
industrială.

însuflețiți de , prețioasele indicații 
șl orientările cuprinse in cuvintarea 
dumneavoastră la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., se arată în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
către Comitetul județean Brăila al 
P.C.R., vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că, pînă la sfîrșitul anului 1980, 
Vom obține suplimentar o produc-

ție industrială în valoare de peste 
5,3 miliarde lei, cu 1,8 miliarde lei 
mai mult decît angajamentul asu
mat cu prilejul Conferinței Națio
nale a .partidului din 1977.

Vom depune toată priceperea, 
energia și puterea noastră de mun
că — se arată în încheierea tele
gramei — pentru identificarea a 
noi căi de organizare științifică a 
producției și a muncii, descoperi
rea și valorificarea de noi materii 
prime și materiale, dezvoltarea șl 
diversificarea industriei mici și ar
tizanale, pregătirea tuturor condi
țiilor producției anului 1981, dînd 
astfel viață mărețelor obiective de 
dezvoltare economico-socială stabi
lite de Congresul al XII-lea al 
partidului.

INDUSTRIA JUDEȚULUI TIMIȘ
în telegrama adresată C.C. al 

P.C.1L, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Timiș al P.C.R. se spune : Realiză
rile din industrie creează premisele 
obținerii în economia județului Ti
miș. pînă la sfirșitul acestui an. a 
unei producții industriale suplimen
tare in valoare de 8 miliarde lei, 
superioară angajamentului inițial 
de 5,7 miliarde lei. care se vor con
cretiza- în 800 000 tone țiței. 423 mii 
motoare electrice. 10 500 tone uti
laje tehnologice pentru industria 
metalurgică, aparataj electric în 
valoare de 193 milioane lei, pro
duse ale industriei electrotehnice 
în valoare,'de 2 miliarde lei. 186 mii 
mc produse prefabricate din beton 
armat. 14 200 mc cherestea, 2 mi
lioane articole de tricotaje, con-

fecții textile în valoare de 92,5 mi
lioane lei și alte produse pentru 
beneficiarii interni și externi.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că. sub 
conducerea organizației județene de 
partid, oamenii muncii din. indus
tria timișeană — români, germani, 
maghiari, sîrbi șl de alte naționali
tăți — vor face totul pentru per
fecționarea continuă a întregii ac
tivități pe baza principiilor noului 
mecanism economico-financiar, a 
autoconducerii muncitorești și au- 
togestiunii economice, de a nu-și 
precupeți eforturile, 
pricepere și dăruire 
vederea înfăptuirii 
Istoricelor documente 
Congresul al XII-lea 
Comunist Român. ,

a trage învățămin- 
mai ales, pentru a 

stabili cerințele 
, continuării dru

mului pînă la 
ținta finală. O 
țintă măreață în
scrisă în Progra
mul partidului : 
făurirea societă
ții socialiste mul
tilateral dezvol
tate și înaintarea 
României spre 
comunism.

* In anul 1981, volumul total al in
vestițiilor in economia națională va 
fi de 220 de miliarde lei, urmind 
să fie puse în funcțiune 750 de o- 
biective industriale și agrozooteh
nice importante.
Ce înseamnă pentru țara noastră 

cele 220 miliarde lei investiți? înain
te de orice, o limpede confirmare a 
fidelității față de ideea dezvoltării 
și modernizării în continuare a ba
zei noastre tehnico-materiale ; ’apoi, 
o uriașă răspundere ce apasă pe u- 
merii muncitorilor și specialiștilor, al 
tuturor celor care decid și acționea
ză pentru înfăptuirea programului de 
Investiții — răspunderea de a gos- ' 
podari cu maximă chibzuință și e- 
ficiență aproape o treime din ve
nitul național creat prin truda între
gului popor. Dar să desprindem cîte
va din sarcinjle principale care tre
buie să definească munca în dome
niul investițiilor în 
ca șl in 1981.

1. PRIORITATE 
CU TERMEN DE
FUNCȚIUNE ÎN ACEST AN. Au ră
mas mai puțin de două luni pînă la 
sfîrșitul acestui an. Este o perioa- 

' dă decisivă nu numai pentru atin
gerea unor cote cit mai înalte de 
realizare a planului de investiții pe 
anul în curs, dar mai ales pentru 
pregătirea condițiilor necesare unui 
demaraj robust în anul viitor. Sînt 
zeci și zeci de obiective care, din 
motive asupra cărora nu mai insis
tăm acum, nu au intrat în produc
ție la termenele stabilite. A început 
„jocul" tergiversărilor, care s-a sol
dat și se soldează de fiecare dată 
cu pierderi mari pentru economie. 
La cîteva zeci de miliarde lei poa
te fi evaluată producția nerealizată 
numai în acest an prin 
termenelor de punere în 
stabilite. Sint sute și sute 
tive de investiții care pot .
să intre din plin in funcțiune, pînă 
Ia sfîrșitul anului, iar alte sute de 
capacități pot tncepe să producă 
parțial. Așa cum s-a subliniat la

Vlorel SĂLĂGEAN

acest trimestru.

OBIECTIVELOR
PUNERE IN

încălcarea 
funcțiune 
de obiec- 
și trebuie

(Continuare in pag. a IlI-a)

muncind cu 
patriotică in 
exemplare a 
elaborate de 
al Partidului

ZILE FĂRĂ RĂGAZ PENTRU OAMENII SATELOR
V

Stringerea și depozitarea întregii recolte in această săptămină
impune participarea la muncă a tuturor locuitorilor și, îndeosebi, utilizarea

deplină a tuturor mijloacelor de
Măsurile luate în aoeste zile pentru încheierea 

neintirziată a lucrărilor agricole țin seama de 
situația nou concretă, determinată de ultima 
evoluție a vremii. Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a trasat în ședința sa de marți 
sarcina concentrării tuturor forțelor din agri
cultură pentru încheierea — în cîteva zile — 
a recoltării culturilor de toamnă, și în primul 
rînd a porumbului, pentru transportarea și de- 

- . pozitarea producției, astfel încît să nu se iro
sească nimic, pentru livrarea grabnică, la fon
dul central, a produselor prevăzute. îndeplinirea 
acestei importante sarcini necesită — așa cum 
a stabilit Comitetul Politic Executiv — ca or
ganizațiile de partid să asigure o maximă mo
bilizare a tuturor forțelor din agricultură, a în
tregii populații de la sate și a tuturor mijloa
celor materiale de care dispunem, astfel incit 
și in condițiile atmosferice mal nefavorabile, lu
crările agricole să se desfășoare la timp șl in 
bune condiții.

în cele mal multe locuri, chiar acolo unde 
condițiile sint mal grele, se constată o amplă 
participare la muncă a cooperatorilor și meca
nizatorilor, a angajaților din Întreprinderi și

Instituții, apar numeroase Inițiative, toate avînd 
ca principal obiectiv stringerea neintirziată a 
recoltei care mai există pe cîmp. Din relată
rile corespondenților noștri rezultă că. In nu
meroase unități agricole, se lucrează la cules 
ca în zilele obișnuite. Ca urmare, suprafața ne
recoltată se diminuează simțitor. Pentru rezol
varea unor probleme stringente, cum este trans
portul porumbului din cîmp la bazele de re
cepție și în magaziile proprii ale unităților agri
cole, organele județene de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților agricole au 
luat o seamă de măsuri eficiente. Astfel, pe te
renurile desfundate, camioanele încărcate cu 
produse sint remorcate de tractoare pînă la căi
le de acces ; au fost organizate coloane de au
tocamioane și tractoare cu remorci care sînt 
supravegheate direct de un activist ; se folo
sesc toate căruțele existente în comună. Ase
menea 'exemple și inițiative trebuie însă ge
neralizate.

Volumul lucrărilor agricole care mal trebuie 
executate este încă mare. Aceasta impune ca 
organizațiile de partid și consiliile populare să

transport
nu slăbească nici o clipă activitatea pe care o 
desfășoară în vederea participării active a tu
turor locuitorilor de la sate la culesul și trans
portul produselor. De asemenea, este nevoie ca 
toate cadrele de conducere din unitățile agri
cole șl de la consiliile populare, cei trimiși de 
la județ să coordoneze activitatea în agricul
tură, să participe efectiv la lucrări, rezolvînd, 
în paralel, problemele ce le sint încredințate. 
Stabilindu-se precis prioritățile acestor zile, în 
funcție de necesitățile pe care le reclamă evo
luția vremii, țu trebuie să se neglijeze nici o 
lucrare. Bineînțeles, prioritate au încheierea re
coltării legumelor, porumbului și sfeclei de za
hăr, transportul acestora la locurile de 
zitare. Dar, totodată, trebuie intensificate 
gerea furajelor și arăturile de toamnă.-

Să se facă totul pentru a se strînge 
tîrziat ultimele roade ale acestei toamne, 
pregătească temeinic viitoarea recoltă I — iată 
comandamentul acestor zile decisive, în care tre
buie mobilizată la muncă fără răgaz toată su
flarea satelor. In care trebuie folosite din plin 
toate mijloacele de transport.

depo- 
strîn-

neîn- 
să se

MMM»

Cea mai urgentâ dintre lucrârile acestor zile — încărcarea șl transportarea porumbului aflat In grămezi pe cîmp - solicită un efort deosebit care trebuie 
făcut cu răspundere pentru recoltă Foto : S. Cristian
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Oamenii l-au învestit cu o muncă de răspundere,
iar el s-a autoinvestit cu dreptul la privilegii

Stimate tovarășe (sau, stimați to
varăși). în scrisoarea pe care ați 
trimis-o redacției noastre ne împăr
tășeați temerea că, dînd în vileag 
neregulile comise de un activist, cu 
munci de o anumită răspundere, pe 
plan local, ați putea avea unele ne
plăceri. De aceea, ați preferat să 
răminețl anonim (sau anonimi). A- 
cum vă puteți încredința că teme
rile dv. nu se adeveresc. Și nu se 
adeveresc pentru că organele și 
presa de partid cercetează cu lua
re aminte și răspundere scrisorile 
oamenilor muncii, rezolvîndu-le în 
spiritul echității și dreptății, dacă 
respectă o condiție esențială : a- 
ceea de a scrie adevărul, numai și 
numai ADEVĂRUL.

Din rtndurile scrisorii anonime 
am aflat că Petre Enache, secretar 
al comitetului de partid și pre
ședinte al C.O.M. la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Rîmni- 
cu Vîlcea. se poartă ca un zbir, 
bruschează oamenii și abuzează de 
funcția sa pentru a obține de la 
întreprindere materiale de construc
ție și mină de lucru pentru con
strucția unei locuințe personale — 
locuință despre care scrieți că ar 
fi a treia casă a sa.

Scrisoarea dumneavoastră a fă
cut obiectul unei minuțioase veri-

flcări. în cursul anchetei ne-am În
credințat — și trebuie s-o spunem 
cu mihnire — că intr-adevăr Pe
tre Enache s-a schimbat mult, nu 
mal e același pe care îl cunoșteau 
oamenii cu ani In urmă, cind le 
dobîndise încrederea. în primii ani 
de activitate la combinat, era un

mai mult un ton de comandă șl a 
început să repeadă oamenii. Așa se 
purta și în comuna de baștină — 
VlădeștL A repezit-o, cu indignare, 
pe primărița Marta Ghebaur, cind 
aceasta i-a transmis invitația să 
participe și „El“ la o ședință la 
sediul consiliului popular jude-

SCRISORI ADRESATE REDACȚIEI, 
ÎN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE

*

i

animator al colectivului în efortu
rile pentru modernizarea și creș
terea calitativă a producției. Unde 
era greu apărea și el — cu vorba 
bună, cu brațele sau cu sfatul — și 
treaba mergea... De aceea, era pre
țuit. De aceea, a urcat treaptă cu 
treaptă, devenind membru al co
mitetului județean de partid, mem
bru al bii oului comitetului muni
cipal de partid, deputat al consi
liului popular județean. Pe nesim
țite insă, această ascensiune l-a a- 
mețit ; mai Intîi a devenit puțin 
distant, apoi arogant, puțin înțele
gător față de nevoile celor din jur 
și foarte înțelegător față de pro
priile lui interese... Șl-a însușit tot

țean : „Ia, du-te șl vezi-țl de 
treabă!" — a apostrofat-o, pe ulița 
principală a satului. In văzul și in 
auzul oamenilor... Ca să se știe cine 
a ajuns „El".

încetul cu încetul, P. Enache a 
început să creadă că Iul 1 se cuvi
ne mal mult decît altora ; așa a 
„descoperit" că cele două case pe 
care le deținea în Vlădești nu-1 mai 
satisfac. Alături de ele a mai ri
dicat, deocamdată în cărămidă. încă 
una — o vilă cu un etaj și 6 ca
mere. Șl astfel. In curtea lui a a- 
părut un „complex" care oferă unei 
familii de 4 membri, (el, soția și 
doi copii) vreo zece camere — lă- 
sind la o parte dependințele.

Oamenii au Început însă să mur
mure. Ziceau că Enache e „muncit" 
de patima căpătuielii. Dar el n-au- 
zea sau nu voia să audă : „niște 
invidioși". Acum, este clar că toc
mai spiritul de căpătuială, boala e- 
goismului și carierismului l-au 
împins pe Petre Enache la a- 
buz. Căci tocmai abuzind de func
ția sa de secretar al comitetului de 
partid și președinte al C.O.M. și-a 
atribuit avantaje pe care alții nu 
le-ar fi putut avea.

La începutul ancheteL P. Enache, 
luînd în derîdere cele afirmate în 
scrisoarea anonimă, a adus un do
sar de chitanțe spre a demonstra 
că a plătit materialele de construc
ție, chiria și curentul electric pen
tru betonieră etc. „Dacă am plă
tit — spunea el — cine și ce are 
cu mine Și se ținea tare...

încetul cu încetul au Început însă 
recunoașterile... A ieșit la Iveală că 
o parte din materialele de construc
ție au fost procurate — cu plată — 
dar de la magazinul-expoziție al 
combinatului. Cum ? Foarte simplu: 
după cum se știe, oțelul-beton nu se

Ambrozie MUNTEANU 
Ion STANCIU

(Continuare in pag. a Il-a)

Dezvoltarea armonioasă 
a marii familii unite, în
treaga națiune a patriei 
poartă 
noastre 
meni în 
minosul 
socialist, luptători pentru 
un rodnic văzduh al pă
cii, pentru respect reci
proc între oameni în 
România noastră socialis
tă, unde timpul petrecut 
de soarele minții, al bra
țelor, al voinței, al su
fletului nostru ne-a fost 
an de an tot mai prielnic 
tuturora — astfet am fost, 
sîntem și vom fi, noi, co
muniștii, visătorii de\ lu
mină umană, realiști ro
mantici revoluționari. Cer
titudini ne sînt fructe
le atîțor conștiințe clare, 
milioane de fii ai între
gului popor, frumusețea 
realizărilor care bucură 
cugetul. ochiul. inima 
fiecărui om drept-gînditor. 
Spre lumină se deschide 
peisajul patriei noastre, 
iluminare arată viața tot 
mai' împlinită a oameni
lor tării. Certitudini ce 
dovedesc limpede realis
mul Programului*  Partidu
lui Comunist Român, stră
lucitoarea viziune a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceausescu.

Învingînd grele potriv
nicii ................................
ani, 
nori 
nale 
de 
cincinalul 
du-ne către noul 
calitativ superior de tară 
mediu dezvoltată. Prin 
fundamentală opțiune li
beră a muncii creatoare, 
pecetluită de miezul fier
binte al gindirii și sufle
tului întregului popor — 
muncă desfășurată In ae
rul unul climat nou a că
rui puritate crește, con
știința 
semn de 

^munistă.

pecetea calității 
de oameni. Oa- 
care vibrează lu- 

spirit umanist

ale naturii în ultimii 
și mari fierberi de 
ai vieții internațio- 
— cu mult progres 
civilizare încheiem 

îndreptîn- 
stadiu

revoluționară, 
recunoaștere co- 
desăvîrșește e-

chilibrarea In esență a 
interdependenței — bază 
materială, realitate socia
lă, acțiune vie a culturii.

Cultura, ferment al 
conștiințelor, este indis
pensabila permanentă 
spirituală. Ea armonizea
ză și impulsionează ener
giile creatoare pentru ca 
binele să intre în casa 
fiecărui om din țara 
noastră, ea este motorul 
atitudinilor omenești, care

vrednicul creator de bu
nuri materiale le caută 
și Ie așteaptă simțind pu
terea materiei vii a idei
lor și sentimentelor ex
presiv și convingător 
concentrate în imagine 
artistică — este rodul a- 
cestui timp de limpede 
politică culturală a parti
dului. Și dacă tezaurul 
de cultură milenară a 
poporului nostru — cu 
mare disponibilitate spre

fimpui creației,

(impui certitudinii
Violeta ZAMFIRESCU

stăvilește lmbătrlnitele 
tendințe de lăcomie și 
egocentrism, este moto
rul noului umanism so
cialist. in miezui căruia 
și literatura are partea 
ei de forță activă. Și dacă 
astăzi avem cărți de poe
zie, proză, teatru, studii 
și critică marxistă, valori 
demne de patrimoniul 
cultural al țării, ele se 
datorează talentului de 
expresie eliberată în cău
tările ei prin infuzia de 
energie și incredete pe 
care le datorăm politicii 
culturale a Partidului 
Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
Această eliberare de vechi 
canoane ne-a impulsio
nat continuu profunzi
mea gindiril șl răspun
derea față de cuvînt 
Complexa comunicare ce 
are loc astăzi pe întreg 
cuprinsul țării între căr
țile noastre, pe care

universal — ne-a dăruit 
harul născîndu-ne datori 
acestui timp și acestei 
țări în fructificarea talen
tului nostru, dacă tezau
rul filozofiei marxiste, 
al culturii asimilate de 
fiecare dintre noi șl al 
înțelegerii dialecticii vie
ții, fac cărțile noastre să 
fie bunuri spirituale cu 
care victorios 
astăzi în marea 
lumii, este că 
îndemnurile la 
de valoare le-am slujit, 
neuitînd că întotdeauna 
colectivitatea căreia îi 
sîntem datori a preexistat 
chiar geniului pe care 
l-a condiționat dîndu-i 
viață și suflet din sufle
tul și viața ei.

Adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Re
publicii Socialiste Româ
nia pe anul 1981, votat de 
întreaga țară, creșterea

existăm 
poezie a 
neabătut 

creație

rapidă, multilaterală 
calității vieții, așezarea 
relațiilor umane îr» de
plină concordantă cu eti
ca și echitatea socialistă 
ne cer tuturor un spor 
de responsabilitate acti
vă, de fermitate pe dru
mul nostru de progres 

' spre comunism.
Prețuirii muncii noas

tre de producători, al 
sensibilelor mișcări de 
idei și sentimente ii stau 
mărturie cuvintele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
rostite la recenta plenară 
a Comitetului Central al 
partidului : „Nu trebuie 
să uităm nici un moment 
că e mai ușor să realizezi 
fabrici, e mai ușor să a- 
siguri dezvoltarea econo
mică decît să asiguri li
chidarea deplină din con
știința 
ritelor 
te".

Este 
omul 
sprijin _ _____  ____ T
rilor. în certitudinea vii
toarei dezvoltări econo
mice bazată pe o superi
oară cercetare, pe știință 
și tehnică modernă, girul 
dăruit nouă, lucrătorilor 
asupra conștiinței, este 
imens și ne impune o 
gravă răspundere. Și cea 

datorie, pe 
ne-am

ca 
si

oamenilor ă dife- 
concepții înapoia-

o nobilă misiune, 
fiind punctul de 
al tuturor realiză-

mai înaltă 
care liberi 
mat-o, este 
cercetarea 
noastră artistică, 
din profunzimile 
mului socialist 
dragostei de țară, să lu
mineze conștiințele oa
menilor în spirit comu
nist. Numai prin calitatea 
creației noastre, prin ca
litatea vieții și prin cali
tatea atitudinilor noastre 
în mijlocul societății unda 
sîntem mereu prezenți. In 
mijlocul colectivității 
noastre de scriitori, răs
pundem politicii comu
niste a partidului.

asu- 
știinta, 
creația 

lzvorînd 
umanis- 
și ale

V
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I Felicitări i
la o radiogramă

ILa Tulcea t-a primit o radio- j 
gramă de la echipajul navei de ’

I pescuit oceanic „Harghita". In . 
citeva cuvinte, marinarii con- I 
semnau, cu modestie, un fapt I 
petrecut la bordul navei și re-

Izolvat cu brio. In realitate este I 
vorba de un autentic și lăudabil | 
fapt de eroism. In timp ce na-

Iviga in apele din sud-vestul < 
Africii, una din pompele navei I 
s-a defectat. Pericol iminent de • 
inundație și naufragiu. Distanța

Imare la care marinarii români I 
se aflau de țărm și de alte nave | 
le impunea o singură măsură 
— oprirea infiltrării apei „din I 
mers". După două zile și două I 
nopți de muncă indirjită, pe o 1 
furtună puternică, echipajul a .

I reușit să repare defecțiunea și I 
să salveze nava! I

Felicitări !

I Norocoasa

Un început de experiență pozitivă în dezvoltarea micii industrii

„Terenul nostru de acțiune?
De la obiectele de uz casnic la colaborarea

cu combinatul siderurgic"
Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, industria mici are un rol deosebit de important in 
satisfacerea mal completă a cerințelor populației, ea constituind, tot
odată, o mare rezervă de creștere a venitului național. Asemenea altor 
proiecte de legi, și proiectul de lege privind dezvoltarea micii industrii 
a fost' supus dezbaterii publice și, cu îmbunătățirile propuse in cadrul 
acestei ample d’scuții democratice, a fost votat de Marea Adunare 
Națională. De pe acum se și conturează pe acest tărim unele experiențe 
pozitive, care relevă avantajele micii industrii atit pentru unitățile pro
ducătoare, deși incă la început de drum, cit șl pentru societate.

Pentru perfecționarea activității
comerciale, pentru îmbunătățirea

aprovizionării cetățenilor
Plenare cu activul din comerțul Capitalei

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

din Todirești
Pe oricine ai întreba In co

muna Todirești, județul Iași, 
despre Maria Simiciuc, o să-ți 
spună că e o femeie harnică foc. 
Harnică și cumpătată. Din pri
sosul banilor cîștigați prin mun
că in cooperativa agricolă, s-a 
dus intr-o zi la lași la o agenție 
C.E.C. și a depus 5 000 de lei pe 
un libret cu dobindă și ciștiguri 
in autoturisme. „Să fie și să se 
găsească — și-a spus ea — că nu 
știi de unde sare iepurele". După 
un timp, cînd a mai adunat 5 000 
de lei, i-a depus tot pe un libret 
asemănător. Și ce credeți 7 
Amlndouă libretele i-au ieșit 
ciștigătoare : cite o limuzină 
Dacia 1 300 pentru fiecare.

Iaurtul 
și... urmărirea 
ca-n filme

Prolog t Trec linia de sosire, 
după o aprigă întrecere, cicliștii 
de la Clubul Sportiv Brăila.

Actul I : Evenimentul înche
ierii cu succes a întrecerii este 
sărbătorit așa cum fac — sau ar 
trebui să facă — sportivii care 
se respectă : cu o masă copioasă 
la un restaurant lacto-vegeta- 
rian, „stropită" din belșug cu 
băutura ideală. Am numit apa 
minerală.

Actul II : Un cetățean dă 
buzna in local și anunță : „Fra
ților, una din bicicletele lăsate 
afară a făcut arțpi". Toți ca unul 
(mai puțin cel cu „obiectul" dis
părut), cicliștii părăsesc delir 
dosul iaurt și se arunci vije
lios in șei.

Actul III i După o urmărire 
ca-n filme — in timpul căreia 
gurile rele spun că, deși frig și 
deși n-a fost o cursă contracro- 
nometru, ei au realizat cea mai 
bună performanță a lor — cicliș
tii l-au ajuns din urmă pe un 
anume Silică...

Epilogul : Va fi scris la tri
bunal.

Cînd capra
sare masa...

I 
I 
I
I
I
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Hidrobiciclete și yole, mobilă mă
runtă, garaje demontabile, rulote, 
capote pentru autocamioane, hu
blouri pentru vase, carcase și bărci 
pescărești, colaci de salvare, carenaja 
pentru strunguri, aripi auto, bare 
de- protecție, chiuvete, grupuri sani
tare...

Am enumerat doar o mică parte 
din produsele industriei mici pe care 
le confecționează un singur atelier 
al cooperației meșteșugărești, din 
Galați. Poate vă imaginați că toate 
aceste articole necesare marii Indus
trii șl pieței — toate contractate, 
(pînă la ultimul !) fie de comerțul 
de stat sau de Fabrica de strunguri 
din Arad, de cea de autocamioane <fln 
Brașov sau de Centrala navală din 
Galați — sînt confecționate din metal 
sau din lemn? Nu, atelierul despre 
care vorbim folosește numai rășini 
sintetice șl resturi de vată de sticlă, 
îmbinarea acestor produși dă o pas
tă care, răcită, devine foarte rezis
tentă și, totodată, .flexibilă.

Tovarășul Dumitru Corjos, pre
ședintele cooperativei „Mobila", din 
care face parte și atelierul respectiv, 
ne-a dat un ciocan și ne-a invitat să 
lovim cu el cit se poate de tare o 
chiuvetă de bucătărie. Am izbit-o Ia 
început cu o oarecare reținere, dar 
ne-am dat curînd seama că pentru 
a o sparge, nu de ciocan am avea 
nevoie, ci cel puțin de un baros.

— Sînt, zicea, președintele, obiecte 
foarte rezistente, foarte ușoare, foarte 
ieftine, foarte rentabile. în afară de 
aceasta, se fac economii masive la 
materiile prime deficitare : lemnul și 
fierul. Credem că este exact tipul de 
atelier al micii industrii prefigurat 
atit de elocvent de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Colaborăm și cu întreprin
derile comerciale, dar mai ales cu 
marea industrie. Am spus că toate 
aceste articole sînt foarte ieftine. Vă 
ilustrez cu un exemplu : o chiuvetă 
de bucătărie lucrată de noi are un 
preț — de vinzare. nu de fabricație! 
— pe jumătate față de cel al chiuve
telor metalice. V-am vorbit și de ren
tabilitate. Ei bine, e de aproape 30 la 
sută! Valoarea anuală a produselor 
atelierului a ajuns la aproape 30 de 
milioane de lei, dar sîntem abia la 
început de drum.
■ Am făcut împreună un mic calcul. 
Dacă fiecare județ, plus Capitala, ar 
avea numai cîte 100 asemenea ate
liere, valoarea produselor an depăși, 
anual, cu mult 100 de miliarde ! Dar 
chiar și fără asemenea „calcule idea
le" este de înțeles ce importantă 
sursă de sporire a venitului național, 
de satisfacere a cerințelor cetățeni
lor rezidă în acest sector.

Ce alte produse noi, realizate de 
industria mică, originale, ieftine și 
rentabile se mai obțin în județul Ga
lați? Am adresat această intfebare 
tovarășului loan Bejan, prim-vice-

președlnte al consiliului popular ju
dețean.

— Avem tn județ, ne-a răspuns in
terlocutorul, peste 800 unități de 
mică industrie, dintre care 25 sint or
ganizate de consiliile populare, 435 
sînt ale cooperației de consum, 281 
aparțin cooperativelor agricole de 
producție, iar restul cooperativelor 
meșteșugărești. Pentru moment, pro
ducția tuturor acestora nu se ridică.

• Mobilă, bărci și piese 
auto din rășini sintetice și 
vată de sticlă • Și mește
șugarii din cooperativele 
agricole participă la reali
zarea sarcinilor marii in
dustrii • Resursele locale, 
un inepuizabil izvor de ma
teriale pentru construcții.

anual, decît la circa 600 milioane lei, 
dar potrivit planificării și măsurilor 
stabilite, producția lor se va dubla 
în curînd. în spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
folosim, de regulă, drept materie pri
mă resursele locale, din care reali
zăm o gamă diversă de produse — 
împletituri din nuiele, obiecte din 
stuf, papură, argilă, răchită, articole 
din deșeuri de lemn, din pănuși de 
porumb, gogoși de mătase.

— Ne interesează, în primul rînd, 
modul în care colaborați cu marea 
industrie.

— Aș vrea să fiu bine înțeles : In
dustria mică e intens solicitată de 
marea industrie. Ați văzut atelierul 
în care fealizăm ambarcațiuni pescă
rești, capote pentru autocamioane și 
așa mai departe. Aceste articole nu 
se pot Confecționa din stuf, din ar
gilă. Așa că, din capul locului, marii 
beneficiari, cînd ne dau comenzi 
pentru executarea unor asemenea ar
ticole,-se obligă să ne pună la dis
poziție și materia primă necesară. De 
exemplu, Fabrica de mobilă din Ră
dăuți ne cere cu insistență oglinzi,' 
Avem un atelier, în care producem 
accesoriile cerute ; plumbul pentru 
opacizarea geamurilor ni-1 procură 
însă beneficiarul.

De asemenea, tot cu materialul 
beneficiarului, și prin... cooperativele 
agricole de producție, colaborăm cu 
Combinatul siderurgic Galati. Ar pă
rea ciudat ca o simplă cooperativă să 
ajute un gigant, dar faptele sint 
fapte. Șantierul de construcții al 
U.J.C.A.P. construiește, pentru combi
nat, rezervoare, cofraie, conteinere. 
scări. Colaborăm și cu Șantierul 
naval. Cooperația vopsește navele, 
execută reparații metrologice.. Un alt

exemplu : în comuna Tulucestl. coo
perativa agricolă a organizat o secție 
de bobinaj, care poate repara anual . 
aproape 3 000 de electromotoare. Nu
mai valoarea producției acestor uni
tăți ale micii industrii se ridică la 
aproape 40 milioane lei pe an. Con
siderăm că acest tip de relații e bun 
și avantajos pentru ambele unități.

în scopul creării unui teren favo
rabil dezvoltării la maximum « in
dustriei mici, colaborării ei cit mal 
Intense cu marea industrie, Consiliul 
popular al județului Galați a hotărît 
mai demult extinderea îndeletniciri
lor meșteșugărești în toate comune
le și orașele de pe teritoriu. Iată' 
cîteva dintre obiectivele stabilite:

• în comunele Județului să 
se organizeze producerea unui 
număr de 12 milioane de cără
mizi anual, pentru construcțiile 
zootehnice, obiectivele social- 
culturale și pentru cerințele 
populației ;
• să se organizeze intens ba

lastiere în comunele Nicorești, 
Cormești, Movilenl, Umbrărești, 
Ivești, Drăgănești, Tepu, Scîn- 
teiești. în toate aceste unități 
ale industriei mici să fie folo
site cu prioritate mijloacele de 
transport hipo și forța de mun
că locală ;

• încă din toamna acestui an, 
să se planteze masiv răchită in 
toate comunele care dispun de 
terenuri mlăștinoase ;
• toate unitățile subordonate 

consiliului popular județean să 
ia măsurile necesare ca încă din 
1981 să fie deschise cel puțin 90 
de unități noi ale industriei 
mici ;
• unitățile existente șl cele 

nou înființate 1 în cincinalul 
1981—1985 vor produce cel puțin 
60 milioane de cărămizi pentru 
industrie și nevoile locale, 1 mi
lion mc agregate de balastieră, 
150 000 obiecte împletite din ră
chită, 15 000 de articole din 
paie, trestie și papură. 130 mii 
articole din ceramică.

în decizia sesiunii consiliului popu
lar județean, unul dintre obiectivele 
de cea mai mare importantă pentru 
dezvoltarea industriei mici. pentru 
folosirea resurselor naturale si a for
ței locale de muncă, pentru colabo
rarea cu industria republicană il 
constituie extinderea considerabilă a 
sericiculturii, a creșterii viermilor de 
mătase. în județ există de pe acum 
trei mari pepiniere de duzi, iar în- 
cepînd din această toamnă s-a sta
bilit că vor fi plantați cel puțin încă 
200 de puieți în fiecare comună și 
oraș. Borangicul existent și cel care 
va fi obținut în viitor va fi sau pre
lucrat în propriile unități ale indus
triei mici, sau livrat întreprinderilor 
republicane. Din această avantajoa
să îndeletnicire vor fi obținute alta 
zeci și zeci de milioane — adaos 
esențial Ia valoarea totală a indus
triei mici, gălățene, stabilită de se
siune pe întreg cincînalul la 4—5 mi
liarde lei.

Gh. GRAURE

în Capitală au continuat plenarele cu activul din co
merț, organizate pe sectoare ale municipiului, con
sacrate extinderii experiențelor pozitive, precum și 
analizării cauzelor unor deficiențe, combaterii ferme 
a manifestărilor de incorectitudine sau dezinteres față

de cerințele cetățenilor. Continuăm a publica relatări 
de la aceste importante dezbateri democratice, de la 
care se așteaptă, pe bună dreptate, un aport substan
țial la dezvoltarea unei activități comerciale exem
plare.

DA — planului de desfaceri! 
NU —tendinței spre afaceri!

în cadrul dezbaterilor 
plenarei cu activul din co
merțul sectorului 5 al Ca
pitalei s-a ridicat ca pro
blemă centrală, întrebarea : 
de ce se produc, uneori, 
perturbări în vinzarea unor 
mărfuri, deși cantitățile 
puse în vinzare sînt mai 
mari decît în anii trecuți ? 
Evident, au demonstrat 
discuțiile, în condițiile spo
ririi cantităților desfăcute, 
așa-zisa „lipsă" a produ
selor respective este ab
solut artificială. La cafea, 
de pildă, datele rigu
ros exacte arată că în 
Capitală s-au vîndut, în 
anul 1978, 900 de tone, în 
1979 — 1 100 tone, în 1980 
fiind puse la dispoziția 
populației 1 200 de tone. 
Iar un plus de o sută 
de tone reprezintă mult la 
o marfă care se vinde cu 
suta de grame. Sporuri Im
portante s-au înregistrat și 
la alte produse alimentare 
de bază cum sînt zahărul, rectitudine 
uleiul, făina.

Și atunci ? De unde apar 
problemele ? Apar, s-a ară
tat în plenară, din cau
za unor tendințe clare, 
categorice, de supra-apro- 
vizionare. De la cîțiva „aca
paratori" se ajunge ușor la 
lărgirea cercului de „gri
julii", apoi la psihoza de 
grup. Oamenii se înghesuie 
la cîte un produs, fac 
„coadă", aceasta atrage și 
pe alți trecători, produsul 
respectiv este „ras" din 
rafturi — ceea ce „confir
mă" pentru moment pe 
alărmiști. Și chiar dacă res
pectiva marfă este 
după o zi-două din 
te, starea de spirit 
mai greu.

Cîteodată însă, 
buie la crearea unor goluri 
artificiale 
neritmică realizată de co
merț, neconcordanta ofertei 
cu specificul cererii. De pil
dă, nu s-au adus cantități 
sporite de oțet in perioada 
de început a lunii octom
brie, cînd erau cereri mari, 
pentru ca acum să „geamă

rafturile" de sticle de oțet. 
S-a relevat că pornirile spre 
aprovizionare excesivă sînt, 
într-o măsură însemnată, și 
consecința modului defec
tuos, s-ar putea spune 
„tehnlclst-îngust", tn care 
își concep activitatea unii 
lucratori din comerț.

— Ne-am concentrat aten
ția asupra realizării planu
lui, spunea tovarășul Octa
vian Anghel, directorul ge
neral adjunct al Direcției 
generale comerciale a mu
nicipiului. L-am Îndeplinit. 
Dar nu ne putem bucura, 
pe deplin, de realizările 
muncii noastre, pentru că

tiv să cumpere excesiv, 
că marfa pe care o caută 
se va găsi cu certitudine a 
doua sau a treia zi. e alt
ceva in compai^țte cu acel 
rece șl indiferent „nu se 
știe cind primim" — deși se 
știe, și încă foarte bine. 
„Dacă există asemenea șefi 
de unități — a arătat auto
critic vorbitorul — de vină 
sîntem și noi, cei din con
ducerea comerțului bucu- 
reștean, pentru că am lăsat 
uneori răspunderea pentru 
selecția acestora doar în 
seama unui funcționar de 
la serviciul personal. Așa 
se explică de ce ne trezim

SECTORUL 5
am scăpat din vedere omul 
din comerț, educarea Iul în 
spiritul eticii comuniste, al 
principiilor de cinste și co- 

ce trebuie să 
caracterizeze munca tutu
ror celor ce lucrează in co
merț. Și, iată, constatăm că 
sînt unii șefi de unitate 
care nu numai că nu combat, 
dar întrețin el înșiși, sau 
chiar creează, temeri renta
bile, profitabile pentru ei 
înșiși. Cum procedează ? 
Foarte simplu: dau 
Înțeles ori spun 
cllenților că au 
„eforturi" pentru 
procura o marfă sau 
eforturi care trebuie... 
plătite" 
deci cu vreun suprapreț. 
Se prefac că aduc „cu sa
crificii" din depozit vreun 
produs „rar", cînd în reali
tate produsul zace doldora. 
Există și vînzători care fără 
a fi incorecți nu-și dau 
osteneala să informeze pu- 

aprovizionarea bllcul exact, din comoditate, 
lipsă de răbdare și politețe, 
nepăsare. Sînt cazuri în 
care, dintr-un motiv sau al
tul, un produs lipsește tem
porar, dar dacă se explică 
situația cumpărătorului, clar 
și convingător, dacă i se 
arată că nu are nici un mo

de 
direct 
făcut 

a Ie 
alta, 

, „răs- 
cu vreo atenție,

adusă 
depozi- 
dispare
oontri-

cu oameni care nu au drag 
de meserie și nu se gîndesc 
decît la propriile interese 
materiale".

Practicile incorecte au 
fost dezaprobate de cei care 
au luat cuvîntul. oameni 
care țin la demnitatea pro
fesiunii de lucrător în co
merț. Stelian Genescu, res
ponsabilul unității „Ali
mentara" de lîngă între
prinderea „Vulcan" (de 25 
de ani se află acolo, e cu
noscut și stimat de oamenii 
muncii din marea întreprin
dere), a vorbit cu deosebită 
pasiune despre meseria de 
lucrător în comerț, despre 
motivele care o fac demnă 
de tot respectul. „Cum să le 
spun oamenilor -nu avem» 
cînd ei îți cer un produs ce 
le este necesar ? Atunci noi 
pentru ce ne mai aflăm 
acolo, dacă nu sîntem în 
stare să facem din vreme 
comenzi, să stăruim pentru 
onorarea lor ?! Să 
rim produsele 
proaspete și bune, 
așa cum le doresc 
rătorii. Acesta este 
nostru. îmi crapă 
de rușine să constat că, 
printre noi, sint lucrător! ce 
ne pătează cinstea. Ne-am

le ofe- 
căutate, 
variate, 
cumpă- 

rostul 
obrazul

mulțumit cu acțiunile în
dreptate spre Îndeplinirea 
planului și am neglijat 
oamenii, apucăturile unora 
care vin să lucreze in co; 
merț numai din dorința de 
a se chivernisi".

Criticile au infierat cazuri 
concrete : Gh. Pelican, de la 
„Alimentara" clip șoseaua 
Alexandriei blocul PC 11, 
care a acumulat un verita
bil „inventar" de abateri 
de la cele mal elementare 
reguli de comerț și este 
impertinent la culme pînă 
și cu reprezentanții inspec
ției comerciale ; Cristina 
Pândele, responsabila uni
tății din strada Gorjului 24, 
specialistă în cîntărirea 
strîmbă, „cu bătaie" — 
bineînțeles în favoarea ei. 
Am citit pe fețele celor din 
sală reprobarea atitudinii 
acelor gestionari de la 
I.L.F. Militari care vin la 
muncă intr-o ținută neco
respunzătoare, ba chiar sub 
influența alcoolului, puși 
pe harță, preocupați mai 
mult de conținutul sticlelor 
de băutură, decît de apro
vizionarea cu legumele ce
rute de cumpărători.

Printre concluziile dezba
terilor se înscrie și măsura 
de a se analiza activitatea 
și rezultatele tuturor lucră
torilor din întreprinderile 
comerciale, în primul rind 
a șefilor de unitate, in ve
derea îndepărtării celor ce 
nu corespund cerințelor eti
ce și profesionale impuse 
de această muncă. S-a ho
tărît, de asemenea, institui
rea unui control mai siste
matic și mai exigent — și, 
în acest cadou, întărirea ro
lului și eficientei echipelor 
de control al oamenilor 
muncii — o legătură mai 
strînsă a cadrelor de condu
cere cu activitatea directă 
de desfacere, dinamizarea 
activității educative și des
fășurarea ei în mod conti
nuu, eficient, convingător.

Rodlca ȘERBAN
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...iada sare casa — zice o vor
bă din bătrini — care se potri
vește și in căzui lui Constantin 
Axinoiu din Borzești. Cînd fiul 
său loan era mai mic, tatăl i-a 
spus intr-o doară :

— O să-ți arăt odată și-odată 
cum se luptau arcașii pe vremuri.

Dar anii au trecut și „demon
strația" promisă n-a mai avut 
loc. Fină deunăzi, cind tatăl și 
fiul s-au dus să se cinstească la 
restaurantul cu nume parcă pre
destinat : „Tabăra arcașilor".

La plecare, amintindu-și pro
misiunea făcută cindva, in lipsă 
de arcuri și săgeți, tatăl a ieșit 
la drumul mare și cînd a trecut 
primul autoturism — poci cu 
pietroiul. Cind a trecut al doilea 
— poc! cu pietroiul și feciorul, 
care a aruncat unul in plus, ca 
să fie sigur că a nimerit In plin. 
Unele autoturisme au scăpat mai 
„ieftin", doar cu tabla îndoită la 
o aripă sau capotă, dar două din 
ele au fost grav avariate. Acum, 
cei doi plătesc costul demonstra
ției. Firește, nu numai in bani.

Don Quijote 
de la... Galicea

Aflăm din ziarul județean 
„Orizont" despre ' fapta năstruș
nică a lui Gheorghe Iordache din 
comuna Galicea, județul Vilcea. 
„Dacă n-am eu lumină elec
trică — și-a zis el — atunci să 
n-aibă nici vecinul Gheorghe 
Fopescu. Și unde nu zici că don 
Iordache de la Galicea s-a apu
cat și a doborit stilpul de sus
ținere a rețelei electrice.

De un an de zile, cei doi ve
cini nu-și mai vorbesc decit la... 
tribunal. Pînă la urmă, legea 
a hotărît ca don Iordache să plă
tească paguba produsă : 1 400 de 
lei. Dar „hidalgo" de la Galicea, 
deși vede că se luptă cu... morile 
de vint, tot nu se dă bătut. Oare 
să nu se găsească ac și pentru 
mantia lui ?

Drept în oiștea 
cailor
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Invitații ale cooperației 
maramureșene 

in unităti turistice•
Celor care vizitează meleagurile 

maramureșene li se recomandă cî
teva atractive unități turistice ale 
cooperației de consum, unde li se 
asigură condiții optime de popas :

• La 25 km de Baia Mare, pe 
muntele Gutîi, la altitudinea de 
1000 metri, se află Hanul „Pîntea 
Viteazul" — cu camere de dormit, 
restaurant, bar de zL ‘

O în stațiunea*  balneară Ocna 
Șugatag, Hotelul „Ocna Șugatag", 
oferă posibilități de odihnă și tra
tament, locuri de cazare in camere 
cu confort de categoria I, preparate 
culinare.

• în centrul orașului Tg. Lăpuș, 
cooperația de consum deține un ele
gant hotel și un restaurant

• în pădurea Lăpușel, la 12 km 
de Baia Mare, cabana „Două veve

Unde duce „marea îngăduință" 
față de „mica abatere"
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Un eveniment de circulație 
mai puțin obișnuit s-a petrecut 
in comuna Potcoava din ju
dețul Olt. Gheorghe P. mergea 
pe bicicletă. Dar nu rula, cum 
era normals pe partea dreaptă a 
drumului, ci pe stingă. Și, in 
plus, fără nici o semnalizare la 
bicicletă. Din sensul opus al dru
mului venea o căruță, absolut 
regulamentar Neobservînd-o la 
timp, biciclistul s-a năpustit 
drept in... oiștea cailor, de unde*  
a fost ridicat și dus la 
i se oblojească rănile, 
și mai rău.

.spital 
Putea

să 
fi
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I de IRubrică realizată
Petre • POPA
și corespondenții „ScînteiF^j

rițe" este, de asemenea, o gazdă 
ospitalieră, în orice sezon. -

® La Sighetul Marmației. ’ com
plexul turistic „Zimbrul" (hotel și 
restaurant) se distinge prin origi
nalitatea construcției, a amenajări
lor interioare, a ambianței specifi
ce locului.

Prin Agenția de turism a coopera

ției de consum — cu sediul în 
București. în holul Casei de bilete 
nr. 2 a Sălii Palatului Republicii, 
str. 13 Decembrie, nr. 26, telefon : 
15 52 09 — se pot reține locuri din 
timp la toate unitățile cooperației 
de consum.

în fotografie : Hanul „Pintea Vi
teazul".

Nici nu se putea un pre
ambul mai potrivit pen
tru dezbatere, decit pune
rea față-n fată a două as
pecte surprinzător de con
tradictorii. Primul element 
demn de reținut este creș
terea continuă a desfaceri
lor de mărfuri în primele 
10 luni ale anului: în sec
torul 6, volumul desfacerilor 
a fost de peste 4 miliarde 
lei. ceea.ce reprezintă pro
duse in valoare de 51 mi
lioane lei vindute peste 
plan. Al doilea element, cu
noscut din viată, ilustrat și 
prin filmele proiectate in 
fața participanților, a con
stituit în același timp nu
cleul referatului supus dez
baterilor : existenta unor 
neajunsuri în aproviziona
rea magazinelor și în atitu
dinea unor lucrători comer
ciali, vicierea intr-un nu
măr mare de cazuri a re
lațiilor firești comert-cum- 
părător.

Cauzele sînt, desigur, 
multiple. Ele țin. așa cum 
au arătat vorbitorii, de 
existenta unui șir de nea
junsuri organizatorice pe 
drumul mărfurilor de la 
producător la cumpărător, 
in activitatea unităților co-

merclale, în 
controlului — 
ale căror consecințe 
amplificate de spiritul în
găduinței excesive, întîlnit, 
din păcate, deosebit de 
frecvent.

— Nu este suficient că,, 
pentru abateri grave de la 
regulile de comerț, de la

exercitarea 
neajunsuri 

sînt
în slujba cărora ne aflăm asemenea practici dăună- 
și pe care sîntem datori > toare cum sînt aprovizio- 
să-i servim cit mai bine. narea preferențială, „pe 

— Iată de ce — a conti
nuat ideea tovarășul Dumi
tru Stelian, șeful magazi
nului „Alimentara" din str. 
Apusului 4 — revine o 
mare răspundere comuniș
tilor, organizațiilor de

SECTORUL 6
etica profesională, au fost 
desfăcute contractele de 
muncă unul număr de 150 
de lucrători — spunea di
rectorul l.C.L. Alimentara 
6, tovarășul Radu Cuțuca- 
che. Greșelile altora au 
fost privite cu ușurință, 
treeîndu-se peste ele. Ast
fel ajungem deseori în si
tuația că mici nereguli, care 
ar fi putut fi lesne reme
diate, dacă reacția împotri
va lor ar fi fost promptă, 
imediată, devin cu timpul 
nereguli mari, ce se repetă, 
cu consecințe negative nu 
numai asupra celor în cau
ză și a unității unde lu
crează, ci și a cetățenilor,

partid, sindicat, U.T.C.. or
ganizațiilor democrație! si 
unității socialiste în a face 
front comun împotriva ori
cărei manifestări sau atitu
dini căre contravine legi
lor țării, principiilor etice 
proprii societății noastre 
socialiste. Lucrătorul din 
comerț e adeseori supus 
tentațiilor, de aceea și ati
tudinea fată de „mica aba
tere" trebuie să fie mal 
fermă. Altfel ea se trans
formă mai ușor în nărav, 
în fapte grave. în incorec
titudine perseverentă.

In spiritul eticii și echi
tății socialiste, participan- 
ții la plenară au înfierat

, narea preferențială, 
sprinceană", a unităților 
comerciale și Încurajarea 
incorectitudinii unor dis
tribuitori, servirea unor 
clienți pe ușa din dos. su- 
praprețul sau , .atențiile" 
de rigoare, stocarea unor 
mărfuri în depozite. în 
timp ce lipsesc din maga
zine.

— Nu există obligație 
mal importantă decît aceea 
de a servi corect și prompt 
pe orice cumpărător — a 
subliniat, între altele, in 
cuvîntul de încheiere, to
varășa Elena Nae. prim- 
secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 6. A- 
ceasta presupune ca orice 
abatere, cit de mică, să in- 
tîmpine din prima clipă o 
reacție' promptă din par
tea celor ce-și stimează 
profesiunea de lucrător în 
comerț, o atitudine exi
gentă, fermă, combativă, 
neingăduitoare. în măsură 
să ducă la depășirea nea
junsurilor, la asigurarea 
unei serviri civilizate, nor
male in toate unitățile.

Maria BAB O IAN

Oamenii l-au învestit cu o muncă de răspundere...
(Urmare din pag. I)
vinde, direct pe piață, particulari
lor. Oare obținerea privilegiu
lui de a-1 achiziționa direct n-a 
fost înlesnită și de faptul că la a- 
cest magazin vinzătoarea este... so
ția lui P. Enache ? Pentru betonie
ra închiriată de la C.P.L. și adusă 
în curtea gospodăriei sale a fost 
„tras" curent electric de la un a- 
telier învecinat, al cooperativei 
„Arta populară" ; fiindcă contorul 
„nu mergea", a „stabilit" el insuși 
după ochi numărul kilowaților Con
sumați. A plătit 40 de lei și 65 
bank.. Pietrișul l-a obținut dintr-un 
riu care curge in apropiere de co
mună și unde, din „intimplare", lu
cra de zor un excavator — tot de 
la combinat. După terminarea fun
dației. a văzut că nici magazinul- 
expoziție, nici cooperativa de con
strucție n-au cărămizi. Dar s-a 
„descurcat"... S-a prezentat la o fa
brică din Rm. Vilcea și a achizi
ționat cărămizi din cota cuvenită 
combinatului, aducindu-le pe șan
tierul personal.

Aici, a recunoscut pentru prima 
oară: „Pe ăsta„. Numai abuzul 
ăsta, l-am făcut...". Apoi le-a re
cunoscut și pe al doilea, și pe al 
treilea... Spunea P. Enache că oa
menii l-au ajutat „benevol" și nu
mai după orele de serviciu, sau în 
concediu. Dar noi l-am găsit pe

tîmplarul T. Olteanu „învoit pen
tru 6 zile" lucrind de zor la casa 
lui din Vlădești. „Și aici am abu
zat" — recunoaște P. Enache. Dar 
cine poate să știe, exact, de cîte ori 
a abuzat, pentru că pe șantierul ca
sei sale — spun oamenii din sat — 
lucrau zilnic cite 8—10 și chiar mai 
mulți muncitori. E adevărat, Enache 
își plătea muncitorii : „Le dădeam 
țuică și ii hrăjrteam bine, și pînă 
seara, flecare ridica, cite 5 metri 
de zid...".

La primăria din Vlădești ne-au 
așteptat alte surprize. Ni se spune, 
și ni se arată, in registre, negru pe 
alb, că P. Enache deține Ilegal o 
suprafață de 1 750 metri pătrați. Ile
gal, pentru că acest pămint apar
ține cooperativei agricole și ar tre
bui să-1 lucreze și să-l plătească. 
Dar n-a plătit de ani de zile nici 
un ban, ci l-a folosit pentru a-și 
dura acareturile. în iulie a.c„ a ce
rut primăriei autorizație pentru con
strucția unei case dar primărița l-a 
refuzat: „Ar trebui să demolezi cele 
două case vechi ca să poți construi 
pe cea nouă. Așa cere legea". Pe 
Enache nu l-a interesat însă ce 
spune legea. A turnat fundația... 
Asta s-a întîmplat intre 10 și 15 iu
lie 1980 ; la 29 iulie, comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular, în
trunit în ședință, i-a refuzat auto
rizația in mod oficial. Șl totuși E- 
nache are autorizație de construc

ție cu data de 11 iulie 1980. A ob
ținut-o presîridu-i pe vicepre
ședintele V. Oprea și pe secretarul 
primăriei, D. Cîrjan. „Eu nu sint 
un oarecare — le-a spus cu aro
ganță. Sint membru în comitetul 
județean de partid",

Ne-a mîhnit, la sfîrșitul anchetei, 
să-1 vedem pe tovarășul Petre E- 
nache persistînd cu îndîrjire în cre
dința că e „mai puțin vinovat". Să 
nu fi înțeles însă-ce proporții au 
abaterile sale ? Că activiștii, mai 
mult chiar decît oricare membru al 
partidului, nu au și nu trebuie să 
aibă drepturi aparte sau privilegii î 
Ales secretar al comitetului de 
partid și președinte al C.O.M. la 
marea întreprindere vilceană. Pe
tre Enache era dator să facă do
vada unor calități de muncitor co
munist, așa cum era considerat și 
apreciat, să dovedească integritate 
morală, să pună capacitatea sa de 
luptă în sprijinul echității, să aju
te colectivul în apărarea egalității, 
dreptății și cinstei și nu să-și fo
losească această calitate în scopuri 
personale.

Dacă Petre Enache a evoluat în 
acest fel, desigur că o serioasă răs
pundere revine șl tovarășilor săi de 
muncă — in primul rînd. membrii 
biroului comitetului municipal de 
partid șl ai comitetului de partid 
din combinat — care l-au lipsit de 
ajutorul lor. Cind au văzut că se

cretarul de partid manifestă ten
dințe de căpătuială de ce nu l-au 
criticat ? De ce nu i-au arătat pe 
ce drum primejdios s-a rătăcit ? 
Nici directorul și nici ceilalți con
ducători ai combinatului nu au ma
nifestat fermitatea și principialita
tea necesare. Ba chiar i-au mai a- 
probat și acte pentru obținerea unor 
materiale de construcție și a unor 
utilaje.

La recomandarea biroului comi
tetului județean de partid, comite
tul de partid din combinatul vîl- 
ccrfh a hotărît scoaterea lui P. E- 
nache din funcția de secretar și de 
președinte al C.O.M. Organele con
siliului popular județean au primit 
sarcina să verifice legalitatea ac
țiunilor întreprinse de el. Cazul lui 
va fi pus în discuția ședințelor ple
nare ale comitetului județean și co
mitetului municipal de partid.

Și astfel, s-au impus încă o dată 
principiile eticii și echității socia
liste, conform cărora activiștii de 
partid, ca dealtfel toți comuniștii, nu 
au și nu pot .avea drepturi sau pri
vilegii aparte. „Trebuie să pornim 
de la aceea că organele de partid, 
comuniștii nu au și nu trebuie să 
aibă drepturi sau privilegii aparte 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceausescu la ultima plenară a C.C. 
al P.C.R. Drepturile sînt egale pen
tru toți cetățenii, fie că sînt comu
niști, fie că nu sint comuniști".

De la
Asigurarea de accidente poate fi 

contractată de orice persoană in 
virstă de la 16 ani împliniți, indi
ferent de profesie și de.locul de 
muncă. Dintre evenimentele nepre
văzute pentru urmările cărora se 
plătesc sumele asigurate corespun
zătoare amintim : lovirea, căderea, 
alunecarea, prăbușirea de teren, 
explozia, trăznetul. acțiunea curen
tului electric. Înecul, degerarea. in
toxicația subită, arsura, accidente
le produse de funcționarea sau fo
losirea mașinilor, instrumentelor, 
sculelor sau armelor, cele întîm- 
plate ca urmare a circulației mij
loacelor de transport sau din cauza 
accidentelor întîmplate acestora 
etc.

Această asigurare se practică în 
următoarele variante :
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei se contractează pe durata de 3 
luni sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă la 2 ani.

Pe aceeași perioadă se pot în
cheia una, două sau trei asigurări 
pentru sume fixe.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an la 5 ani. La

ADAS
această asigurare primele se pot 
achita și in rate.

Primele de plată, la ambele va
riante, se stabilesc in funcție de 
mărimea sumei pentru care solici
tantul dorește să se asigure, pre
cum și de durata contractului (de 
exemplu : la asigurarea pentru 
sume fixe, prima de plată este de 
15 Iei pe 3 luni, iar la asigurarea 
pentru sume convenite prima de 
plată este de 3.20 lei pe an pentru 
fiecare 1 000 de lei din sumele asi
gurate prevăzute în poliță).
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde, pe lîngă asigura
tul principal, pe soția acestuia șl 
pe toți copiii, în virstă de 5 pînă 
la 16 ani. la sume totale de 15 000 
de lei pentru flecare persoană.

Prima de plată pentru o durată 
a asigurării de 3 luni este de 25 de 
lei. pentru toate persoanele cu
prinse în asigurare.
• Asigurarea de accidente „Tu

rist" se recomandă a se contracta 
cu ocazia efectuării unor deplasări. 
Această asigurare cuprinde atit ca
zurile de accidente ale asiguratu
lui. cit și cele de deteriorare sau 
distrugere â bunurilor casnice și 
gospodărești ale acestuia lăsate la 
domiciliu sau luate în deplasare.
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DOLJ:
Peste 100000 
de oameni angajați 
in bătălia recoltei

De ieri, 5 noiembrie, șl pînă 
duminică, pe ogoarele doljene vor 
fi prezențl, alături de întreaga su
flare a satelor, circa 11 000 elevi 
și oameni ai muncii din unitățile 
economice și instituțiile municipiu
lui Craiova, in total peste 100 000 
de oameni fiind angrenați In bă
tălia recoltei. Aceasta Intrucit se 
mal află pe cîmp aproape 25 000 
tone porumb. Pentru transportul 
Urgent al acestei cantități, precum 
și a celor ce vor fi culese in zi
lele Imediat următoare, s-au pus la 
dispoziție toate mijloacele necesare 
de la I.T.A. și I.T.S.A.I.A. Dolj, 
constituindu-se coloane speciale la 
fiecare consiliu agroindustrial, con
duse de membrii birourilor acesto
ra. S-a stabilit, de asemenea, de 
către comandamentul județean 
pentru agricultură ca porumbul ce 
se va culege în aceste zile să nu 
mai fie depozitat pe sol, ci așezat 
in căruțe și remorci, după care va 
fi transportat la baze pînă la aco
perirea cantităților destinate fon
dului de stat și F.N.C.

La Poiana Mare se mal află in 
cimp aproape i 000 tone de po
rumb. La C.A.P. „Timpuri noi*.  20 
de tractoare cu remorci au fost 
dirijate pentru a transporta tn ba
zele de recepție cel mult in două 
zile cele 400 tone porumb aflate in 
grămezi. Pe lingă membrii coope
rativei agricole din Ciorolași lu
crează pe ogoare 300 de lucrători 
de la întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole din Craiova, ve
nit! să participe la transportul ce
lor 1 200 tone de porumb aflat in 
cimp, precum și la strîngerea re
coltei de pe 280 hectare.

Asemenea exemple pot fi intll- 
nite în multe unități agricole, din 
județul Dolj, pentru că hotărîrea 
oamenilor este de a pune la adă
post Întreaga recoltă care se mai 
află pe cîmp. (Nicolae Petolescu).

VRANCEA:
S-a jncbeiat culesul' 
strugurilor

Ieri, 5 noiembrie, Ș-a Încheiat 
una dintre cele mai mari lucrări 
ale aces'tei toamne — culesul 
strugurilor — datorită participării 
masive la muncă a tuturor locuito
rilor din comunele cu suprafețe 
mari de vii și bunei organizări a 
activității. Dintre numeroasele do
vezi ale manifestării spiritului de 
Întrajutorare, ale grijii pentru re
colta acestui an am notat ieri, în 
cursul raidului întreprins, prezența 
la culesul strugurilor a mecanizato
rilor specializați în lucrările vitico
le. La cooperativa agricolă Panciu, 
de exemplu, 52 de mecanizatori de 
Ia stațiunea din localitate au tre
cut de pe tractoarele viticole la cu
les, alături de cooperatori. (Dan 
Drăgulescu).

OLT:
Prioritate porumbului 
aflat in grămezi 
pe cimp

In județul Olt mal sînt de re
coltat mai puțin de 2 000 ha de 
porumb. Alături de membrii co
operatori au sosit în sprijin 
peste 3 000 de oameni ai mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile din orașele județului, pre
cum și 15 000 de elevi care partici
pă efectiv la recoltarea și depănu- 
șarea porumbului. Așadar, se de
pun eforturi mari pentru a încheia 
cit mai repede posibil această im
portantă lucrare. De remarcat este 
faptul că tot ce se recoltează într-o 
zi, in aceeași zi se și transportă. 
„Nu avem nici uri kilogram de po
rumb recoltat și rămas pe cîmp — 
ne spune tovarășul Mihai Rusu, in
ginerul șef al cooperativei agricole 
Vîlcele de Jos. Avem 20 de atelaje 
și 10 tractoare cu remorci care 
transportă porumbul din cîmp di
rect in baza de recepție. Am livrat 
pină acum la fondul de stat 1300 
tone porumb din cele 1600 tone 
cit este prevăzut".

Și in alte unități—aceeași preocu
pare pentru ca odată cu recoltarea 
să se desfășoare și transportul pro
ducției. Dar avînd în vedere că în 
județul Olt mai sînt încă pe cîmp 
circa 32 000 tone de porumb, s-au 
luat măsuri pentru urgentarea 
transportului, aceasta fiind, dealt
fel, acțiunea prioritară. în consiliul

Unde autocamioanele nu pot rula pe pâmîntul desfundat — șl sînt foarte 
dese acum aceste situații — „tractorul de serviciu" ie duce pînâ la drumul 

practicabil

unic agroindustrial Văleni, de pil
dă, unde mai sînt 3 000 tone po
rumb pe cîmp, s-au mobilizat toa
te atelajele, toate tractoarele cu re
morci pentru a ridica cît mai repe
de posibil porumbul din cîmp.

Este adevărat, in multe locuri 
ritmul transportului a crescut mult. 
In ziua de 4 noiembrie a.c., în con
siliile unice agroindustriale Cora
bia, Stoenești, Bucinișu, Găvănești 
s-a efectuat un număr mediu de 
2,5—3,2 curse. în alte locuri insă, 
mijloacele de transport nu sînt fo
losite cu maximă eficientă. Așa se 
explică faptul că în consiliile unice 
agroindustriale Potcoava, Recea, 
Curtișoara, Verguleasa și Alunișu 
abia s-a efectuat în medie o cursă 
pe zi. Aceasta face ca pe total ju
deț, în ziua amintită, numărul me
diu de transporturi să fie de nu
mai 2,1. La aceasta se adaugă și 
faptul că din 5155 tone capacitate 
cit a stabilit comandamentul jude
țean în ziua de 4 noiembrie s-au 
asigurat doar 3 804 tone capacitate. 
Se impune așadar asigurarea tutu
ror capacităților de transport soli
citate de unitățile agricole, cît și 
folosirea cit mai eficientă a aces
tora pentru a crește numărul de 
transporturi pe fiecare autocamion, 
astfel încît în 3—4 zile să se în
cheie atît recoltarea porumbului, cît 
și transportul recoltei In bazele de 
recepție. (Emiliao Rouă).

TIMIȘ:
Se recoltează manual 
mari suprafețe

în județul Timiș porumbul a fost 
cules de pe 92 la sută , din suprafața 
planificată, existînd condiții ca pină 
la sfîrșitul săptămînii, in ciuda vre
mii nefavorabile, această lucrare să 
fie încheiată. Concomitent cu recol
tarea se acționează energic pentru 
transportul direct la bazele de re
cepție și la fabricile de nutrețuri 
combinate a întregii producții, pre
cum și a celor circa 50 000 tone de 
știuleți care se află in grămezi pe 
cimp. Pentru înfăptuirea acestor 
obiectivi, comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole a stabilit măsuri excepționale 
vizînd folosirea integrală, indife
rent de starea timpului, a mijloa
celor mecanice și a forței de 
muncă pentru atingerea in inter
valul 5—8 noiembrie a unei viteze 
zilnice de lucru de peste 4 000 ha 
la recoltat și aproape 14 000 tone 
la transportat. întruelt, datorită 
lapoviței și ploilor care cad fără 
contenire de trei zile, utilizarea 
combinelor la recoltat .a devenit 
anevoioasă, In toate unitățile agri
cole s-a trecut cu forțe sporite la 
culesul manual al porumbului. în 
sprijinul agricultorilor, incepînd de 
ieri (5 noiembrie) au venit mii de 
oameni al muncii din municipiile 
Timișoara și Lugoj și din celelalte 
orașe ale județului. (Cezar Ioana).

VASLUI:
Cu toate atelajele

în agricultura județului Vas
lui, paralel cu eforturile ce se 
fac pentru încheierea recoltării 
porumbului, s-a intensificat trans
portul producției in spațiile de 
depozitare. Comandamentele locale 

au luat măsuri pentru mobiliza
rea tuturor mijloacelor disponi
bile la transportul din cimp al știu- 
leților. Dealtfel, în ultimele zile s-a 
micșorat numărul grămezilor de 
porumb aflate pe tarlale. Decalajul 
dintre cantitățile recoltate de pe 
circa 71 000 hectare și fele trans
portate a scăzut la aproximativ 
35 000 tone. Pretutindeni se insistă 
pentru ca munca să se desfășoare 
în ordine și disciplină și să se fo
losească din plin orice mijloc de 
transport. Cooperatorii din Arsura, 
de exemplu, transportă zi și noap
te, cu mici pauze pentru odihnă, cu 
cele 80 de căruțe, o mare cantitate 
de porumb la bața de recepție și 
la pătulele proprii. (Crăciun Lăluci).

ILFOV:
Transportul — 
tot... la pas

Două sînt problemele care stau 
fn fața . agricultorilor ilfoveni 
în momentul de fată pentru pu
nerea la adăpost a întregii re
colte de porumb: pină dumi
nică seara să fie transportate la 
bazele del recepție 70 000 tone de 
porumb existente în cîmp, în gră
mezi, și recoltarea și transportarea 
producției de pe ultimele 13 500 
hectare. în acest scop, comanda
mentul județean a stabilit măsu
rile necesare pentru realizarea ri
nei viteze zilnice la recoltat de 
2 600 hectare și la transport de 
20 000 tone de porumb. Cum se ac
ționează ?

— Combinele nu pot lucra pînă nu 
cade zăpada de pe coceni și nu se 
zvîntă locul, ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Nițu, - directorul general 
al Direcției agricole. Așa că. la 4 
noiembrie, am recoltat manual 645 
hectare. în aceste condiții, ne-am 
concentrat forțele la transport. Au 
fost cărate cu toate mijloacele e- 
xistente care pot intra in cîmp — 
remorci și căruțe — 36 980 tone de 
porumb.

La consiliul agroindustrial Horia 
am ajuns in momentul în care se 
făcea bilanțul zilei. Față de 1000 
de tone cît ar fi trebuit să se trans
porte pentru ca grămezile din cîmp 
să fie lichidate în 5—6 zile, au fost 
cărate Ia bază numai 200 tone. Con
diții sînt ca să se realizeze viteza 
de lucru la transport prevăzută în 
prima zi. Stațiunea de mașini a- 
gricole dispune de 70 de remorci, cu 
care se pot căra într-o zi 700 tone, 
iar cu cele 140 căruțe existente în 
comunele Ileana și Axintele, res
tul cantității. De ce nu s-a rea
lizat programul ? „Pentru că — re
cunoaște tovarășul Mircea Cehlarov, 
directorul S.M.Â. Horia. nu ne-am 
regrupat imediat forțele în raport 
cu noile condiții". N-au fost des
fundate unele porțiuni de drum a- 
coperite de zăpadă care au împie
dicat trecerea mașinilor si tractoa
relor, iar atelajele n-au fost scoase 
in cîmp. în plus, camioanele de la 
autobaza Urziceni n-au realizat de- 
cît un drum pe zi. N-a fost nevoie 
de un nou program, ci de acțiuni 
concrete și imediate de control. Fie
care din factorii de răspundere — 
primari, președinți de cooperative 
— prezenți la analiză știau ce au de 
tăcut și au procedat întocmai. Ieri, 
la ora 10, directorul S.M.A. ne co
munica : „Au fost cărate din cîmp 
300 tone de porumb". Deci, se poate.
(Lucian Ciubotaru).

JĂRII-ClT MAI MUL T CĂRBUNE!

Colectivele de mineri din toate exploatările, înțelegînd cerințele stringente de energie 
ale economiei, acționează hotărît pentru recuperarea restanțelor, pentru folosirea tuturor 

posibilităților de creștere a producției
Gorj, Valea Jiului, Cimpulung, Comăneștl 

— iată numai cîteva din zonele de unde 
se livrează zilnic cărbunele atît de ne
cesar ca materie primă în industria metalur
gică și chimică sau ca resursă energetică în 
marile termocentrale ale țării. Pe drept cuvînt, 
cărbunele și-a cîștigat, iar în ultimii ani și-a 
reciștigat renumele de „pîine a industriei". Con
junctura economică internațională a făcut ca 
prețul cărbunelui cocsificabil să crească de la 
27,70 dolari tona in 1972, deci înainte de declan
șarea crizei petrolului, la peste 71 dolari tona

In acest an. Dar nu este vorba numai de valu- 
ta-forte pe care o reprezintă cărbunele la ora 
actuală. Să reținem că dintr-o tonă de lignit se 
obține energia necesară pentru 320 de aparta
mente într-o zi. Deci bazinele carbonifere ale 
tării sînt legate prin mii de fire nu numai de 
balanța valutară a economiei, cl și de._ locuința 
noastră.

Ținînd seama de importanța deosebită pe 
care o are cărbunele pentru economia noastră, 
conducerea partidului a urmărit și urmărește

îndeaproape mersul producției in acest sector, 
stabilind măsuri pentru realizarea prevederilor 
planului. în acest sens, în ultima ședință, Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
examinat probleme legate de extracția de căr
bune, buna aprovizionare șl buna funcționare a 
centralelor electrice care folosesc cărbune.' S-au 
indicat măsuri de îmbunătățire a activității de 
extracție și în special pentru livrarea zilnică 
a întregit cantități de cărbune extras către cen
trale.

Măsuri concrete pentru redresarea producției
Care este stadiul realizării planului pe acest an și cum se acționează 

pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv ? Iată, pentru început, un. răspuns primit din partea 
tovarășului Dumitru CONDRACHE, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, pe care l-am întîlnit Ieri tn bazinul minier al 
Olteniei.

Cu toate că un șir de unități mi
niere au obținut în acest an rezul
tate bune, realizînd și depășind 
planul, totuși, după cele 10 luni 
care au trecut din acest an, se în
registrează o restanță de circa 12 
milioane tone de cărbune-net. Con
cret, restanțele însumează 11,6 mi
lioane tone în bazinul ' minier al 
Olteniei și 440 000 tone în Valea 
Jiului, unitățile din cadrul Combi
natului minier Ploiești îndeplinind, 
și depășind planul cu 3 500 tone; 
Potrivit indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R. s-a în
tocmit un program operativ și mi
nerii își vor primi toate drepturile 
anuale dacă planul pe trimestrul 
IV va fi realizat. Planul pe luna 
octombrie a fost îndeplinit însă nu
mai de unitățile din Combinatul 
minier Ploiești. Se impune deci o 
mobilizare și mai susținută a tu
turor forțelor, astfel încît în pe
rioada care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului rezultatele să fie în 
fiecare zi cel puțin la‘nivelul pla
nului.

După cum se observă, cele mal 
mari restanțe se localizează in ba
zinul carbonifer al Olteniei. Prin
cipalul neajuns de aici: neasigura- 
rea capacităților de producție ne
cesare pentru îndeplinirea sarcini

Bazinul Gorjului are datorii 
pe care și le poate onora

Un argument - rezultatele foarte bune ale minei Albeni 
și ale altor mine și exploatări din acest bazin

Bazinul minier al Gorjului. Aici 
se localizează principalele restanțe 
la producția de cărbune. In timp 
ce colectivele de la Leurda, Lupoa- 
ia, Girla, Mătăsari, Albeni ș.a. și-au 
realizat și depășit sarcinile de plan 
la zi, alte unități au înregistrat în
semnate restanțe. în ciuda condi
țiilor grele din această perioadă, 
datorate frigului și precipitațiilor 
căzute, toate colectivele din cadrul 
Combinatului minier al Gorjului, 
depun eforturi stăruitoare pentru 
extragerea și livrarea către termo
centralele tării a unor cantități me
reu mai mari de cărbune energetic. 
Nivelul p’roducțiilor zilnice de lig
nit se situează între 85 000—92 000 
tone lignit, nivel apropiat de cerin
țele stabilite prin plan; în aceste 
ultime două luni, minerii gorjeni 
acționează cu toate forțele pentru 
a extrage din cariere și abataje 
peste 5 milioane tone lignit. Iată 
cîteva secvențe de muncă dintr-o 
unitate fruntașă.

„Mina Albeni — ne spune briga
dierul Georgică Fierăscu — are un 
colectiv de aproape 600 ortaci, care 
alături de minerii din întreaga țară 
participă la marele efort pentru a 
da țării cit mai mult cărbune".

Cuvintele interlocutorului nostru

Magistrale de benzi transportoare ale lignitului din cariera Lupoala — Motru

lor de plan. Potrivit programului 
de dotare a industriei extractive, 
aprobat în anul 1978, în ultimii doi 
ani trebuia să primim 15 excava
toare cu rotor de mare capacitate 
și 6 mașini de depozitare a sterilu
lui. Or, deși sîntem aproape la în
cheierea anului 1980, nu a fost pus 
în funcțiune nici unul din aceste 
utilaje. Acum am întocmit un nou 
grafic cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, potrivit căruia 
majoritatea utilajelor vor fi monta
te în anul 1981. în al doilea rînd, 
planul nu se realizează deoarece 
utilajele din dotare nu lucrează la 
întreaga capacitate, deci vina1 o 
purtăm noi, lucrătorii din sectorul 
extractiv. Fondul de timp disponi
bil de lucru este folosit în propor
ție de numai circa 60 la sută, față 
de 75 la sută cît se prevede prin 
plan. Pe scurt, utilajele rămin inac
tive o perioadă prea, mare de timp.

Desigur, am intervenit și am luat 
o serie de măsuri pentru elimina
rea neajunsurilor. Potrivit indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.cu prilejul vizitei în ba
zinul minier al Olteniei am acțio
nat pentru activizarea mijloacelor 
de transport, folosirea cu randa
ment mai mare a utilajelor, pregă
tirea în condiții mai bune a pro
ducției anului, viitor. Ca urmare a 

sînt susținute prin fapte. în pofida 
unor greutăți inerente începutului, 
colectivul minei Albeni și-a înde
plinit și depășit lună de lună sar
cinile de plan la extracția de lig
nit, situîndu-se în prezent In rîn- 
dul unităților fruntașe din bazinul 
carbonifer al Gorjului.

Particularitățile specifice minei 
Albeni — presiune mare a straturi
lor acoperitoare — au impus ca în 
abataje să fie introduse inițial com
plexe mecanizate cu combine de tă
iere pe fronturi de cărbune cu înăl
țime mică, ceea ce diminua pro
ductivitatea muncii. Ortacii de la 
Albeni nu s-au mulțumit Insă" cu 
această stare de lucru. După un an 
de activitate în aceste condiții, mi
nerii din, brigada lui Vintilă Do- 
brovie s-au angajat să experimen
teze utilizarea unui complex meca
nizat de susținere și tăiere a unui 
front înalt de cărbune, de pină la 
3 metri. Condiția reușitei era una 
singură : o mobilizare deosebită a 
membrilor formației, în toate cele 
trei schimburi, pentru a se realiza 
viteze superioare de avansare în a- 
bataje și o siguranță deplină In ex
ploatare a utilajelor. După monta
rea complexului într-un timp re
cord, minerii din abatajul 6/1 și-au 

măsurilor luate, durata de montaj 
a excavatoarelor și mașinilor de 
depozitare a sterilului a fost redusă 
la 7—8 luni. în perioada Imediat 
următoare vor fi puse în funcțiune 
noi capacități de producție in carie
rele Jilț-sud, Tismana II, Peșteana- 
nord. Moi, care vor asigura zilnic o 
producție de 12 000—14 000 tone lig
nit. Și perioada de iarnă este mai 
bine pregătită, avînd 4 excavatoare 
care lucrează permanent numai pe 
cărbune. Aș vrea să subliniez, în 
mod special, faptul că spre deose
bire de situația din acest an, pen
tru anul 1981 sint asigurate capa
citățile de producție necesare pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan.

In lumina sarcinilor stabilite de 
recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., chiar 
incepînd de azi am luat măsurile 
necesare pentru livrarea de urgen
tă a întregului stoc de cărbune că
tre termocentrale. Iată cîteva din 
aceste măsuri: suplimentarea par
cului de transport cu 150 autoca
mioane care sînt concentrate pen
tru lichidarea stocurilor de cărbu
ne la Albeni și Urdari; îmbunătă
țirea activității la punctele de în
cărcare în vagoane și stabilirea de 
responsabilități precise personalului 
muncitor de la punctele de expedi
ție; creșterea capacității de trans
port a parcului, asțfel ca pînă la 
sfîrșitul anului să livrăm termocen
tralelor Întreaga cantitate de căr
bune din stocuri.

Ion TEODOR

onorat angajamentul luat, realizînd 
lună de lună viteze de înaintare de 
peste o sută de metri liniari. In lu
na aprilie ortacii lui Vintilă Do- 
brovie au înregistrat chiar un ade
vărat record, realizînd o avansare 
în abataj de 131 m.L șl o producție 
de peste 40 000 tone lignit.

— Experiența ciștigată în abata
jul 6/1 ne-a determinat să intro
ducem și cel de-al doilea complex 
mecanizat românesc de mare capa
citate, a cărui montare în abatajul 
5 1 am incheiat-o de curînd — ne 
spune șeful minei Albeni, ing. Vic
tor Mazurencu. Ca urmare, incepînd 
cu ultima decadă a lunii octombrie, 
producția zilnică a crescut de la 
circa 1 500 tone la peste 2 000 tone 
lignit pe zi, ceea ce ne permite ca, 
pină la încheierea anului 1980, să 
obținem o producție suplimentară de 
aproape 20 000 tone cărbune. Acțio- 
nînd în continuare pentru aplicarea 
unor noi măsuri tehnico-organizato- 
rice și continua îmbunătățire a con
dițiilor sociale din perimetrul mi
nei Albeni, sîntem hotăriți ca în 
anul 1981 să extragem cu peste 
100 000 tone cărbune mai mult fată 
de anul 1980.

Dumitru PRUNA

0 ZI PE
SĂPTĂMÎNĂ- 
IIIN BIROURI 

1N SUBTERAN!
O frumoasă 

și utilă inițiativă 
a personalului TESA 

de la Filipeștii 
de Pădure

Minerii de la exploatarea Fillpeș- 
tii de Pădure au reușit ca de la În
ceputul anului șl pină in prezent 
să scoată din subteran peste plan 
aproape 40 000 de tone cărbune net. 
Recent, consiliul oamenilor muncii a 
luat in discuție o inițiativă semni
ficativă a personalului TESA : o zl 
pe săptămînă, toți inginerii, tehni
cienii, economiștii să lucreze în 
subteran. Inițiativa fiind acceptată 
s-au discutat In amănunt măsurile 
ce trebuie luate pentru o cît mai 
bună organizare a muncii, pentru o 
deplină securitate la toate punctele 
de lucru. Zilele trecute, peste 60 
de oameni din sectoarele de con
cepție, din serviciile funcționale s-au 
prezentat la lucru in salopetă, gata 
de a intra in șut. Oamenii au fost 
împărțițl în două echipe conduse de 
inginerii Ion Cordonașu și Fleodor 
Minoniu de la serviciile de produc
ție și tehnic. Cîțiva oameni mai In 
vîrstă au rămas la suprafață pen
tru a executa o serie de munci uti
le, cum ar fi încărcarea și transpor
tarea în subteran a unor materiale. 
Cei coboriți In mină au reușit ca 
într-un schimb complet să scoată 
la suprafață 115 tone cărbune, care 
s-au adăugat celor 2 000 tone, cît a 
fost producția primului schimb. 
„Totodată, avînd In subteran ingi
neri și specialiști, s-au realizat acolo, 
pe loc, și o serie de reparații la 
unele circuite de transport" — ne 
spune tovarășul Mihai Comănoiu, 
secretarul comitetului de partid.

„O primă intrare in abataje, o 
primă experiență cu rezultate buna, 
adăuga tovarășul Vasile Neacșu, in- 
giner-șef. Pe viitor, această acțiu
ne va fi și mai bine organizată. 
Ne-am gîndit ca personalul TESA 
să fie împărțit în 4 grupe, care eșa
lonat — marți, miercuri, joi și vi
neri — să intre în mină și să se In
tegreze brigăzilor de producție exis
tente în schimb, lucrind la comple
xele mecanizate, la combinele da 
înaintare. Directorul unității, Ingi
nerul Avram Oniciu, intră în șut 
vineri, iar eu, joi, astfel ca să pu
tem asigura și bunul mers al trebu
rilor la suprafață".

Iată ce ne-a declarat șl geologul 
Ilie Florescu, unul dintre cei care 
au făcut parte din primul schimb 
al personalului TESA : „Țara are 
acută nevoie de cărbune. Minerii 
fac tot ce pot pentru ca să scoată 
cît mai mult cărbune din adine. 
Ne-am gîndit Insă că șl noi, cel din 
birouri, putem contribui mai direct 
la creșterea producției de cărbune. 
De aceea, am socotit că este bine 
ca o zi pe săptămînă să cobortm tn 
abataje, să lucrăm efectiv, că doar 
acolo ne-am făcut ucenicia". Con- 
tabilul-șef de sector Ion Manole 
adaugă : „Toată ziua mă aflu in 
fața unor calcule contabile. Eva
luez în cifre efortul celor din sub
teran. Cînd s-a propus ca șl noi, 
economiștii, să punem umărul la 
scoaterea cărbunelui am fost Ime
diat de acord. Primul șut arată că 
putem face treabă bună, fără ca lu
crările noastre contabile să aibă de 
suferit".

Pe panoul întrecerii de la mina 
Filipeștii de Pădure au apărut pen
tru prima dată nume de economiști, 
contabili, tehnicieni din birouri, 
care s-au evidențiat în subteran. 
Iată cîteva : Ion Manole, Mihai Be
cher, Gheorghe Vișoiu, Vasile Bom- 
bică și alții. Este un fapt nou, care 
evidențiază o și mai mare respon
sabilitate colectivă pentru sporirea 
producției de cărbune.

C. CAPRARU 
corespondentul „Sctntell

Sere încălzite 
cu ape 

geotermale
La Asociația economică de stat 

șl cooperatistă Lovrin. din cadrul 
Trustului horticulturii Timiș, au 
fost puse în funcțiune primele 2 
hectare de sere încălzite cu apă 
geotermală. Prin utilizarea apelor 
geotermale în locul motorinei se 
economisesc anual circa 1 000 tone 
combustibil convențional. Tot la 
Lovrin se află in curs de finali
zare racordarea la acest sistem de 
încălzire a altor 2 hectare de sere. 
De asemenea, energia geotermală 
va fi folosită la încălzirea a 6 ha 
de sere, la ferma I.L.F. din Sinni- 
colau Mare și a 4.5 ha sere la C.A.P. 
Tomnatic. Conform programului 
județean de valorificare a zăcă
mintelor de ape geotermale din 
subsolul panatuîul, pînă la finele 
acestui an șt in cursul anului vii
tor vor ti executate foraje șl lu
crări de alimentare cu apă geoter
mală pentru alte 33 hectare de sere 
atît în unitățile menționate, pre
cum și la complexele din Varlaș, 
Jimbolla și Cărpiniș. (Cezar Ioana).

(Urmare din pag. I) 
rerenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
acum ‘ trebuie făcut totul, pe fie
care șantier, în fiecare unitate 
de construcții sau beneficiară, pen
tru a asigura punerea în func
țiune a tuturor obiectivelor care 
au condiții de desfășurare a pro
ducției, in asa fel ca incepînd cu 
primele zile ale auului viitor ele să 
fie apte pentru o activitate norma
lă. Aceasta constituie la ora actua
lă o măre răspundere pentru toți Ju- 
crătoril de pe șantiere, iar pentru o- 
norarea el nu trebuie precupețit nici 
un efort. Să se lucreze zi și noap
te, printr-o riguroasă disciplină și 
organizare a muncii, astfel ca lucră
rile de montaj, toate lucrările ne
cesare asigurării condițiilor de pu
nere fn funcțiune să fie Încheiate 
neîntîrziat. Cu aceeași hotărîre tre
buie să se acționeze în aceste zile 
și pe șantierele de locuințe, în așa 
fel ca pină la sfîrșitul anului să fie 
predate „la cheie" apartamentele pla
nificate.

2. CONCENTRAREA FORȚELOR 
ASUPRA PRINCIPALELOR CAPA
CITĂȚI PRODUCTIVE - iată altă 
sarcină prioritară, subliniată la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. atit 
pentru acest trimestru, cit și pen
tru viitor. După cum se știe, fon
durile alocate în anul 1981 sint e- 
gale cu cele din 1980. Aceasta pre
supune a consolida și a asigura in

trarea fn producție a obiectivelor in 
curs de realizare. S-a creat, în de
cursul anilor, in domeniul investi
țiilor o practică deosebit de dăună
toare : dispersarea forțelor tehnice și 
umane pe cît mai multe șantiere. O 
unitate de construcții nu ajungea 
bine să realizeze cîteva lucrări de 
bază la un obiectiv important, că 
se lansa în „acapararea" de alte lu
crări, la alte obiective, fărîmițîn- 
du-și forțele de care dispunea, pe 
două, trei sau chiar mai multe o- 
biecttve. La 11 000 a ajuns la un 
moment dat, . in acest an, numărul 
obiectivelor aflate în construcție. Unul 
din efectele negative ale unei ase
menea practici este prelungirea e- 
xagerată a duratelor de execuție. Lâ 
unele obiective din siderurgie și chl- 
mie. aceste durate au ajuns să fie "ie 
peste două-trel ori mai mari decît 
cele realizate, la capacități similare, 
in Japonia sau R.F. Germania.

Ca să nu mai spunem că însăși 
buna experiență care se acumulase la 
un moment dat pe unele șantiere a 
Început să se piardă în această pă
gubitoare goană după cît mai mul
te lucrări de investiții. Așa s-a a- 
juns in situația ca, de pildă, un 
combinat de îngrășăminte azotoase 
pe care U realizam in urmă cu cît- 
va timp in 2,5—3 ani, acum, durata 
de execuție să atingă cifre de-a drep
tul astronomice, de 5—6 ani : încă 
un exemplu : construcția ultimei li
nii de aluminiu realizate la Slatina 
a durat 4 ani față de 2.5 ani — la 
primele'linii. De aici, din aceste ter

giversări se ajunge la Impresionan
te pierderi de producție, cheltuieli 
exagerate și nu in puține cazuri, in 
condițiile actualei revoluții tehnico- 
științifice, se poate ajunge chiar la 
uzura morală prematură a utilajelor 
sau a tehnologiilor. Sint argumente 
limpezi care dovedesc că măsurile 
stabilite de conducerea partidului cu 
privire la restrîngerea fronturilor de 
investiții au o însemnătate cu totul

INVESTIȚIILE
deosebită, atît pentru încheierea eu 
bune rezultate a planului pe acest 
an, cit șl pentru anul viitor.

Din cele 6 107 obiective de Inves
tiții prevăzute in planul pe anul 
viitor, 5 153 reprezintă’ lucrări in 
continuare ; noile lucrări vor înce
pe numai după aprobarea docu
mentației de execuție și pregătirea 
tuturbr condițiilor de realizare a 
acestora.
„In viitor — «ublinia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu — trebuie să păs
trăm un raport strict intre volumul 
obiectivelor de Investiții aflate in 
lucru și cete care incep, în așa fel 
incit volumul total de investiții, in 
continuare, să nu depășească capa
citatea pe un an de execuție. A- 
ceasta este in interesul birnei des- 

fășurărf a muncii de Investiții, al e- 
ficienței lor economice, al dezvoltă
rii, în fond, într-un ritm mai rapid 
a țării. Cred că nu este nevoie să 
insist asupra acestei probleme. Mi
nisterele, organele centrale să apli
ce cu fermitate această orientare șl 
să pună capăt stărilor negative din 
acest domeniu, tn domeniul investi
țiilor să introducem o ordine și dis
ciplină desăvirșite".

3. IN CENTRUL ATENȚIEI, RE
DUCEREA COSTULUI INVESTIȚII
LOR. Putem și trebuie să realizăm 
obiectivele planificate pentru acest 
an și pentru anul viitor cu costuri 
mal reduse ! Reducerea costurilor lu
crărilor de Investiții este o sarcină 
prioritară, de permanentă actualitate 
pentru toți factorii implicați în rea
lizarea unui obiectiv — proiectanți, 
constructori, beneficiari Se știe că 
pe această cale asigurăm o mai bună 
folosire a fondurilor de investiții, cu 
aceleași mijloace materiale și finan
ciare puțind rezolva un număr mal 
mare de obiective ; și, totodată, prin 
reducerea costurilor investițiilor, 
realizăm fonduri fixe mai ieftine, 
ceea ce înseamnă, in exploatare, in

cluderea unor amortismente mal re
duse și, implicit, o eficiența mal 
Înaltă.

Reducerea cu 10 la sută a cos
tului investițiilor in anul 1981 ar 
aduce o economie de ‘aproximativ- 
22 de miliarde lei, sumă echiva
lentă cu costul a aproape 300 000 
de apartamente, cu două camere.
Iată un calcul care îndeamnă la 

o activitate și mai susținută în- 
cepînd de la proiectare și pină la 
execuția lucrărilor de construcții și 
montaj pentru schimbarea concepției 
în proiectarea și realizarea investi
țiilor. Acest lucru este absolut ne
cesar dacă ținem seama de consu
murile exagerate de materiale de 
construcții, ca și de supradimensio
narea utilajelor in comparație cu cele 
mal bune realizări din lume. Așa, 
de pildă, datele comparative arată că 
realizăm consumuri de oțel pe uni
tatea de investiții cu 30—40 la sută 
mal mari față de Franța sau Ja
ponia. Progresele rapide ale științei 
și tehnicii, resursele limitate de ma
terii prime și de energie de care 
dispune țara noastră impun trecerea 
hotărită, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, la apli
carea de soluții tehnice și construc
tive moderne, suple, la tipizarea 
construcțiilor și a materialelor, la 
folosirea pe scară largă a materiale
lor de construcții noi, cu consumuri 
reduse de energie. Sint tot atitea 
direcții de acțiune imediate pentru 
lucrătorii din investiții si, in primul 
rind, pentru proiectanți. El, pro- 

iectanții, trebuie să facă un ade
vărat crez profesional din a renunța 
la tot ce este vechi, demodat in do
meniul Investițiilor și să dea tonul, 
să determine o radicală schimbare 
de atitudine tn privința eficienței 
investițiilor. Avem, e drept, o serie 
de experiențe bune, în această pri
vință, dar sîntem încă departe do 
realizarea sarcinilor stabilite de 
partid în acest domeniu. La rîndul 
lor, constructorii sînt chemați să-și 
aducă din plin contribuția la redu
cerea costurilor investițiilor prin 
buna gospodărire a materialelor de 
construcție pe șantiere, și, mal ales, 
prin scurtarea duratelor de execuție 
— domenii tn care posibilitățile 
șantierelor sint practic nelimitate.

Pretutindeni, pe. flecare șantier, tn 
toate unitățile de construcții și mon
taj sînt condiții ca printr-o puter
nică mobilizare a forțelor, printr-o 
muncă susținută să se asigure pune
rea tn funcțiune a tuturor obiecti
velor principale prevăzute fn acest 
an, care au în prezent stadii avan
sate de execuție; de asemenea, stă 
tn puterea noastră ca planul de in
vestiții pe anul viitor să fie reali
zat întocmai. Orice efort făcut acum, 
in aceste zile, pentru mal buna orga
nizare a muncit pentru punerea in 
funcțiune Integrală sau parțială g 
unui număr cît mai mare de obiec
tive va avea efecte pozitive asupra 
Întregii activități productive tn anul 
1981, primul an *1  cincinalului 
viitor.
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POEZIA PA TRIOTICĂ - DIMENSIUNE 

FUNDAMENTALĂ A LIRICII ROMÂNEȘTI 
............    - =î Interviu cu Gheorghe TOMOZEI ■ ...... - ....... -

— Se crede adesea, stimate 
Gheorghe Tomozei, că un poet 
s-a „născut" așa cum îl vedem 
și citim noi astăzi, cu alte cu
vinte, n-a suferit o naștere grea 
și nici o evoluție sinuoasă. Vă 
propun să încercați a „demitiza" 
puțin (!) conceptul de „vocație^ 
văzut adesea exclusiv ca un har 
ori privilegiu și să vorbiți mai 
mult despre meseria poetului 
căci mi se pare că asupra me
seriei dumneavoastră plutește 
uneori ceața unei viziuni roman- 
tic-naive ce trebuie împrăștiată...

— „Nașterea" unui poet (ca șl 
„moartea" lui) nu e certificată de 
caligrafierile din registrul de stare 
civilă. Nu mitrica Ipoteștilor con
sacră pentru mine ivirea astrală a 
poetului Eminescu, ci „notariatul" 
revistei „Convorbiri literare" care 
tipărea la 15 aprilie 1870 „Venere și 
madonă", operă a unui student ne
cunoscut.

Sigur, poetul e In primul rînd un 
dăruit. înzestrări native îi conduc 
pașii, el se desprinde repede din 
rîndul versificatorilor de circumstanță 
fascinați (dar și striviți) de vers, 
clamîndu-și cu cumsecădenie și blîndă 
inutilitate emoțiile; poetul adevărat 
nu e scutit nici el de drama debu
turilor repetate, sămânța originalității 
sale întirzie adesea să rodească, par
curge traiectorii sterile, dar el sfîr- 
șește prin a se învinge. Prin a în
vinge, deci. Drumul spre împlinire 
(ocolesc termenul brutal șl poleit cu 
suficientă de succes) are etape de 
un dramatism absolut. Acumulind 
valori intelectuale fără de care nu 
s-ar putea rosti, trăind viata lui 
dar nu doar a lui, ci și a oamenilor 
între care se mișcă, învățînd, „ui- 
tînd" și reinventînd asprele legi ale 
meșteșugului lui, poetul ajunge să 
fie mai degrabă muncit decît bucuros 
de producțiile sale. Fiindcă, dacă el 
are un privilegiu — și îl are — a- 
cesta e tnunca. Gindindu-și litera
tura (iarăși, nu doar a lui, dar 
a lui și cînd e a altora), el nu mal 
are practic „ferestre" în timp pe care 
umplîndu-le cu lumina altor ambiții 
să le lipsească de năluca, bareml, a 
unui vers, de avara scăpărare a unei 
rime, de fosforescența siglă a unei 
litere. Cu evidență expresia poct- 
muncitor e cea mai potrivită pentru 
autorul contemporan ce are norocul, 
altfel handicapant, de a scrie după 
Eminescu. E de tot ridicolul ipostaza 
unor autori care lasă impresia că a- 
telierul lor (neapărat ca al Doktoru- 
lui Faust sau măcar un soi de nou 
Maglavit) e abstras lumii terestre, 
după cum condamnabile sînt și în
cercările de a minimaliza muncile 
poeziei. Respectînd și incantînd toate 
sfintele meșteșuguri ale oamenilor, 
poetul se simte îndreptățit să ceară 
respect pentru propriul său har crea
tor. Dar acest respect nu trebuie cerut, 
ci impus prin calitatea paginilor 
scrisa

— „...Acolo In gresia I cu 
care-și băteau coasa / și-a aflat 
copilăria mea casa..." : dacă pu
tem întrevedea în ateste versuri 
6 mărturisire oarecum explicită 
a sorgintei țărănești, v-aș întreba 
ce legătură mai păstrați cu 
„Olimpul" copilăriei dumnea-r 
voastră ? ’A

— Deși născut, din întîmplare, la 
Bucureștii în care poeții veneau mai 
ales să moară, „Olimpul" meu rămî- 
ne aerul unor locuri de care fnă simt 
legat prin destin — din fostul județ 
Muscel — cu satul în care a copi
lărit mama (îmi scriu cărțile in 
Cimpulungul azi argeșean, întîiul o- 
raș pe care l-a văzut ea), cu oameni 
frumoși și blînzi ce-ți trec prin fața 
casei și-ți spun cuviincios bună-ziua 
fără a te cunoaște, cu peisagii incă 
traversate de cai, cu vatra Mioriței 
(„dusă" în Moldova de către mocanii 
din Rucăr, plecați în bejenie), locuri 
cu o anumită cumințenie și cu o în
țeleaptă împăcare cu mișcările lumii.

— Sinteți și. un poet al poe
ziei : ce prețuiți mai mult în 
poezia altora, a colegilor de azi ? 
Vă simțiți îndatorat înaintașilor 
dumneavoastră intru poezie ? 
Care este forma de respect ce li 
se cuvine ?

— Poet al poeziei, bineînțeles în 
măsura în care „scriitorii" din vechi
me ai sublimelor doine vorbeau des
pre ceea ce știau ei să facă mai bine: 
să are, să semene, să culeagă, să 
sape fîntîni, să plece la oaste și să 
se și întoarcă, să iubească și să-și 
umple casa cu copii. Implicit, înain
te de a fi altceva, un vers scris e 
un vers despre vers — vers care 
e și unealtă, și minereu, fier de plug 
dar și grîu, memorie a sărutului, dar 
șl sărut — și numărul „ars poetice
lor" e infinit mal mare decît s-ar 
crede. Pe cine scandalizez dacă spun 
că și „El-Zorab“ e o ,,ars poetica" ?

îndatorat înaintașilor? Bine, dar eu 
mă cred fiul lor natural, scrisa lor 
mi-e hrisov de stirpe, iar eu sînt...

Iată un caz asupra căruia merită 
să reflectăm : nu numai un studiu 
tehnico-economic, prezentat în con
siliul profesoral al Facultății de elec
trotehnică, ci și alți universitari cra
ioveni, inclusiv rectoratul, sint una
nimi în a aprecia că, prin satisface
rea unei singure condiții organizato
rice, atelierul de producție în profil 
electromecanic și de automatizări ar 
dobindi cel puțin trei atribute re
marcabile. Mai întii. aici ar putea fi 
concepute și executate prototipuri de 
aparate și microinstalații moderne, 
perfecționate, acut necesare indus
triei noastre. Apoi. însuși planul 
anual de producție al atelierului ar 
spori de peste 4 ori, ajungînd la 
circa 10 milioane lei. In sfîrșit, prac
tica studenților și-ar întări conside
rabil complexitatea, caracterul de 
sistem și, implicit, valoarea. „Nimeni 
nu ne-a adus obiecții, toată lumea a 
fost de acord cu argumentele noastre 
și mulți ne-au promis sprijinul, dar, 
cum vedeți. între timp situația nu s-a 
schimbat" — ne mărturisea lectorul 
univ. dr. Dan Nicolae, însărcinat cu 
conducerea acestui atelier.

Dealtfel, obiecții argumentate nici 
nu pot fi aduse. Alternativa moder- 

. nizării este riguros definită și. în 
plus, activitatea atelierului reclamă 
imperios o schimbare, un salt calita
tiv în acord cu exigențele actuale și 
de perspectivă ale integrării învăță- 
mîntului electrotehnic și. implicit, cu 
potențialul universitar craiovean de 
creație tehnico-știintifică. Așa, de 
pildă, în locul unor repere de serie, 
utile, dar nu dintre cele mai com
plexe, dintre care unele pot fi execu
tate și în atelierul de producție al 
unul liceu industrial de profil, stu

el în Ipostază continuată cu altă cer
neală (dar nu cu alt sînge).

— Mi se pare că un climat 
salubru, stimulativ presupune 
relații cordiale, prietenia de idei. 
Ce credeți despre relațiile dintre 
scriitori ?

— Am crezut de totdeauna că 
scriitorii se pot stima — deci iubi — 
chiar... în viață fiind. Veștejind 
atacurile nedemne, excesul de „an- 
tumitate" al personagiilor care vor 
să-și stabilească locul în istoria lite
raturii prin campanii de „pedepsi
re" a celor neconvinși de scrisa lor, 
dtsprețulnd pamfletul de cafenea, fa
cila „bășcălie" țintind captarea pu
blicului amator de picanterii, sînt 
unul dintre cei ce cred că nu ase
menea manifestări dau nota domi
nantă a literaturii noastre de azi. Nu 
visez, idilic, la convorbiri domoale, la 
gura sobei, între poet și critic, cred 
sințer că fiecare scriitor se vrea... 
mare sau „important", dar n-aș vrea 
ca anumite reacții necontrolate să 
ștampileze grosolan impresiile despre 
noi. Tntîmplările de viată ale scrii
torului fiind mai mereu publice, deci 
la vedere, el trebuie să fie mai stă-

Chipurile griului
Necheazâ iepele griniștil 
in nopțile cind luna coclește 
apa izvoarelor, spicele 
iși freacă infierbintate capete 
și din seminția semințelor 
trece in văzduh vaierul 
unei universale fringeri.

S-a copt Bărăganul, Carpațil 
s-au copt și ei, le piriie pietrele 
și neculeasă la vreme
Dunărea s-a scuturat

îngerul griului Ișl prinde aripile 
in mașina de treier, 
ne cade pe miinl
singele lui. Pleava ingerească 
o spulberă vintul in patru zări. 
Aripile le facem stoguri, 
cu furca.

Arhiva grinelor, moara i 
drumul pină la ea e pietruit 
eu foame veche, roasă. Fiecare

u
pînlt în reacții șl să se respecte res- 
pectîndu-și confrații și cititorii. 
Războiul Troiei. pentru scriitor, tre
buie să se desfășoare doar în... Troia, 
adică intre fila albă șl călimară.

— „Scriu sub portocale / de 
șaizeci de wați / iluminat de bi
blioteci / ca de lăzi cu pești" sau 
„Ca-n piei de Cordoba / cărțile 
mele sînt legate in coji de pli
ne". Unii fug de bibliotecă si se 
închipuie scriind In mijlocul 
cimpului. Se corup izvoarele 
poeziei in bibliotecă ?

— S-a produs demult o interferare 
de planuri : fructele așezate toamna 
în movile pot semăna cu piramidele 
de capete ale lui Vereșciaghin, dar pot 
sugera și biblioteca, după cum nu 
doar praful poate bruma tartajele 
cărților din raft, ci și boabele de griu. 
Cîmpia ca o carte deschisă, de ce nu? 
O floare a soarelui țîșnind dintr-o 
carte : posibil. Poeți lipsiți de făloa
se patalamale scrise pe latinește, la 
Padova sau Lipsea (Arghezi. Ion 
Gheorghe) au realizat grandioase 
imagini de severă intelectualitate slu
jiți de o gîndire stenic-țărănească 
hrănită de milenare înțelepciuni 
populare. Marele erudit Philippide 
nu-și împodobea poemele (ca unii 
juni extravaganți de azi) cu pogoane 
de nume proprii, expresii încifrate 
ori ieftine exotisme, ci de nevoia să 
refacă euritmiile clasice avînd’ ca 
țintă supremă limpiditatea. Cărțile 
citite numai slujit de dicționarul ori 
de enciclopedia rebusistică sînt per
formanțe nu atît literare, cît literale, 
polecții de amuzante jocuri de inteli
gență și atît. După cum la fel de gra
tuite îmi par și versificările în ma
nieră „folclorică", voios-săltărete, 
proaspăt „culese" ,dln chiar „gura" 
(ori sinul) poporului și oferlndu-ne 
improbabilele perechi de. rime alior- 
tractor și bec-berbec...

Poetul și cultura: vase comuni
cante. . • .— Iată o „artă poetică" ce-mi 

evocă, nu știu de ce, „Tes
tament" ,de Tudor Arghezi: 
„Sint cel cu care truda lor 
se-ncepe / și cel ce rănile li le-a 
premers, / și cu genunchii, les
pezile-a șters / de frigul vechi 
și de rugina veche. / A lor pe
tala și ai mei sînt ghimpii !

IMPERATIVE ALE INTEGRĂRII iNVĂȚĂMlNTULUI SUPERIOR CU ACTIVITATEA PRODUCTIVA

diul amintit milita pentru realizarea 
unor prototipuri de înaltă valoare 
tehnico-științifică. apte să înlocuias
că importurile, precum sisteme elec
tronice de putere pentru comanda 
motoarelor asincrone, dispozitive de 
limitare a mersului în gol al diferi
telor utilaje, contactoare statice spe
ciale etc. Nu lipsesc nici argumentele 
faptice : în urmă cu 4 ani, universi

Cum poate un atelier de producție 
studențesc să devină o microuzină

tarii cralovenl au realizat aici, cu 
piese românești, un redresor pentru 
locomotiva electrică, prin asimilarea 
căruia „Electroputere" a înlocuit un 
prototip din import ; în prezent 
chiar, catedrele de specialitate dețin. 
In fază de model de laborator, noi 
prototipuri perfecționate, intre care 
amintim și dispozitivul de protecție 
a motoarelor electrice asincrone, 
care, toate, ar putea intra nemijlocit 
în fabricație.

Avantaje considerabile pot fl ob
ținute și in planul eficacității econo
mice. Universitarii craioveni ne-au 
înfățișat greutățile actuale în func
ționarea atelierului, derivînd in prin
cipal din faptul că aprovizionarea 
lui tehnico-materială se realizează 
mai greu pe baza actualelor planuri 
de producție cu valoare relativ scă

toiag de ceară-n veacul două
zeci / pe dragoste tocmit, plătit 
cu siclii...". Așadar, poetul care 
nu se exprimă doar pe sine ci, 
poate, tn primul rînd pe ceilalți. 
Ce răspunderi și față de cine 
tși asumă poetul considerat in 
acest fel ? Ce definește, după 
opinia dumneavoastră, poezia 
patriotică românească ? Rămîne 
ea înfeudată exclusiv temelor 
trecutului ?

— Poetul este... ceilalți în care sînt 
și eu cuprins numai că mie ml-e dat 
să rostesc cu voce singulară milioane 
de voci. E mai degrabă o povară de
cît un privilegiu, dar așa ne e rostul 
(fără cuie de lemn sau. grozăvie I 
de fier, țăranii maramureșeni făceau 
și mai fac și acum case, hambare și 
lacre îmbinînd în rosturi lemnele dis
parate) și nu ne gîndim decît cu 
mîndrie la datoria de a răspunde prin 
fapta noastră încrederii celor ce 
ne-au ivit în viata acestei patrii 
nemuritoare. întîia însușire a poeziei 
patriotice românești i-o conferă con
fundarea, în fapt, cu cele maî fru
moase pagini lirice ale literaturii 
noastre de dinainte de noi si din con-

bob, o cifră. Sacii 
puși in dricul bibliotecii.

Uite masca mortuară a griului 
care s-a zdrobit intre pietre 
pentru a-ți lumina copilăria I 
Aici e baștina ta, aici 
ți se cunosc ție urmările, 
n-ai cum fugi 
de ce-ți scrie griul. E aici 
pămintul tău 
și al femeii tale I

Ștanțele in care batem noi griul 
nu s-au tocit, 
putem bate spicele unei intregl 

planete,
cu griul nostru 
chipurile noastre curg In țpme.

In curăția Iul, griul 
ne spală de răni 
și ne umple 
patul de nuntă..

Gheorghe TOMOZEI

temporaneltate. Poezia patriotică nu 
e numai o componentă a poeziei ro
mânilor, ci e expresia fundamental- 
definitorie a acestei poezii : nu e bo
bul de strugure, ci chiar ciorchinul cu 
vin, nu sîmbure de rodie, ci rotundul 
cămășult cu sînge nobil al rodiei. 
Aparenta lnfeudare în trecut a poe
ziei patriotice care se scrie tn anii 
aceștia e legată de faptul că, vorbind 
despre prezent, avem nevoie șl de di- 
mensiile de profunzime ale perspecti
vei cu care ne privim oblrșlile. Mai 
operează poate șl o plină de modestie 
apreciere a momentelor ce ne impli
că (trăsătură capitală a sufletului ro
mânesc, acest refuz al laudei de sine) 
lăsîndu-i parcă omului din viitor 
libertatea de a privi prin oglinda vie
ților' noastre in timpul făptuirilor 
noastre.

Și mai e ceva : gratie climatului 
politic al unui prezent în stare să ne 
înalțe frunțile cu mîndrie și către... 
trecut, noi ne-am regăsit, cercetîn- 
du-ne, mai vechi decît ăm crezut. 
Așa a apărut strania, greu recepta- 
bila poezie protoistorică a lui Ion 
Gheorghe, de pildă, șl în efortul lui 
trufaș și splitar de a descifra semne 
ale începuturilor prin investigații 
adesea nedumeritoare, însă totdea
una realizate cu instrumentele marii 
poezii e legitimată dorința de a vorbi 
într-un chip nou despre cei care sîn- 
tem cu neiulburare aici de dinainte 
de Istorie. Ion Gheorghe nu e un ar
heolog înainte de a fi poet, ci un sca
fandru...

Contrazicînd făcătura conjunctural- 
festivistă a unor poeți (de multe ori 
dâruiți) în stare să se emoționeze în 
cîte șapte poezii dedicate unei file de 
calendar, un poet ca Nichita Stănescu 
a scris tulburătorul poem „Mutarea 
în lup" (din volumul puțin comentat 
„Un pămînt numit România") în care 
citește insolit baladele românești, pro- 
punîndu-le alte chei de interpretare, 
în poemul citat el cariază Imaginea 
străbunului pururi îngenuncheat de 
restriști, propunîndu-ne imaginile (cu 
bogate confirmări istorice) ale unor 
învingători. Sîntem blajini, pare a 
spune, poetul, dar pu cu dușmanii și 
ne închipuie pe noi prea des ase- 
muiți cu ciobanul mioritic (ba chiar 
cu mioarele Iui) mutîndu-ne la ne
voie în lup 1 Iată o strălucită poezie 

zută. Nici o întreprindere, de pildă, 
nu vinde și nu cumpără doar cîteva 
sute de repere, ci de la cîteva mii în 
sus. ICEPRONAV — Galați a fost 
consultat asupra necesității in indus
tria navală a unor invertoare și re- 
dresoare comandate — dispozitive per
fecționate puse la punct de universi
tarii craioveni. Răspunsul a fost 
afirmativ, numai că... numărul dispo

zitivelor solicitate depășește capaci
tatea actuală a atelierului.

In sfîrșit — ca enumerare, nu însă 
și ca importantă — alternativa mo
dernizării ar elimina multe dintre 
neajunsurile frecvente astăzi în 
practica studenților. Iată, de pildă, 
un sondaj efectuat în prezenta 
noastră printre studenti ai anului al 
II-lea, Automatizări, grupele 5 204, 
5 208 și 5 209, a evidențiat faptul că 
tinerii cunoșteau puțin despre func
ționarea și. mai ales, despre finali
tatea tehnico-economică a reperelor 
executate de ei înșiși. Explicabil : 
cu cit produsul e mai simplu și se 
repetă invariabil in programul fie
cărei zile de practică, cu atît mai re
dus este sporul de cunoaștere. Pe cîtă 
vreme execuția pe microgrupe a unui 
produs complex s-ar înfățișa net 

patriotică de azi, capabilă să-l dezar
meze pe cel deprinși să ne osîndeas- 
că, uitînd că ne putem muta lesne In 
lupul pe care dacii îl purtau pe stea
gurile lor sculpturale captînd vîntul 
și lăsînd în urmă-i vibrații lnvlfo- 
rate.

Dacă adăugăm la asemenea pa
gini unele poeme ale poetului 
de unică înzestrare care e Adrian 
Păunescu ori Imnele lui loan Ale
xandru ne aflăm cu ușurință în fața 
unui Antologhion de dimensii cronl- 
cărești.

— „Nu ne putem întemeia 
numai pe simțămintul / jertfelor 
evocindu-l la nesfirșit pe Celde- 
petronuldefoc, ori Ruptulde- 
cămile, poate nu îndeajuns / vor- 

‘ biln despre biruințele noastre. I 
De-am fi fost / numai carne 
muncită de sabia năvălitorilor / 
n-am fi rămas ce sintem. Cartea 
de istorie, / cu umede litografii 
e cartea unor adevăruri / ce 
nu-și află prețul întreg decît 
prin fapta noastră / de azi" ; 
întrezăresc în aceste versuri o 
nemulțumire a poetului Gheor
ghe Tomozei, poate insatisfacția 
pricinuită de excesiva idee că 
doar suferința- (ori indignarea) 
naște versul patriotic memora
bil... Dar vă las pe dumnea
voastră să explicați mai pe 
larg...

— Cred că trebuie să ne citim 
(deci săr retrăim) istoria țării por
nind de la premisa ' că înainte de a 
încerca să-i descifrăm enigmele se 
cuvine să nu ostenim a ne uimi de 
rămînerea noastră în spațiul ce ne-a 
ivit, în ciuda faptului că destinul 
ne-a așezat, vorba lui Eminescu „în 
această parte Înăsprită a Europei" în 
care „strattil de civilizație" superioa
ră de sorginte daco-latină ne-a aju
tat să ne păstrăm individualitatea, 
Sîntem pașnici, dar lesne ne-am mu
tat în lup — vorba Stănescului — șl 
nu doar cu puterea armelor ne-am 
păstrat moșia și am rămas ai ei „sin- 
guri-stăpinitori" — vorba lui Mir
cea cel Bătrîn — ci ne-a mai slujit 
o Întreagă panoplie de daruri : vi
ziune ordonatoare, tertip diplomati- 
cesc, trufie lucid cenzurată și peste 
toate harul prieteniei, care nu ne-a 
adus dramatice dușmănii, ci ne-a 
ajutat să conviețuim ca nimeni alții 
cu ungurii, sașii, secuii, evreii, ba 
chiar cu turcii Dobrogei.

Ce mă nemulțumește la poezia pa
triotică ce se scrie uneori este toc
mai arborarea unul aer de „vlnjo- 
șenie", in care Înaintașii sînt invocați 
mai ales ca niște posibili campioni 
olimpici, nararea vulgarizatoare a 
trudnicei lor treceri prin timp, sim
plista viziune asupra unor persona
lități dominînd veacurile. Ca și in 
filmele noastre, voievozii au o bio
grafie simplificată pină la ridicol : 
ei sînt -frumoși, viteji, Înțelepți, el 
cred în bpieri, dar aceștia îi trădea
ză și în momentul de cumpănă al 
războaielor apar pilcuri de țărani 
înarmați cu ghioage care îngenuncha 
oștiri cu steaguri și armuri pompoa
se, apoi, cu pletele profilate peste 
cîmpii ei rostesc cu voci teribile fi- 
nalurile unor articole de fond ale 
jurnalelor de peste... cinci veacuri.

„Țara mea
încep să te merit"
am scris într-o carte cu titlul „A*  

mintiri despre mine" și mă citez 
împotriva propriilor obiceiuri spre a 
încheia răspunsurile la întrebările ce 
mi s-au pus cu apăsata remărturisire 
a iubirii pe care o port țârii mele. 
Tinerețe și ințelepție, vifor și grație, 
vis și speranță — această țară tre
buie slujită însă nu doar prin decla
rații de dragoste, cît prin fapte dem
ne de splendorile aspirațiilor sale. 
Altfel scrii cînd casa ta e zidită pe 
temelii nemuritoare, treci altfel vămi 
de descurajare ori neîmplinire cînd 
știi că aparții unui popor pe care as
primile istoriei l-au înăltat în fata 
lumii, conferinduji semnele veșniciei.

Tara ca pat de nuntă șl raiul de 
spice a părinților și nu țara-hotel și 
masă de Ospăț cum și-ar voi-o unii. 
Degete mingîietoare pentru obrazul 
ars de griji și nu pumn pedepsind fără 
judecată, rouă și nu brumă — a- 
ceastă țară e subiectul predilect al 
tuturor 'poeților umplîndu-și biogra
fia cu „creșterea limbii românești".

Mă gîndesc la misiunea poeziei 
patriotice ca la o îndatorire fun
damentală a scriitorilor României 
socialiste. Sîntem purtătorii de cuvînt 
ai poporului, marele ctitor de cuvinte, 
și se cuvine să răspundem întrebări
lor pe care și le pune acum acest 
popor, cu muncile și aspirațiile lui de 
azi, de aici, din acest colț de lume 
care ne e nouă patrie...

Românul s-a născut poet ? Nu știu, 
îmi sună excesiv. Dar că românii 
par să fi născut ei poezia, lată cu
vinte ce s-ar putea rosti !

C. STĂNESCU

avantajoasă. Mai cu seamă cînd știm
— și sondajul amintit a fost relevant
— că și printre studenții craioveni 
sînt multi absolvenți ai liceelor in
dustriale cu stagiu în producție. In 
plus, dacă dintre studenții anilor su
periori doar circa 10—15 la sută sint 
acum antrenați de catedre în activi
tățile de cercetare-proiectare pe bază 
de contract economic, în varianta 

perfecționată a atelierului »-ar crea 
posibilitatea antrenării tuturor.

Dar care e, în fond, varianta per
fecționată atît de intens solicitată 7 
Este transformarea atelierului intr-o 
microuzină. Și care e condiția orga
nizatorică atît de frecvent invocată ? 
Nimic mai mult decît amenajarea 
unui spațiu suplimentar de circa 
70 mp pentru pregătirea anticipată 
a fabricației, așadar pentru proiecta
rea. realizarea, Încercarea și Omolo
garea în flux modern a prototipuri
lor. Pare de necrezut, dar aici s-a 
oprit unanimitatea de păreri în so
luționarea acestei probleme. Din mo
ment însă ce dotarea tehnică există 
și ea poate spori prin autoutilare, 
potențialul științific este în continuă 
creștere, iar de solicitant! pentru în

BUZĂU • Cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la nașterea 
Iul Mihail Sadoveanu, biblioteca 
județeană a organizat la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Buzău un simpozion cu tema 
„Mihail Sadoveanu — persona
litate proeminentă a literaturii 
române", urmat de prezentarea 
filmului documentar „Mihail Sa
doveanu". Cu același prilej, în 
mal multe unități de învăță- 
mînt și cămine culturale din lo
calitățile județului au avut loc 
medalioane și șezători literare. 
(Dumitru Dănăilă).

HUNEDOARA • La clubul 
sindicatelor din Simerla s-a 
deschis expoziția de fotografii 
intitulată „Vatra daco-romană" 
realizată cu aspecte din cetă
țile daco-romane din județul 
Hunedoara. Realizatorii lucră
rilor din expoziție sint mecani
cul de locomotivă Konrad Gylai, 
pensionarii Ioan Banciu și Iuliu 
Steharsky, electricianul Eugen 
Streharsky și funcționarul 
Gheorghe Tucanu • In foaierul 
casei municipale de cultură din 
Hunedoara a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură a artistului 
plastic paul Uzum, care va fi 
deschisă pînă la 22 noiembrie 
a.c. (Sabin Cerbu).

IAȘI • „Zilele Mihail Sado
veanu" au continuat la Iași^cu 
simpozionul „Opera sadovenia- 
nă — expresie a conștiinței po
porului român", organizat de 
Casa corpului didactic în cola
borare cu biblioteca județeană 
„Gheorghe Asachi" • Două școli 
generale din județul Iași — din 
ratele Verșeni, comuna Miros- 
lovești, și Mînjești, comuna 
Mogoșești — și-au sărbătorit 
100 de ani de existență • A 
fost sărbătorită și împlinirea a 
525 de ani de atestare documen
tară a satului Cozia, din co
muna Costuleni, județul Iași. 
Această manifestare a avut lac 
în cadrul unei „Săptămîni cultu
rale a comunei". (Manole 
Corcaci).

ARGEȘ • „Toamna musce- 
Ieană", manifestare politică și 
cultural-artistică ce are loc în 
fiecare an în orașul Cîmpulung, 
s-a încheiat cu sesiunea de 
comunicări „Istoria șl cultura 
oi așului Cîmpulung și, a zonei 
înconjurătoare" • La Casa de 
cultură a sindicatelor din Pi
tești s-a deschis expoziția 
„Cartea tehnică în sprijinul per
fecționării pregătirii profesio
nale". (Gh. Cîrstea). ș

VASLUI • Muzeul orășenesc 
„Dimitrie Cantemir" din Huși a 
organizat un simpozion cu tema 
„Vestigii dacice locale". Comu
nicări și referate au fost susți
nute de istorici și cercetători 
din București, Cluj-Napoca, Bîr- 
lad, Vaslui șl Huși • La Casa 
de cultură a orașului Huși a fost 
vernisată expoziția de artă 
populară cu lucrări specifice 
zonei etnografice din această 
parte a județului Vaslui • In 
holul mare al Casei de cultură 
din Vaslui, școala populară de 
artă din localitate și Casa de 
cultură a sindicatelor Vaslui au 
vernisat o expoziție de pictură, 
sculptură și grafică — lucrări 
aparținând artiștilor amatori din 
municipiul și județul Vaslui. 
(Crăciun Lălucî).

ARAD • Noua stagiune ca
merală arădeană a fost inaugu
rată cu un recital de lieduri, sus
ținut de reputatul solist al Ope
rei de Stat din București — 
Gheorghe Crăsnaru • La Tea
trul de stat din Arad, criticul și 
istoricul literar Valeriu Râpeanu 
a susținut o interesantă confe
rință pe tema „Proza și teatrul 
contemporan" • La cinemato
graful „Dacia" din Arad s-a 
desfășurat, in prezența unui 
numeros public, simpozionul 
„Filmul istoric și rolul său în 
educarea patriotică a tinerei 
generații". (Mircea Dorgoșan).

PRAHOVA • In cadrul ma
nifestărilor prilejuite de Festi
valul național „Cintarea Româ
niei", la întreprinderea de piese 
turnate Cîmpina s-a desfășurat 
faza județeană a olimpiadei 
profesionale „Cel mai bun tur- 
nător-tormator din Prahova*.  
Din 300 de partlcipanțl care au 
concurat în diferite faze pe sec
ții, ateliere, unități s-au pre
zentat la probele teoretice șl 
practice 18 finaliști. Pe primele 
trei locuri s-au clasat Aurel 
Anghel și Ghiță Adrian, de la 
unitatea-gazdă, și Matei Miti- 
telu, de la întreprinderea „1 
Mai1* Ploiești. (Const. Căpraru).

-------r-----------------------------------

cheierea contractelor economice fa
cultatea nu duce lipsă, să fie oare 
amenajarea unui spațiu de cîțiva 
zeci de metri un prag atît de greu 
de trecut ? In răspunsul oferit între
bării noastre, prof. dr. ing. Nicolae 
Vintilă, prorector al universității, a 
ilustrat o serie de greutăți : între al
tele, localul Facultății de electroteh
nică, deși proiectat pentru circa 700 
studenti. adăpostește astăzi un nu
măr mult mai mare. Desigur, cifrele, 
faptele invocate sînt reale, dar o 
asemenea realitate este... incomple
tă. Pentru că, să nu uităm. Faculta
tea de electrotehnică este integrată 
platformei industriale a Craiovei, lo
calul ei se află la cîteva zeci de me
tri de „Electroputere", însuși atelie
rul amintit se află în dubla subor
donare a universității și a binecu
noscutei uzine craiovene. Oare ame
najarea unui spațiu modern de pro
iectare a prototipurilor in chiar in
cinta uzinei n-ar fi o soluție opti
mă ? Discuția pe care am avut-o pe 
această temă cu Vasile Scarlat, in- 
giner-șef la întreprinderea de apara- 
taj. cu ing. Vlad Diaconu, șeful ate
lierului de proiectare „Sudor șef", a 
confirmat o asemenea posibilita
te. Cu atît mai mult cu cît un 
număr important dintre membrii 
catedrelor de specialitate desfășoară 
activitate de cercetare științifică în 
incinta uzinei și nu putini specialiști 
ai producției sînt profesori asociați 
și membri ai consiliului profesoral 
din facultate. Pe cînd, așadar, un 
dialog care să ducă la fructificarea 
unei asemenea posibilități ?

Mihai IORDANESCU

O lucrare care pledează 
convingător pentru 

realizarea dezarmării*}
Cu puțină vreme in urmă, opinia 

publică de pretutindeni a marcat 
„Săptămlna internațională a dezar
mării", manifestare organizată de 
Națiunile Unite, în scopul de a se 
pune mai puternic în evidență di
mensiunile aberante ale cursei 
înarmărilor și primejdiile pe care 
le generează aceasta, precum și de 
a se mobiliza popoarele să acțione
ze cu fermitate pentru curmarea ei.

Este o realitate larg recunoscută 
pe plan internațional, confirmată și 
cu prilejul acestei „Săptămîni", că 
România socialistă a manifestat și 
manifestă un interes constant pen
tru problemele asigurării păcii și 
militează cu vigoare pentru dezar
marea generală și totală și în primul 
rînd pentru dezarmarea nucleară. 
„România — sublinia președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — apre
ciază că fiecare țară trebuie să 
asigure o largă informare a opi
niei publice asupra situației actua
le în domeniul înarmărilor, a con
secințelor înarmării, asupra măsu
rilor ce trebuie luate pentru dezar
mare — deoarece aceste probleme 
afectează nemijlocit existența tu
turor oamenilor, a maselor largi, a 
popoarelor".

Lucrarea recent apărută în Edi- 
Șțura militară — chiar în timpul 
„Săptămînii internaționale a dezar
mării" — se numește „CURSA MO
DERNA A ÎNARMĂRILOR. DI
MENSIUNI ȘI IMPLICAȚII" și are 
drept motto cuvintele mai sus cita
te ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cu un studiu introduc
tiv semnat de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., șî 
sub coordonarea dr. Nicolae Eco- 
bescu, lucrarea Înmănunchează re
zultatele efortului unor cercetă
tori de prestigiu — politologi, 
specialiști militari, publiciști — 
care abordează, din unghi interdis- 
ciplinar, fenomenul cel mal com
plex și, totodată, cel mai nociv al 
zilelor noastre : cursa Înarmărilor.

Este bine cunoscut — și autorii 
lucrării demonstrează acest adevăr 
în mod pregnant și temeinic argu
mentat — că arsenalele militare au 
atins niveluri cantitative și îndeo
sebi calitative care creâază perico
le fără precedent pentru prezentul 
șl viitorul civilizației omenești. 
Pentru prima oară in Istorie există 
posibilitatea ca unele state să se 
distrugă reciproc, ca întregi regiuni 
ale globului, și, chiar Terra in to
talitatea sa, să fie transformate în 
pustiu.

Chiar in situația în care aceste 
iraționale arsenale militare nu sint 
utilizate, înarmările constituie su
portul politicii de forță, care gene
rează stări de tensiune, alimentea
ză conflicte armate, acțiunile de 
încălcare a suveranității, și in
dependenței popoarelor, tendințele 
de reîmpărțire a lumii în sfere de 
Influență, toate acestea agravînd 
la maximum primejdia de război.

Reprezintă un inestimabil merit 
al României socialiste, al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de a 
fi elaborat o veritabilă doctrină po-

•) „Cursa modernă a înar
mărilor. Dimensiuni și im
plicații".

Al. CAPRARIU:

„Primăvară scandinavă"
Primăvară scandinavă (editura 

„Dacia") e o carte de impresii de 
călătorie, remarcabilă prin căldura 
notației și acuitatea unor observa
ții. dar în același timp utilă prin 
meticulosul substrat livresc, biblio
grafic, al investigației. In des
crierea universului finlandez, au
torul apelează la Tacit și Vol
taire, spre a ajunge la Jean 
Paul Sartre. Paginile dedicate La- 
poniei sînt mai ales o evocare e- 
seistică, o meditație avînd drept 
punct de pornire confruntarea dra
matică dintre om și natură într-un 
mediu ostil. Picturile și ilustrațiile 
finlandezului Andreas Alarieșton, 
dar mal ales textele folclorului la
pon, care fac „cît un întreg sistem 
filozofic". îl îndeamnă pe Al. Că- 
prariu să concluzioneze : „Să mal 
spună cineva că strămoșii laponilor 
de azi erau robii naivității ! Ori că 
nu aveau un mod cu totul propriu, 
încărcat de ample semnificații. în 
care li se înfățișa lumea !“ Survo- 
lînd Laponia admiră un spațiu de 
un alb orbitor, trecînd firesc din
tr-o tară în alta.

Suediei îi conferă cel mal vast șl 
mai substantial capitol. Evocarea 
e declanșată de un cuvînt emana- 
tor de energii poetice : „Arlanda 
ar putea fi. după rezonanta cuvin- 
tulul. nume de stea situată deasuJ 
pra Spaniei. Arlanda ar putea fi 
după rezonanta cuvîntulul numele 
unei fecioare zvelte și mlădii, blon
dă desigur, alergînd prin foșnetul 
trestiilor unul lac de poveste. Ar
landa ar putea fl, după rezonanta 
cuvîntului, numele tăios al spadei 
lui Kirk Douglas în filmul Vikingii. 
Dar, de fapt. Arlanda este numele 
aeroportului din nordul Stockholm- 
ulul, unde sosesc, în plin verdele 
incendiu al primăverii, dintr-un 
Helsinki care, la plecarea mea. incă 
era intre somn și revenire la real". 
Relatarea e fluidă. conformîn- 
du-se fluxului liber al memoriei : 
drumul de la aeroport spre hotel 
pe un fluviu modern de asfalt, pre
zentarea atentă a rolului și contri
buției culturale a Institutului Sue
dez sau, de pildă, a „Muzeului 
Wâsa" — „constituit dintr-o cora
bie uriașă care a stat în adîncul a- 
pelor 333 de ani și din obiectele 
care au fost găsite pe ea". Istoricul 
unei instituții, al unui muzeu, al 
Teatrului Drattningholm sînt par
curse cu seriozitate si migală, lă
sînd însă spațiu neîngrădit descrie
rilor. meditațiilor foarte personale. 
Incursiunile și popasurile prelungi 
în trecutul Suediei sînt însoțite, nu 
o dată, de reflecții despre societa
te. despre condiția omului și a po
poarelor tn evoluția istorică. 

litică în domeniul dezarmării șl de 
a fi avansat un ansamblu de pro
puneri vizînd eliminarea din viața 
omenirii a unui fenomen atît de 
primejdios, cum este cursa înarmă
rilor, de a susține statornic că echi
librul militar între state tre
buie realizat nu prin creșterea, ci 
prin reducerea plafonului Înarmă
rilor. Prin inițiative proprii, prin 
sprijinirea propunerilor realiste ale 
altor state. România socialistă se 
afirmă ca un factor de prim ordin 
in înfăptuirea dezarmării.

Poziția constructivă, activă a ță
rii noastre, care are drept temelie 
gindirea social-politică și prodi
gioasa activitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în problemele 
dezarmării, trăsăturile actuale ale 
cursei înarmărilor moderne sint 
amplu analizate în lucrarea recen
zată. Punînd în evidență, pe baza 
unei vaste documentații de specia
litate, implicațiile atit de dăună
toare ale intensificării cursei înar
mărilor asupra ansamblului vieții 
internaționale, lucrarea se consti
tuie într-o viguroasă pledoarie in 
favoarea trecerii imediate la mă
suri de dezarmare și, în primul 
rînd, de dezarmare nucleară, ca im
perativ vital al contemporaneității.

Un șir de studii se ocupă de ra
portul dintre progresul tehnico- 
științific și armele nucleare, infor- 
mînd pe larg asupra caracteristici
lor principale ale acestor arme — 
cu un grad de periculozitate ne- 
maiîntilnit în istorie — ale cursei 
moderne a înarmărilor, pentru afir
marea dreptului suprem al popoa
relor, dreptul la paoe, la viață.

Tratînd multilateral fenomenul 
înarmărilor, în întreaga complexi
tate și amploare în care se înfăți
șează în zilele noastre, lucrarea de
monstrează că acest fenomen afec
tează practic Interesele vitale ale 
tuturor națiunilor și, de aceea, se im
pune, ca o concluzie fundamentală, 
intensificarea și mai puternică, pa
ralel cu acțiunea statelor șl guver
nelor, a eforturilor tuturor popoa
relor, ale forțelor social-politice 
cele mai largi, numai pe această 
cale putîndu-se obține rezultate 
concrete în direcția opririi cursei 
înarmărilor.

Faptul că un însemnat număr de 
cercetători militari lși înscriu efor
tul original într-un asemenea do
meniu este pe deplin firesc. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintkrea la convo- 
carea-bilanț a activului și cadrelor 
de bază ale armatei „poate chiar 
mal mult decit alții, militarii înțe
leg că este timpul să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să se treacă la 
dezarmare șl in primul rînd la 
dezarmarea nucleară".

Orientarea politică, fermă și cla
ră, ținuta științifică, documentarea 
adusă „la zi" înscriu volumul 
„Cursa modernă a înarmărilor. Di
mensiuni și Implicații" în efortul 
general al cercetării, politologice și 
militare românești de a pune la în- 
demina nu numai a specialiștilor, 
ci și a masei largi de cititori, lu
crări valoroase, menite să contri
buie la elucidarea și înțelegerea 
unor probleme internaționale de 
cea mai mare însemnătate.

General-moior
Victor VOI CHIȚ A

Analiza lui Al. Căprarlu se o- 
prește asupra echilibrului prosper 
al civilizației și economiei suede
ze : „Teoreticienii vorbesc chiar de 
un «model suedez» atunci cind fac 
aprecieri asupra vieții sociale de 
aici. Se știe că. mai ales după 1950, 
Suedia a reușit să se ridice între, 
țările cu cel mai înalt standard de 
viată. Cei 170 de ani de pace, hăr
nicia și forța creatoare a acestui 
popor au fost decisive în obținerea 
unui asemenea rezultat. Fără a-1 
simți ostentativ, orgoliul acestei iz- 
bînzi îl poți intui in felul de viață, 
în stilul de a trăi al suedezului". Și 
totuși. în acest orizont de sănătate 
economică, consumul de droguri, 
„devenit o relativă problemă înce- 
pind cu mijlocul anului ’60". îi adu
ce aminte autorului de poemul An
goasa al marelui Păr Langerkvist.

Cu aceeași dezinvoltură. Al. Că- 
prariu citează din — să zicem — „le
gea asupra marketingului" și din 
Langerkvist, Lundkvist. Edgren. 
sau din poemul-testament al sculp
torului Milles. Nu întîmplător, în
tîia poezie scrisă în Suedia Al. Că
prariu și-o intitulează Istoria. 
De fapt, călătorul român pe melea
gurile suedeze poartă cu sine o în
treagă încărcătură de istorie nata
lă. E impresionat cînd profesorul 
Alf Lombard îi precizează că la 
Uppsala se-găsesc peste*  o sută de 
documente „prețioase pentru istoria 
românească", scrisori ale lui Ion 
Bogdan, pretendent la tronul Mol
dovei, ale lui Constantin Movilă, 
Iancu Sasu, Ștefan Tomșa, Gheor
ghe Ștefan, ca și Liturghierul de la 
Iași, tipărit în 1679, dăruit de Ni
colae Milescu învățatului suedez 
Sparwenfildt. la 1685. că la Muzeul 
Nordic e expusă presupusa spadă a 
Brâncoveanului, iar la Muzeul artei 
moderne. Noul născut, operă repli- 
zată de Brâncuși in 1915. Cu pioasă 
emoție. Al. Căprariu comentează 
textul redactat în 1657 de către di
plomatul suedez Rolamb. care în 
urma trecerii sale prin satele ro
mânești nota : „Am avut impresia 
că ne găsim In chiar mijlocul ve
chilor romani". Conversația cu pro
fesorul Alf Lombard, bun cunoscă
tor al culturii române, aduce în 
discuție numele unor prestigioasa 
personalități, ca Ovid Densușianu, 
Constantin Daicoviciu, Zaharia 
Stancu, Al. Rosettl. Mircea Eliade. 
Interesantă prin observație și su
gestie, situindu-se în plină actuali
tate, cartea lui Al. Căprariu vor
bește implicit despre acele legături 
adînci Intre culturi și civilizații di
ferite. între țări și națiuni iubitoaxa 
de pace.

Mircea VAIDA
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Excelenței Sale Domnului Julius K. Nyerere 
Președintei» Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
în numele poporului român șl al meu personal, vă adresez călduroase 

felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in Înalta funcție de președinte 
al Republicii Unite Tanzania, precum șl cele mal bune urări de sănătate șl 
succes in Îndeplinirea noului mandat Încredințat de poporul tanzanian.

Folosesc aoeastă ocazie pentru a-mi exprima convingerea că bunele ra
porturi de prietenie șl colaborare dintre țările noastre vor continua să se 
Întărească și să se dezvolte, în interesul reciproc al celor două popoare, al 
cauzei păcii, independentei naționale, destinderii șl cooperării Internationale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-canadiene 
s-au încheiat

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-minlstru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri, pe B.C. Steers, adjunct al 
ministrului Industriei și comerțului 
al Canadei, președintele părții cana
diene In Comisia mixtă româno-ca- 
nadiană.

în cadrul Întrevederii au fost rele
vate rezultatele obținute in domeniul 
schimburilor comerciale șl al coope
rării economice, exprimîndu-se do
rința de a se amplifica și diversifica

★
La București s-au Încheiat, 

miercuri, lucrările celei de-a VII-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno-ca
nadiene pentru promovarea relațiilor 
comerciale șl cooperării economice.

La încheierea lucrărilor. Pretor 
Popa, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce Internationale, și B. C. Steers, ad
junct al ministrului industriei și co
merțului al Canadei, au semnat pro
tocolul sesiunii.

în document sînt prevăzute acțiuni 
menite să ducă la dezvoltarea și di
versificarea in continuare a relațiilor 
economice, a schimburilor comerciala

Studenți străini la studiu în România
în acest an, în amfiteatrele insti

tuțiilor de învătămint superior din 
București, Bacău, Brașov, Iași, Cluj- 
Napoca, Craiova, Galați, Petroșani, 
Ploiești, Pitești, Suceava, Timișoara, 
alături de studenții români învață 
aproximativ 21 000 de studenți 
străini din 124 de țări ale Jumii, ma
joritatea state în curs de dezvoltare. 
Mai mult de 35 la sută din numărul 
acestor tineri frecventează cursurile 
Institutelor politehnice, 40 la sută 
urmează diferite facultăți cu profil 
medical, iar ceilalți sînt Înscriși fa 
lnvățămîntul universitar, agronomic, 
economic, artistic.

Ca și colegii români, studenții de 
peste hotare au la dispoziție condiții 
optime de învățătură și de viață. 
Pentru aprofundarea noțiunilor do- 
bîndite la cursurile și prelegerile

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români în competiții internaționale
• FOTBAL. — Pe stadionul „1 

Mat*  din Timișoara, In prezența a 
peste 25 000 de spectatori, s-a dispu
tat manșa a doua a meciului din
tre echipa locală Politehnica și for
mația engleză West Ham United, 
contind pentru turul II al „Cupei cu
pelor" la fotbal.

• Rezultate Înregistrate In meciu
rile retur din turul II al cupelor eu
ropene de fotbal (echipele subliniate’ 
s-au calificat pentru turul următor) : 
„Cupa campionilor europeni": Steaua 
Roșie Belgrad — F. C. Basel 2—0 ; 
Szombierki Bytom — Ț.S.K.A. Sofia 
0—1 ; Dynamo Berlin — Banik Os
trava 1—1 ; „Cupa cupelor" : Dinamo 
Tbilisi — Waterford 4—0 ; „Cupa 
U.E.F.A." : Radnicki Niș — Beroe 
Stara Zagora 2—1 ; F. C. Magdeburg
— A. C. Torino 1—0 ; Boavista — 
Sochaux 0—1; Slavia Sofia — Spar
ta Praga 3—0; „Cupa U.E.F.A.": 
Bohemians Praga — Ipswich 2—0; 
Dinamo Dresda — Twente Enschede 
0—0; Vorwaerts Frankfurt pe Oder
— V.F.B. Stuttgart 1—2.

• Congresul Asociației europene 
de atletism, întrunit la Faro (Portu
galia), a confirmat organizarea cam
pionatelor europene din anul 1982 la 
Atena, in perioada 6—12 septembrie.

De asemenea, forul international a 
stabilit baremurile de participare la 
Întreceri, norme ce vor trebui reali
zate de către atleți intre 1 martie — 
26 august 1982.

• în prima zi a turneului Interna
tional de tenis de la Hong Kong, 
cehoslovacul Ivan Lendl l-a eliminat 
cu 7—5. 6—3 pe Buehning (S.U.A.), 
iar Tom Gullikson (S.U.A.) a ciștigat 
cu 7—6, 1—6, 6—2 jocul cu austra
lianul Case. Alte rezultate : Man- 
son (S.U.A.) — Dupre (S.U.A.) 6—2, 
3—6, 6—2 ; Stewart (S.U.A.) — Krish
nan (India) 7—5, 6—4 ; McNamara 
(Australia) — Menon (India) 6—2, 
6—7, 6-3.

După un joc in care au dominat 
teritorial, studenții timișoreni au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul Înscris în minutul 
54 de Păltinișan.

în prima întîlnire, disputată In 
urmă cu două săptămînl la Londra, 
echipa West Ham United cîștigase 
cu 4—0, obținind astfel calificarea în 
sferturile de finală ale competiției.
• BASCHET. — Astăzi, in sala 

sporturilor de la Floreasca va avea 
loc meciul internațional feminin de 
1 nșchet dintre echipele Politehnica

î.Ș. 2 București și Wisla Cracovia 
■jlonia), din cadrul primului tur al 
rpei campionilor europeni". Jocul 

va Începe la ora 19,00, avînd in des
chidere de la ora 17,30 derbiul mas
culin din cadrul campionatului re
publican dintre echipele bucureștene 
Steaua și Dinamo. 

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

în continuare relațiile economice 
dintre cele două țări în diferite do
menii de interes reciproc. Au fost 
abordate, totodată, aspecte privind 
posibilitățile stabilirii de aranjamen
te pe termen lung între întreprinderi 
românești șl firme canadiene, atît pe 
plan bilateral, dt șl pe terte plete.

Au luat parte Pretor Popa, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice Internationale, 
precum șl Peter McLaren^ Roberts, 
ambasadorul Canadei la București.

★
dintre cela două țări. îndeosebi în 
domeniile Industriei energetice, mi
niere, petrochimice și chimice. Se 
consemnează, de asemenea, existen
ta a numeroase posibilități de coo
perare pe terte piețe între întreprin
deri românești și firme canadiene.

Cu același prilej a fost parafat 
Acordul pe termen lung pentru pro
movarea șl dezvoltarea cooperării e- 
conomice șl industriale între Româ
nia și Canada.

A fost de fată Peter McLaren Ro
berts. ambasadorul Canadei la Bucu
rești.

(Agerpres)

teoretice, ei fac practica de profil în 
ateliere-școală, unități de micropro- 
ducție, stații-pilot, mari uzine și în
treprinderi, laboratoare, policlinici și 
spitale, schele petroliere, stațiuni de 
cercetări agricole. Aici, ei execută 
lucrări și studii cu caracter aplica
tiv. Studenții beneficiază, totodată, 
de manuale universitare, tratate ști
ințifice și alte lucrări auxiliare, bi
blioteci dotate cu numeroase volume 
și publicații care consemnează ulti
mele noutăți din diferitele domenii 
de activitate.

Pentru a da posibilitate tinerilor 
străini dornici să dobindească în scurt 
timp pregătire superioară sint orga
nizate cursuri intensive de Învățare 
a limbii române.,

(Agerpres)

• RUGBI. — Echipa selecționată 
de rugbi a tării hoastre debutează 
duminică In noua ediție a campio
natului european pentru „Cupa 
F.I.R.A.". Rugbiștil români vor în- 
tîlni In localitatea Sochaczew (80 km 
de Varșovia), reprezentativa Polo
niei. Antrenorul federal Valeriu 
Irimescu a selecționat pentru acest 
meci, printre alții, pe Constantin, 
Fuicu, Paraschiv, Alexandru, Stoica, 
Dinu, Aldea, Murariu etc. .

• TENIS. — în primul tur al tur
neului internațional feminin de te
nis de la Stuttgart, jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a învins-o cu 
3—6, 6—4, 7—6 pe vest-germana
Bettina Bunge, i Alte rezultate mai 
importante: Margolin (S.U.A.) —
Smith (S.U.A.) 7—5, ’6—1 ; VUliger 
(Elveția) — Marsikova (Cehoslova
cia) 7—5, 6—4 ; Austin (S.U.A.) — 
Nagelsen (S.UA) 6—1, 6—1 ; Acker 
(S.U.A.) — Budarova (Cehoslovacia) 
7—6, 6—1 ; Jausovec (Iugoslavia) — 
Bohm (Suedia) 6—1, 6—3 ; Mandll- 
kova (Cehoslovacia)—Potter (S.U.A.) 
5—7, 6—4, 6—1.

• La Quito se desfășoară in pre
zent un turneu international de tenis 
contind pentru „Marele premiu al 
F.I.L.T.". Primele rezultate înregis
trate : Kirmayr (Brazilia) Urpi 
(Spania) 6—1, 6—4 ; Nunez (Chile) — 
Vizcaino (Spania) 6—3, 7—5 ; Pra- 
joux (Chile). — Marten (R.F. Germa
nia) 6—3, 6—4; Mayotte (S.U.A.) — 
Alclatl (Italia) 6—3, 6—4.

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR A.C.R.
© Pregătirea de iarnă a autoturismelor © Noul program de 
lucru al filialelor județene și orășenești © Asistență tehnică ru

tieră in tot cursul săptăminii
Odată cu sosirea sezonului rece, 

stațiile de asistență tehnică ale 
Automobil Clubului Român iși con
centrează activitatea pe pregătirea și 
Întreținerea specifică a autoturisme
lor membrilor săi. De la serviciul de 
resort al Centralei A.C.R. aflăm că, 
începînd de la 1 noiembrie a.c. și 
pînă la 15 martie 1981, în fiecare zi 
de lucru (la stațiile filialelor jude
țene de la ora 8 la 18, iar In cele 
ale filialelor orășenești de la ora 8 
la 16) se pot efectua : testarea și re
glarea motoarelor, verificarea si re
glarea instalațiilor de răcire (inclu
siv completarea sau înlocuirea lichi
dului de răcire), de alimentare cu 
carburant, de spălare a parbrizului, 
de climatizare și desaburire, de ve-

* TELEGRAME
Tovarășul Iile Verdeț, prtm-ml- 

nlstru al guvernului, a adresat o 
telegramă lui Helmuth Schmidt cu 
prilejul realegerii acestuia In Înalta 
funcție de cancelar federal al R.F.G. 
Sint transmise felicitări cordiale șl 
cele mai bune urări, precum și con
vingerea că bunele relații de colabo
rare pe multiple planuri dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania se vor dez
volta continuu și in viitor, in avan
tajul reciproc, al păcii și cooperării 
în Europa și în lume.

★
în legătură eu incendiul de la spi

talul voievodal Bydgoszcz, care a pro
vocat numeroase victime omenești, 
tovarășul Uie Verdeț, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a adresat tovarășului Jo- 
zef Pinkowski, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, o telegramă prin care 
exprimă In numele Guvernului Re
publicii Socialiste România și al său 
personal cele mal sincere condo
leanțe și profundă compasiune fami
liilor îndoliate.

Centenarul 
Mihail Sadoveanu
în seria manifestărilor consacrate 

împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
marelui nostru scriitor Mihail Sado
veanu, miercuri la amiază a avut loo 
în Capitală ședința publică de comu
nicări a secției’ de științe filologioe, 
literatură și arte a Academiei Repu
blicii Socialiste România.

în deschidere, acad. Alexandru 
Graur, președintele 'sectlei, a rostit 
un cuvînt omagial.

în continuare, acad. Iorgu Iordan 
șl acad. Șerban Cioculescu au pre
zentat comunicările „Precursorii lui 
Mihail Sadoveanu" și, respectiv. „Me
morialistica lui Mihail Sadoveanu".

Au participat academicieni, scrii
tori, cercetători științifici, cadre di
dactice, ștudenti, un numeros public.

★
în cursul aceleiași zile. în holul Bi

bliotecii Academiei a avut loc ver- 
nisajȘl unei expoziții consacrate scrii
torului omagiat

Personalitatea șl opera acestuia, ca 
șl activitatea sa de patriot și militant 
pe tărim democratic au fost evocate 
de acad. Șerban Cioculescu și prof. 
V. Em. Sahini, membru corespon
dent al Academiei, directorul Biblio
tecii. Expoziția cuprinde fotografii și 
portrete ale marelui nostru clasic, 
ediții princeps ale cărților sale, scri
sori, manuscrise și alte mărturii do
cumentare.

în al șaselea deceniu al vieții sale, 
Sadoveanu li uimea pe cei mai apro
piat! prieteni (căci numai lor Ie-a d’
tit) cu un întreg ciclu de versuri — 
„Daim". Rămase pînă astăzi în ma
nuscris, versurile au văzut lumina ti
parului. volumul apărut zilele aces
tea In editura „Minerva", la o sută de 
ani de la nașterea autorului, consti
tuind un omagiu adus marelui scrii
tor.

(Agerpres)

v r e mea
Timpul probabil pentru zilele de 7, I 

șl 3 noiembrie. In tară i Vremea va Ii 
In general umedă. Cerul va ti mal mult 
noros. Vor cădea ploi șl burnițe, care 
in jumătatea de nord a tării se vor 
transforma temporar in lapovlță și nin
soare. Vîntul va sufla slab, pină la 
moderat, cu intensificări locale In es
tul tării și in zona de munte. Tempe
raturile minime vor a cuprinse intre 
minus 8 și plus 5 grade, iar cele maxi
me Intre zero șl 10 grade. Pe alocuri 
se va produce ceață. Izolat, In Moldova 
se va produce polei. In București t 
Vremea va a In general umedă, cerul 
va a mai mult noros. Vor cădea ploi și 
burnițe. Vtatul va sufla slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor os
cila în jurul valorii de zero grade, iar 
cele maxime vor a cuprinse Intre 3 șl 
6 grade. La Începutul intervalului se 
va mat produce ceață. (Cornellu Pop, 
meteorolog de serviciul.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 NOIEMBRIE 1980

EXTRAGEREA I: 9 21 32 8 5 44
EXTRAGEREA a Il-a: 39 15 41 

18 22 43
Fond total de câștiguri.: 1 275 520 

lei, din care 480 908 lei, report la 
categoria 1.

rificare a etanșeității sistemului de 
frînare (înlocuindu-se sau completîn- 
du-se, la nevoie, lichidul de frînă) ; 
controlul electrolitului din bateria 
de acumulatori ; reglarea farurilor șl 
alte operațiuni care să permită cir
culația in deplină siguranță a fiecă
rui automobil.

Am fost informați, totodată, că 
pină la 15 martie 1981, programul de 
lucru la sediile filialelor județene 
este zilnic, de la 8 la 15 (marțea și 
joia și de la 16 la 19), iar asistenta 
tehnică rutieră se acordă in tot cursul 
săptămînii, de la ora 8 la 18 (sîmbăta 
și duminica pînă la 19), între aceste 
ore urmind a se asigura o perma
nență la telefoanele stațiilor de asis
tență ale A.C.R.

A 63-Ă ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Adunarea festivă din Capitală
Miercuri după-amlază • avut loc 

tn Capitală o adunare festivă organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
șl Consiliul General A.R.L.U.S. con
sacrată celei de a 63-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Cornel Burtică,

Cuvîntul tovarășei
Magdalena Filipaș

Cuvîntul ambasadorului 
V. /. Drozdenko

Subliniind însemnătatea victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie din Rusia — eveniment epocal 
în istoria Uniunii Sovietice și a în
tregii umanități — vorbitoarea a 
spus : Marele Octombrie — cum a 
intrat în conștiința umanității — a 
deschis oamenilor muncii din Rusia, 
popoarelor dominate de țarism calea 
eliberării de exploatare și asuprire, 
a edificării orînduirii noi, socialiste, 
a marcat, totodată, un Început de eră 
nouă în istoria omenirii — era revo
luțiilor proletare, a eliberării sociale 
și naționale a popoarelor de sub 
dominația imperialistă, era trecerii de 
la capitalism la socialism pe planeta 
noastră. Viața a confirmat cu stră
lucire viabilitatea șl trăinicia noii 
orînduiri, importanța istorică a noi
lor relații de producție socialiste în 
Înlăturarea grelelor moșteniri ale tre
cutului, în dezvoltarea economico-so- 
cială viguroasă.

Relevînd apoi marile succese do- 
bîndite de oamenii sovietici în cei 63 
de ani1 de putere sovietică, vorbitoa
rea a arătat că, In prezent. Uniunea 
Sovietică se înfățișează ca un stat so
cialist puternic, ale Cărui realizări 
economice, științifice, culturale sint 
recunoscute în întreaga lume.

Arătînd că aniversarea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie prile
juiește, în fiecare an, satisfacția de 
a evoca relațiile de prietenie și soli
daritate comunistă, cu vechi și înde
lungate tradiții, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovietice, 
vorbitoarea a spus : clasa muncitoa
re, celelalte forte înaintate. Întregul 
popor român, animate de spiritul in
ternaționalismului, și-au manifestat 
de la început solidaritatea revoluțio
nară cu eroicul proletariat rus.

Prietenia româno-sovietică — pe
cetluită cu sîngele vărsat în comun de 
ostașii români și ai Armatei Roșii în 
lupta pentru înfrîngerea fascismului, 
a spus vorbitoarea, a fost ridicată pe 
o treaptă nouă, superioară In anii 
construcției socialiste și comuniste, 
dezvoltîndu-se necontenit pe temelia 
trainică a comunității de orinduire, 
de țeluri șl idealuri.

Poporul român dă o Înaltă apre
ciere rezultatelor obținute In dezvol
tarea relațiilor româno-sovietice, pe 
baza Tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică ; din iulie 1970, a 
„Declarației privind dezvoltarea con
tinuă a colaborării și prieteniei fră
țești dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și U.R.S.S.", semnată la cel 
mai înalt nivel, în noiembrie 1976, 
care statornicesc principiile solidari
tății internaționale, deplinei egalități 
în drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, 
principii a căror aplicare servește 
deopotrivă popoarelor ambelor țări, 
demonstrează în practică superiorita
tea raporturilor dintre țările socialiste.

O contribuție hotărîtoare la dezvol
tarea continuă a relațiilor româno- 
sovietice au avut și o au întîlnirile, 
convorbirile și înțelegerile convenite 
între tovarășul -Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și țovarășul Leonid Ilici Brejnev. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Prezentînd apoi realizările de pres
tigiu obținute de oamenii muncii din 
țara noastră în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, vor
bitoarea a spus : în prezent, poporul 
nostru, strîns unit în jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
puternic angajat în activitatea de re
alizare a hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., iși consacră 
Întreaga energie și pricepere Înche
ierii cu succes a cincinalului 1976— 
1980, prima etapă a înfăptuirii Pro
gramului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co

A apărut nr. 21 al revistei „Era socialistă"
Revista se deschide cu editorialul 

„Orizonturile prosperității economico- 
sociale a patriei". în continuare sint 
inserate articolele : „Bugetul de ve
nituri și cheltuieli" de Radu Ciuri- 
leanu ; „Cultura, dimensiune necesară 
a calității vieții" de Ion ’ Bâtlan ; 
„Chimiștil și filozofia" de Axente Se
ver Banciu ; „Reuniunea de la Ma
drid — etapă a procesului inaugurat 
la Helsinki" de Dumitru Aninoiu ; 
„Un imperativ al epocii — unitatea 
forțelor antilmperialiste. democratice, 
socialiste" de Leonte Răutu. La ru
brica „Pagini de Istorie" este publicat 
articolul „Statul dac In contextul po
litic al Europei antice" de Hadrian 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vlceprim-ml- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Vasile Mușat, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ilfov 
al P.C.R., președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Ilfov, adjunct! de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri 
ai Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, activiști de par
tid, reprezentanți al oamenilor mun
cii, studenți. în prezidiu au luat loc, 

munism, pregătirii In cele mal bune 
condiții a planului dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării pe anul 1981.

Referindu-se la politica externă a 
României, vorbitoarea a subliniat că, 
In concordanță deplină cu obiectivele 
politicii sale1 pe plan intern, Partidul 
Comunist Român, România socialistă 
desfășoară o politică externă activă, 
de largă cooperare și colaborare in
ternațională, de solidaritate militantă 
cu toate forțele înaintate ale lumii. 
In lupta împotriva vechii politici im
perialiste de dominație și asuprire, 
de forță și dictat, pentru promovarea 
unei politici de destindere si colabo
rare pașnică între state, pentru in
staurarea în Europa și in lume a unul 
climat de pace, securitate șl cooperare.

Milităm pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare cu tqa- 
te statele socialiste, pentru depă
șirea divergențelor existente între u- 
nele dintre ele, pentru întărirea uni
tății și solidarității tuturor țărilor so
cialiste. în același timp, România ac
ționează pentru întărirea relațiilor cu 
țările în curs de dezvoltare și neali
niate — ca o parte a luptei împotriva 
politicii imperialiste și colonialiste — 
cu celelalte.state ale lumii, fără deo- 
șebire de orinduire socială.

La baza întregii activități Interna
ționale România situează ferm prin
cipiile egalității în drepturi, neames
tecului în treburile Interne, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, renunțării la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, a- 
vantajului reciproc — singurele de 
natură să asigure pacea și colabo
rarea internațională. Ca țară euro
peană, a spus în continuare vorbi
toarea, România acordă o mare a- 
tenție problemelor securității și coo
perării în Europa, militează consec
vent ca reuniunea de la Madrid să 
dea un impuls real înfăptuirii pre
vederilor Actului final de la Helsinki. 
România, ca și alte state europene, 
este vital interesată în oprirea, pină 
nu este prea țîrziu, a cursei Înar
mărilor, pentru realizarea în practi
că a dezarmării pe continentul eu
ropean și în întreaga lume, pentru 
înlăturarea pericolului unei confla
grații cu efecte dezastruoase pentru 
civilizația umană.

Situația politică mondială face 
imperios necesar ca toate probleme
le litigioase dintre state, conflicte
le și diferendele internaționale să fie 
soluționate numai pe cale politică, 
prin tratative, renunțîndu-se cu de- 
săvîrșire la politica de forță, la pre
siuni și amestec în treburile Interne 
ale altor state și popoare.

Cauza păcii și destinderii ne
cesită, de asemenea, eforturi sus
ținute din partea tuturor sta
telor în vederea lichidării subdezvol
tării, pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care 
să asigure progresul mai rapid al ță
rilor rămase în urmă, așezarea pe 
baze noi, echitabile, a relațiilor eco
nomice internaționale.

Promovînd o politică externă re
alistă, novatoare și constructivă. In
spirată de Ideile clarvăzătoare ale 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România socialis
tă va milita, în continuare, cu toată 
hotărîrea, pentru destindere și coo
perare internațională, pentru consoli
darea păcii și securității, pentru în
făptuirea aspirațiilor de conviețuire, 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Sărbătorind cea de-a 63-a aniversa
re a victoriei Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie din Rusia, comu
niștii, toți oamenii muncii din Româ
nia, întregul nostru popor, animat 
de cele mai vii sentimente priete
nești. le urează comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Uniunea So
vietică noi și tot mai mari succese în 
înfăptuirea mărețelor sarcini trasate 
de cel de-al XXV-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice în opera de edificare a comu
nismului, in lupta pentru socialism, 
pace și progres.

Dalcoviciu, Revista publică consul
tațiile : „Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare In țara 
noastră" de Mihai Chiorean si „Baza 
tehnico-materială în perspectiva nou
lui cincinal" de N. N. Constantinescu, 
precum și planificarea consultațiilor 
pentru anul 1980—1981. Sub genericul 
„Din țările socialiste" este publicat 
articolul „Dezvoltarea economiei 
U.R.S.S. tn condițiile revoluției teh- 
nlco-științifice" de Mihai Mazaneț. 
Revista mal cuprinde rubricile „Con
fruntări ideologice In lumea contempo
rană", „Realități acute tn țările capita
liste", „Cărți și semnificații", „Cuvîn
tul cititorilor", „Revista revistelor". 

de asemenea. V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, Lev Nikolaevîcl Riamzin. ad
junct al ministrului flotei fluviale a 
R.S.F.S. Ruse, conducătorul delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
română aflate tn vizită în tara 
noastră.

La adunarea festivă au participat 
membri ai CC. al P.C.R., reprezen
tanți al organizațiilor de masă și 
obștești, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, numeroși oameni 
ai muncii din Întreprinderi și insti
tuții bucureștene, studenți și elevi.

Au fost prezențl membrii delega

Popoarele Uniunii Sovietice, ale 
țărilor socialiste. Întreaga omenire 
progresistă — a spus ambasadorul 
sovietic — celebrează cea de-a 63-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Această revolu
ție s-a înscris ca cel mai important 
eveniment al secolului XX. Relevînd 
importanta Revoluției Socialiste din 
Octombrie. V. I. Lenin sublinia că 
ea ,.a arătat lumii întregi calea spre 
socialism", a definit conținutul 
epocii noi. Marele Octombrie a con
stituit începutul procesului Istoric 
de traducere In practică a ideilor 
Învățăturii marxist-leniniste des
pre socialism. Cucerind masele, ele 
au devenit o puternică forță mate
rială care a permis noii orînduiri 
să smulgă țara noastră din mocirla 
înapoierii, șâ-i asigure ritmuri ale 
progresului social economic nemai
cunoscute pînă atunci de Istorie.

Infățișind apoi succesele obținute 
de popoarele sovietice in cei 63 de 
ani care au trecut de la Înfăptuirea 
mărețului eveniment, vorbitorul a 
spus : Statisticile atestă că, pe par
cursul ultimelor trei cincinale, po
tențialul economic al U.R.S.S. aproa
pe s-a dublat. Comparativ cu anul 
1965, venitul național al Uniunii So
vietice a sporit .de peste două ori, 
veniturile reale pe cap de locuitor 
— de peste două ori și jumătate, 
producția agricolă— o dată și ju
mătate. De aproape trei ori au cres
cut în această perioadă principalele 
fonduri de producție și de cinci ori 
schimbul de mărfuri pe piața ex
ternă. Cu alte cuvinte, pe lingă eco
nomia anului 1965, in cel 15 ani care 
s-au scurs de atunci a fost creată 
încă o economie identică, dar mal 
modernă, perfecționată sub aspect 
tehnic, mal eficace. în actualul, al 
zecelea, cincinal, așa cum sublinia 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev la 21 
octombrie anul curent in cadrul 
Plenarei C.C. al P.C.U.S., „s-a făcut 
un nou șl important pas În dezvol
tarea Întregii economii naționale, in 
rezolvarea unor probleme mari și 
importante".

An de an se perfecționează bl 
U.R.S.S. lnvățămîntul și cultura, urcă 
spre noi culmi știința și arta. Nu 
peste mult timp vor fi publicate și 
supuse dezbaterii Întregului popor 
„Direcțiile principale ale dezvoltării 
economice șl sociale a U.R.S.S. In 
anii 1981—1985 și pe perioada pină 
in anul 1990", care vor deveni obiec
tivul dezbaterilor la viitorul Congres 
al XXVI-lea al P.C.U.S. Programele 
de mare amploare ale dezvoltării 
accelerate a construcției de mașini, 
sporirii extracției de gaze naturale, 
modernizării siderurgiei șl transpor
tului, progresului accelerat la produc
ția mijloacelor de consum, soluționă
rii problemei alimentare, avlntulut 
continuu al producției agricole, per
fecționării mecanismului economic •— 
sînt doar cîteva dintre grandioasele 
repere pe care P.C.U.S. le pune în 
fața poporului sovietic, avînd In ve
dere înfăptuirea lor în cel de-al 
unsprezecelea cincinal.

*
Adunări festive au mal avut loc, 

miercuri, în localitățile Curtea de Ar
geș, Suceava șl Borzești.

Despre semnificația și importanța 
celei de-a 63-a aniversări a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au vorbit, la întreprinderea 
de produse electrotehnice și electrice 
„Electroargeș" din Curtea de Argeș, 
lng. Nicolae Vaideescu, directorul În
treprinderii, și B.I. Minakov, minis
tru consilier al Uniunii Sovietice la 
București; la Întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul" din Suceava, Adria
na Bejan, secretara comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii din întreprindere, șl 
A.K. Kaganovicl, adjunct ăl repre-
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ției Asociației de prietenie sovieto- 
română și ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Au fost intonate imnurile da stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația celei de-*  
63-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie au vorbit to
varășii : Magdalena Filipaș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului industriei ușoare, și V.I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

La Încheierea adunării • fost pre
zentat un program artistic.

Relevînd apoi raporturile de tip 
nou statornicite intre statele socialis
te, și in acest context cele dintre ță
rile noastre, vorbitorul a spus : Re
lațiile dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Socialistă România, priete
nia tradițională dintre popoarele 
noastre demonstrează caracterul 
rodnic al colaborării bilaterale In do
meniile economic și politic, cultural, 
științific și tehnic. întâlnirile și con
tactele permanente dintre conducă
torii partidelor și statelor noastre — 
tovarășii Leonid Ilici Brejnev ți 
Nicolae Ceaușescu — au constituit 
impulsuri eficiente tn dezvoltarea șt 
sporirea consecventă a legăturilor 
dintre P.C.U.S. șl P.C.R., dintre Uni
unea Sovietică șl România. în cadrul 
lntîlniril din Crimeea care a avut loc 
tn luna august a anului curent, cel 
doi conducători de partid și de stat 
au analizat încă o dată stadiul cola
borării sovieto-române în diferite do
menii, stimulînd dezvoltarea el vii
toare. Se poate constata cu satisfac
ție că numai anul acesta schimbul de 
mărfuri dintre țările noastre va de
păși 2,400 miliarde ruble. P.C.U.S., 
poporul sovietic sînt pătrunse de 
hotărîrea de a-și concentra eforturile 
pentru ca prietenia și colaborarea so- 
vieto-română să capete orizonturi și 
perspective tot mai largi.

După ce a trecut în revistă princi
palele aspecte ale vieții politice inter
naționale. ambasadorul sovietic • 
spus : Uniunea Sovietică consideră 
că in situația la care s-a ajuns, sar
cina primordială constă in eliminarea 
acuității pericolului de război. Spre 
însănătoșirea situației internaționale 
este orientat un întreg complex de 
măsuri privind consolidarea păcii 
propuse de U.R.S.S. de la tribuna 
celei de-a XXXV-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Cu toate acestea, a continuat vor
bitorul, dușmanii păcii nu depun ar
mele. Imperialismul și forțele reac
ționare contemporane Încearcă să 
recurgă Ia ascuțirea considerabilă a 
situației internaționale. De aceea, 
promovarea ideilor constructive in 
activitatea politică cere mari efor
turi din partea popoarelor și state
lor-, Iubitoare de pace, activizarea 
continuă a luptei pentru pace. Noi 
sîntem încredințați că va Învinge 
cauza păcii, căci de partea ei se află 
comunitatea unită și puternică a 
statelor socialiste, mișcarea comunis
tă și muncitorească mondială, marea 
alianță a socialismului mondial șl 
mișcării de eliberare națională.

în Încheiere, vorbitorul a relevat 
că oamenii muncii din Uniunea So
vietică întâmpină cea de-a 63-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie concentrîndu-și efor
turile pentru realizarea sarcinilor pe 
ultimele luni ale cincinalului ce se 
Încheie.

Mulțumind pentru organizarea »- 
cestel adunări festive, ambasadorul 
U.R.S.S. a adresat poporului român 
urări de noi și mari succese in în
deplinirea hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

★
zentantului comercial al Ambasadei 
U.R.S.S. la București; la clubul 
muncitoresc de pe platforma petro
chimică Borzești. Dumitru Păun, se
cretar al comitetului de partid al 
combinatului, și V.I. Bodnarcluk, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

Adunările au fost urmate de pro
grame cultural-artistlce.

★
în aceeași zi, la Casa prieteniei 

româno-sovietice din Capitală s-a 
deschis, in cadrul manifestărilor or
ganizate cu prilejul celei de-a 63-*  
aniversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, o expoziție de fo
tografii care Înfățișează viața șl ac
tivitatea lui Vladimir Ilici Lenta.

....... , , —
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ducție a studiourilor franceze 
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• IPOTEZA PRIVIND 
ANOMALIILE CLIMATE*  
RICE. Iernile excesiv de reci, 
lunile de vară excesiv de se
cetoase sau ploioase se află 
în „derivă" pe globul pămlntesc 
dinspre vest spre est și iși ter
mină „călătoria în jurul lumii" 
de-a lungul unor perioade ciclice 
de cite 11 ani — este ipoteza e- 
mlsă de un grup de cercetători 
ai Institutului de geochimie și 
geofizică al Academiei de științe 
a R.S.S. Bieloruse. Această ipo
teză a fost emisă în urma pre
lucrării cu ajutorul unui compu
ter a anomaliilor climaterice, 
înregistrate statistic pe o peri

oadă de multi ani. în computer 
au fost Introduse date privind 
schimbările de temperatură, 
presiune, umiditate, regimul 
apelor freatice, debitul rîurilor 
și altele. S-a constatat, astfel, că 
anomaliile traversează Eurasia 
ta aproximativ cinci ani. Ocea
nul Pacific in trei ani etc. Ipo
teza se mai bazează și pe inten
sitatea activității solare, fiind 
știut faptul că maximele solare 
au șl ele o perioadă de 11 ani.

• DECENIUL TRANS
PORTURILOR SI COMU
NICAȚIILOR IN AFRICA. 
Deși Africa are o suprafață de

30 milioane kmp șl o populație 
de 400 milioane locuitori, ea se 
numără printre regiunile lumii 
care suferă cel mai mult din 
cauza slabei dezvoltări a trans
porturilor și comunicațiilor. Pen
tru remedierea acestei situații, 
O.N.U. a declarat perioada 1978— 
1988 ca Deceniul transporturi
lor șl comunicațiilor pentru 
Africa. în cursul perioadei 
respective este prevăzută reali
zarea unor proiecte in valoare 
de 8 miliarde dolari. Cel mai im
portant obiectiv de acest gen. ta 
curs de înfăptuire, este Trans- 
sahariariul, cu o lungime de 8 266 
km, care va lega Algeria cu

centrul SahareL Mali, Niger fi 
Nigeria.

• APE TERMALE SUB 
ORAȘUL BORDEAUX. 
Economia de combustibil, oriclt 
de mică ar fi cantitatea obținută 
pe această cale, are o importan
ță deosebită tn condițiile ta care 
resursele de energie sînt limi
tate șl prețul crește pe zi ce 
trece. Acestea au fost consi
derentele care au determinat

municipalitatea orașului Bor
deaux, din sud-vestul Franței, 
să hotărască Începerea unor lu
crări de foraj, ta chiar centrul 
localității respective, pentru a- 
ducerea la suprafață a apelor 
termale aflate la o adîncime de 
1 100 metri. S-a calculat că, 
avînd un debit de 150 mc. pe 
oră. sonda va permite Încăl
zirea In-timpul Iernii a unor 
suprafețe de locuit de 80 de mii 
mp. Astfel, se va realiza o eco
nomie de 1500 tone petrol 
pe an.

• „SECRETUL- CA
NALELOR MARȚIENE. In 
secolul trecut șl la începutul 
celui actual imaginile imprecise 
furnizate de telescoapele exis
tente pe atunci au oferit unor 
astronomi temeiul să creadă că 
numeroasele linii enigmatice ob
servate pe suprafața planetei 
Marte ar constitui o rețea de 
„canale" create, eventual, de 
ființe inteligente. Analiza foto
grafiilor realizate in 1976 de son
dele spațiale americane de tip 
„Viking" a permis geologului 
american Dag Nummedal. de la 
Universitatea statului Louisiana, 
să afirme că rețeaua de linii este

alcătuită din albiile secate ale 
foarte numeroaselor cursuri de 
apă ce au brăzdat suprafața pla
netei, !ntr-o perioadă Îndelun
gată, care a Început poate cu trei 
miliarde de ani ta urmă șl s-a 
Încheiat, probabil, acum o sută 
milioane de ani. Nummedal a 
descoperit, de asemenea, fostele 
albii a circa 12 cursuri de apă de 
foarte mari proporții. Geologul 
american, care a publicat la În
ceputul acestei săptămînl con
cluziile trase din analiza foto
grafiilor, opinează că aceste 
cursuri de apă. mari și mici, au 
luat naștere prin topirea bruscă, 
sub Influența fenomenelor vul
canice, a gheții da pe solul 
marțian.

• FEMEILE TRĂIESC 
MAI MULT. Intr* 1950 •*  
1980, speranța de viață a cres
cut tn Italia de la 63,7 la 69 
ani pentru bărbați șl de la 67,2 
la 75 ani pentru femei. Potrivit 
datelor institutului de studii 
demografice „Inter-matrix", care 
publică aceste concluzii, dacă 
actuala evoluție se menține, in 
1991 din cinci milioane persoa
ne, care vor avea atunci peste 
70 de ani, trei milioane vor fi 
femei ; referindu-se la aceeași 
perioadă, institutul prevede că 
dintre cele 1,6 milioane persoa
ne de rvste 80 de ani. numărul 
femeilor va fl de peste un mi
lion.

S.UA


Deosebit interes in Suedia fată de vizita 
președintelui Nicolae Ceausescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu

Sîntem mîndri de a-1 avea ca oaspete 
pe președintele României" 

Seară culturală roma^io-norvegiană la Oslo

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — în 
zilele premergătoare vizitei de stat 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
g reședințele Republicii Socialiste 

omânia, o va efectua, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Suedia, 
începind de la 6 noiembrie, la invi
tația Maiestății Sale Cari al XVI-lea 
Gustaf și a reginei Silvia, largi 
cercuri politice, economice, ca șl opi
nia publică suedeză își exprimă deo
sebitul interes față de acest eveni
ment de mare Importanță in evolu
ția bunelor relații de prietenie șl 
cooperare intre cele două țări și 
popoare.

în numărul său de miercuri, cel 
mai important ziar suedez, „Svenska 
Dagbladet", a publicat interviul pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
I-a acordat trimisului special al co
tidianului la București, Gustaf von 
Platen. „Svenska Dagbladet" inserea
ză, împreună cu textul Interviului, 
două portrete ale conducătorului 
partidului și statului român. Se men
ționează, de asemenea, că in cursul 
convorbirilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le va avea cu ofi
cialitățile suedeze vor fi abordate 
probleme majore ale lumii de 
astăzi.

Despre personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, despre România 
se vorbește cu respect, o dominantă 
a aprecierilor fiind aceea că prima 
vizită a distinșilor oaspeți din Româ
nia pe pămîntul suedez va fi o pia
tră de hotar in relațiile dintre cela 
două țări.

„Sper ca In timpul vizitei să am 
plăcerea și cinstea de a purta con
vorbiri politice cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și cu dl. ministru 
de externe român. Aștept cu deosebit 
interes aceste convorbiri" — a decla
rat ministrul suedez al afacerilor ex
terne, Ola Ullsten.

Priorități în dezvoltarea economiei congoleze
BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — 

La Brazzaville se desfășoară lucră
rile sesiunii Adunării Naționale 
Populare a R.P. Congo, consacrată 
examinării și aprobării bugetului de 
stat. în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele C.C. al Partidului Congo- 
lez al Muncii, președintele R.P. 
Congo, s-a referit la necesitatea a-
sigurăril stabilității economiei națio
nale. Al III-lea Congres extraordi
nar al P.C.M. — a relevat el — a 
adoptat măsuri concrete pentru În
sănătoșirea și revitalizarea Între
prinderilor economice de stat pen
tru a asigura țării înaintarea pe ca
lea dezvoltării sale social-economice.

Conferința anuală 
a Partidului Congresul 

Poporului Ugandez
KAMPALA 5 (Agerpres). — La 

Kampala se desfășoară lucrările 
Conferinței anuale a partidului Con
gresul Poporului Ugandez (C.P.U.). 
Conferința urmează să adopte Ma
nifestul electoral al partidului în 
perspectiva alegerilor generale de la 
10 decembrie, din Uganda, și va exa
mina situația economică și socială 
din țară.'

în cuvîntarea de deschidere, rosti
tă în fața celor peste 1 700 de dele
gați, președintele C.P.U., Milton 
Obote, a evidențiat hotărîrea parti
dului său de a depune toate efortu
rile pentru asigurarea unui climat de 
pace și securitate pe întregul terito
riu al țării. El a subliniat necesita
tea soluționării imediate a probleme
lor economice cu care este confrun
tată țara, creării de locuri de muncă 
și ridicării nivelului de trai al tutu
ror păturilor sociale.

în sprijinul dezideratului suprem al națiunii coreene;
REUNIFICAREA PAȘNICĂ A PATRIEI

înlăturarea gravei anomalii pe care 
o reprezintă perpetuarea — de peste 
trei decenii și jumătate — a divizării 
Coreei constituie una din problemele 
care preocupă îndeaproape opinia 
publică internațională, rezolvarea ei 
fiind de natură să reprezinte o con
tribuție de seamă la întărirea păcii 
în zona respectivă, ca șl la cauza des
tinderii șl înțelegerii pe plan mondial. 
Ca o expresie concludentă a acestui 
deziderat s-a înscris și rezoluția Adu
nării Generale a O.N.U. privind 
„Crearea condițiilor favorabile pentru 
transformarea armistițiului Intr-o 
pace durabilă In. Coreea și accelera
rea reunificării Independente și 
pașnice a Coreei", de la a cărui adop
tare se Împlinesc, zilele acestea, 
cinci ani.

Venind în întîmplnarea aspirațiilor 
fierbinți ale întregului popor coreean, 
ale cerințelor opiniei publice inter
naționale, rezoluția are ca scop prin
cipal încetarea amestecului străin 
în treburile interne ale acestui popor 
și stimularea eforturilor îndreptate 
spre reunificarea tării de către co
reenii înșiși. Adoptarea ei cu o ma
joritate substanțială de voturi a re
flectat, fără îndoială, faptul că rezo
luția răspundea unei cerințe autentice 
a vieții politice mondiale.

Este bine știut că reunificarea pa
triei, pe cale democratică, fără nici, 
un fel de amestec din afară, a repre
zentat și reprezintă o orientare fun
damentală a întregii politici a Parti
dului Muncii din Coreea și Guvernu
lui R.P.D. Coreene, care militează cu 
neabătută consecventă șl fermitate In 
vederea atingerii acestui tel suprem 
al națiunii coreene. De-a lungul ani
lor, R.P.D. Coreeană a avansat nume
roase initiative și propuneri de na
tură să ducă la depășirea, stării de 
Încordare dintre cele două părți ale 
tării, pentru a se trece la un dialog 
constructiv între Nord și Sud. în ve
derea găsirii căilor celor mai potri
vite spre înlăturarea scindării și 
reîntregirea națională. Alcătuind un 
adevărat program de acțiune, propu
nerile respective s-au dovedit pă
trunse de un profund patriotism, de 
dorința sinceră de a se alunge la 
solutionarea problemei coreene, po
trivit aspirațiilor întregului popor.

La rindul său, Lars Werner, pre
ședintele Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia, a menționat: 
„Este un lucru deosebit că in Suedia 
vine un om politic care este condu
cătorul unui partid comunist și șef 
de stat, in același timp, un om poli
tie care subliniază importanța unor 
principii noi in relațiile dintre partide 
și state. Vizita sa Întărește și autori
tatea partidului nostru".

De asemenea. Mathias Mossberg, 
șef de sector in departamentul politic 
al Ministerului de Externe, a spus : 
„Noi considerăm că, in general, con
tactele personale au o mare impor
tanță și cu atit mai mult contactele 
la nivel inalt. Acordăm o mare im
portanță schimbului de vederi pe care 
il vom avea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu".

Aprecieri deosebit de elogioase Ia 
adresa politicii românești au fost 
formulate și de alte personalități sue
deze care au subliniat, la rindul lor, 
Însemnătatea majoră a vizitei pen
tru extinderea relațiilor româno-sue- 
deze pe diverse planuri.

Avancronica vizitei distinșilor 
oaspeți din România a cuprins o bo
gată sultă de manifestări românești, 
care au fost urmărite cu viu interes 
de opinia publică suedeză. Să amin
tim intre acestea expoziția de carte 
prezentată in vechiul centru uni
versitar Uppsala, incluzînd la loc de 
frunte operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl lucrările tovarășei Elena 
Ceaușescu, inaugurarea Centrului 
cultural românesc, expoziția „Brân- 
cuși și rădăcinile artei sale", expozi
ția „Vestigii dacice în Munții Orăș- 
tiei", „Săptămîna filmului românesc" 
șl spectacolele ansamblului ..Bihorul". 
Unele dintre aceste manifestări au 
avut loc atît la Stockholm, cît și In 
alte orașe suedeze, ca Uppsala, 
Goeteborg și Umeaa.

Soluționarea problemelor complexe 
cu care este confruntată țara — a 
declarat el — necesită o muncă sus
ținută, participarea întregii națiuni 
la edificarea unui Congo indepen
dent din punct de vedere economic 
și prosper, la Înfăptuirea măsurilor 
de ridicare a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului.

r Pentru respectarea dreptului la autodeterminare al poporului namibian

Adoptarea rezoluției O.N.U. a con
stituit, în fapt, tocmai o recunoaștere 
a justeței și caracterului constructiv 
al pozițiilor R.P.D. Coreene.

în contrast izbitor cu aceste poziții 
constructive, elementele separatiste 
din Coreea de Sud au acționat și ac
ționează împotriva reunificării, ter- 
giversind sau torpilînd negocierile, 
creînd mereu noi obstacole artificia
le în calea unei înțelegeri între Nord 
și Sud, perseverînd pe calea perpe
tuării scindării. Reprimarea singeroa- 
să a demonstrațiilor populare din 
Coreea de Sud, inclusiv în cursul ul
timelor luni, arestarea și condamha- 
rea la moarte a numeroși patriot!, 
între care cunoscutul militant demo
crat Kim Dae Jung, constitute noi 
mărturii ale încercărilor regimului mi
litar de a înăbuși năzuințele popu
lației sud-coreene la o viată liberă 
șl democratică, la unitate națională.

In aceste împrejurări, sînt cu atit 
mai relevante noile propuneri for
mulate de președintele Kim Ir Sen 
in Raportul Comitetului Central pre
zentat la cel de-al VI-lea Congres 
al Partidului Muncii din Coreea, pro
puneri care, vlzind înlăturarea pie
dicilor ce stau în calea reunificării 
și edificarea unui stat coreean unitar 
și independent, promotor al păcii și 
colaborării, au o mare însemnătate 
națională și internațională. Astfel, 
R.P.D. Coreeană a propus constitui
rea unei republici confederate care, 
menținînd sistemele sociale din cele 
două zone ale țării, să fie condusă 
de un guvern național unificat, cele 
două părți, reprezentate pe bază 
egală, urmind să exercite o autono
mie regională. Totodată, R.P.D. Co
reeană sugerează formarea unei Adu
nări . naționale confederate supreme, 
sub conducerea unui comitet perma
nent, care să Îndrume guvernele re- 
.gionale din Nord șl Sud și să admi
nistreze toate afacerile comune ale 
statului confederal.

Răspunzînd năzuințelor celor mal 
fierbinți ale națiunii coreene șl ln- 
scriindu-se pe deplin în spiritul re
zoluției O.N.U. de acum cinci ani, 
noile propuneri evidențiază, încă o 
dată, voința R.P.D. Coreene de a so
luționa problema reunificării nu prin 
înfruntări, cl pe calea tratativelor, a

OSLO 3 (Agerpres). — în lnttmpl- 
narea apropiatei vizite de stat pe care 
urmează să o întreprindă în Norvegia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, . pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la Oslo a fost organizată 
o seară culturală româno-norvegiană. 
în fața unul numeros public. Adam 
Egede Nissen, președintele „Uniunii 
Culturale Internaționale",’ a vorbit pe 
larg despre semnificația constituirii 
primului stat dac centralizat și inde
pendent, despre -lupta de veacuri a 
poporului român pentru libertate, 
unitate și independență națională, 
precum și despre realizările remarca
bile ale României in anii socialismu
lui. Aceste realizări — a arătat vorbi

Rezultatele alegerilor din S.
Victoria candidatului Partidului 

in scrutinul
WASHINGTON 5 (Agerpres). — La 

4 noiembrie au avut loc în Statele 
Unite ale Americii alegerile în ve
derea desemnării viitorului președinte 
și a vicepreședintelui țării pentru 
următorii patru ani, precum și pen
tru reînnoirea celor 435 de mandate 
de deputați în Camera Reprezentanți
lor, a unei treimi din numărul mem
brilor Senatului (34 din totalul da 
100 și a 13 din cei 50 de guvernatori).

După cum informează agențiile 
americane United Press International 
și Associated Press, alegerile pre
zidențiale, la care au luat parte circa 
52 la sută din totalul celor peste 160 
milioane de americani cu drept de 
vot. s-au încheiat prin victoria can
didatului Partidului Republican, fos
tul guvernator al Californiei. Ronald 
Reagan.

După numărarea voturilor In 99 la 
sută din ' circumscripțiile' electorale 
(177 074 de circumscripții din totalul 
de 178 591), Ronald Reagan a obținut 
43 056 441 voturi (51 la sută din su
fragiile numărate) și un număr de 
483 din totalul de 538 de electori, în
trunind o majoritate ce depășește 
considerabil necesarul de 270 electori 
pentru dobîndirea Învestiturii In 
funcția supremă în stat în favoarea 

înțelegerii. într-adevăr, dacă, așa cum 
demonstrează întreaga evoluție a vie
ții internaționale, tratativele, discu
țiile, negocierile se dovedesc unica 
modalitate de rezolvare a probleme
lor divergente, oricit de complicate ar 
fi ele — cu atit mai mult se im
pune acest postulat cind este vorba 
de problemele unuia șl aceluiași 
popor.

Inițiativele Phenianului pornesc, de 
asemenea, de la considerentul de bază 
că poporul coreean este in măsură 
să-și rezolve el însuși problemele, 
fără nici un amestec din afară. ’ în 
temeiul acestei cerințe, R.P.D. Co
reeană a propus încă o dată Statelor 
Unite, în deplină concordantă cu re
zoluția amintită, să negocieze pro
blema înlocuirii acordului de armis
tițiu printr-un tratat de pace, să-șl 
retragă trupele din Coreea de sud cît 
mai curînd posibil șl să renunțe la 
politica „celor două Coreei", ceea ce 
ar crea condiții favorabile rezolvării 
definitive a problemei coreene.

Același caracter profund constructiv 
definește și propunerile vizînd poli
tica viitorului stat confederal care, 
acționînd pe plan intern pentru dez
voltarea colaborării economice, știin
țifice și culturale între Nord și Sud, 
pentru exploatarea în comun a re
surselor naționale șl organizînd o 
armată națională mixtă, cu misiunea 
de a apăra națiunea împotriva unei 
invazii din afară, va promova, pe 
plan extern, o politică de nealiniere, 
dezvoltînd relații de conlucrare cu 
toate statele, pe baza principiilor In
dependenței, neamestecului în tre
burile interne, egalității, avantajului 
reciproc și coexistenței pașnice.

Noile propuneri au stîrnit un ecou 
pozitiv în rîndurile opiniei publice 
internaționale. Ele sînt salutate cu 
satisfacție în țara noastră, care a sus
ținut din primul moment cu consec
vență cauza dreaptă a poporului co
reean. Așa cum este știut. România 
socialistă s-a situat în modul cel mai 
statornic de partea dreptului sacru 
al poporului coreean de a trăi într-o 
patrie unită, democratică și prospe
ră. subliniind necesitatea de a se 
soluționa problema coreeană de că
tre coreenii insist fără amestec din 
afară.. Exprimind esența acestei po
ziții consecvente, secretarul general 

torul — slnt indisolubil legate de nu
mele președintelui Nicolae Ceaușescu, 
Care desfășoară o activitate neobo
sită pentru dezvoltarea multilaterală 
a României, pentru ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a 
poporului român.

Personalitate de prim-rang a vletH 
internaționale — a continuat vorbito
rul — președintele Nicolae Ceaușescu 
joacă un rol remarcabil în promova
rea unei politici de pace și colabo
rare intre popoare, in realizarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

„Sintem mindri de a-1 avea ea 
oaspete in Norvegia și, împreună cu 
întregul popor norvegian, îi urăm 
bun venit" — a Încheiat președintele 
„Uniunii Culturale Internaționale".

U.A.
Republican, Ronald Reagan, 

prezidențial
Iul Jimmy Carter au votat 34 730 658 
de alegători (41 la sută din sufra
giile numărate), ceea ce echivalează 
cu un număr de 49 electori.

Cel de-al treilea candidat la pre
ședinția americană, John Anderson, 
independent, a obținut 5 558 755 voturi 
(7 la sută), dar nici un elector. Ur
mează ca, la mijlocul lunii decembrie, 
marii electori să se întrunească pen
tru a alege formal pe , președintele 
S.U.A. Noul președinte american își 
va prelua oficial funcția, potrivit 
Constituției S.U.A., la data de 20 ia
nuarie 1981.

Ca vicepreședinte al S.U.A. a fost 
ales republicanul George Bush.

In ce privește alegerile pentru 
Congresul S.U.A., In Camera Repre
zentanților, în urma rezultatelor cu
noscute miercuri seara, republicanii 
dispun de 187 de mandate (față de 
159 anterior), iar democrații de 241 
(fată, de 273).

în Senat, din cele 34 de mandate 
disputate, republicanii au cîștigat 20 
și conduc In cursa electorală pentru 
alte două mandate — asigurîndu-și 
majoritatea în această cameră — tn 
timp ce democrații au obținut doar 
11 locuri.

al partidului, președintele republicii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
sublinia : „România a sprijinit și spri
jină in mod hoțărit politica justă și 
constructivă promovată de Partidul 
Muncii din Coreea, inițiativele și pro
punerile Republicii Democrate Coree
ne menite să ducă la împlinirea aspi
rațiilor naționale pe deplin legitime 
ale întregii națiuni coreene, de uni
ficare independentă și pașnică a pa
triei, fără nici un amestec din afară", 
în acest spirit. România a acționat 
neabătut prin întreaga sa activitate 
internațională, inclusiv în cadrul 
O.N.U., unde s-a numărat printre ini
țiatorii rezoluției privind crearea con
dițiilor pentru accelerarea reunificării 
Coreei, ca și în cadrul altor organi
zații internaționale, militînd cu neslă
bită energie pentru reglementarea 
justă a problemei coreene.

Poporul coreean acordă o înaltă 
apreciere sprijinului neabătut de care 
se bucură din partea României socia
liste. Cu prilejul vizitei efectuate la 
București în primăvara acestui an, 
tovarășul KIM IR SEN arăta : „Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dumneavoastră ați spriji
nit cauza poporului nostru privind 
unificarea, acordîndu-i atenție ca unei 
probleme proprii, iar de data aceasta 
sprijiniți activ poziția noastră privind 
unificarea pașnică și independentă a 
patriei. Pentru aceasta vă exprim 
profunda noastră gratitudine".

Reafirmîndu-și solidaritatea fră
țească cu lupta poporului coreean 
pentru împlinirea voinței sale sacre 
de reunificare a patriei, poporul ro
mân, România socialistă salută cu 
căldură și sprijină ferm noile propu
neri ale R.P.D. Coreene, considerînd 
că ele răspund intereselor vitale ale 
întregii națiuni coreene. Fără îndo
ială transpunerea lor în viață ar crea 
condiții optime unirii eforturilor tu
turor coreenilor, atît din Nord cit și 
din Sud. pentru a se asigura progre
sul continuu al țării, ceea ce ar co
respunde Intereselor vitale ale între
gului popor coreean. Materializarea 
cît mai curînd a acestui nobil Ideal ar 
reprezenta. în același timp, o victorie 
de preț a cauzei destinderii, securită
ții șl păcii în Asia și în întreaga 
lume.

Al. CAMPEANU

Se dezvoltă relațiile 
de cooperare dintre 

România și Botswana
GABERONES 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Botswana, Quett 
K. J. Masire, l-a primit pe Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, care a efectuat 
o vizită oficială în această tară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, s-au transmis, cu 
acest prilej, urări de sănătate si fe
ricire personală, iar poporului botswa- 
nez multe succese în lupta pentru 
întărirea continuă a independentei 
naționale și pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială, pentru prosperitate șl 
bunăstare.

La rindul său, președintele Bot- 
swanei a dat o înaltă apreciere acti
vității neobosite desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu pe plan 
extern, declarînd că îl consideră pe 
conducătorul partidului și statului 
român drept promotorul politicii de 
neamestec în treburile interne ale 
altor popoare, de respectare a suve
ranității și independentei naționale, 
de rezolvare a problemelor litigioase 
pe calea tratativelor, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Președintele Botswanel a rugat să 
se transmită președintelui României 
cele mai buhe urări, multă sănătate, 
putere de muncă și fericire personală, 
iar poporului român succes deplin în 
edificarea noii societăți.

în cadrul discuțiilor au fost exami
nate posibilitățile de cooperare dintre 
cele două țări în domeniile minier, 
petrolului, geologiei. agriculturii, 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
construcțiilor de mașini, industriei 
ușoare.

Peru cere adaptarea 
activității Pactului Andin 
la necesitățile dezvoltării 

țărilor membre
LIMA 5 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută la Lima, primul mi
nistru peruan, Manuel Ulloa, a subli
niat necesitatea adaptării activității 
Pactului Andin, la cerințele actuale de 
dezvoltare a țărilor membre și a pre
cizat că trebuie să se opereze modifi
cări în majoritatea acordurilor și 
programelor adoptate în anii trecuți 
în cadrul organizației.

pe scurt

BIROUL DE COORDONARE AL ȚARILOR NEALINIATE, reunit la se
diul din New York al Națiunilor Unite, a stabilit data și principalele 
puncte ale agendei de lucru ale reuniunii la nivel ministerial a mișcârii 
țărilor nealiniate, ce se va desfășura la Delhi, între 9 și 12 februarie 
1981. Reuniunea va examina situația politică internațională și, in acest 
context, rolul mișcării de nealiniere. Celelalte probleme principale privesc 
aspecte ale situației economice pe plan mondial, precum șl evaluarea 
activității mișcării de nealiniere in 
crearea acesteia.

Convorbirile pe care pre- 
Greciei urmează să le 

oficialitățile iugoslave se 
pe examinarea evoluției 
dintre cele două țări in

PREȘEDINTELE GRECIEI LA 
BELGRAD. Constantin Karamanlis 
a sosit miercuri la Belgrad, într-o 
vizită de stat de trei zile în Iu
goslavia, 
ședințele 
aibă cu 
vor axa 
relațiilor 
diferite domenii de activitate, pre
cum și a unor aspecte ale situa
ției iriternaționale actuale.

O PLENARA a C.C. AL P.C. 
BULGAR a avut loc la Sofia. După 
cum informează agenția B.T.A., au 
fost discutate probleme legate de 
buna pregătire a Congresului al 
XII-lea al partidului. Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, a prezentat in cadrul plenarei 
un raport.

NOUL BUNDESTAG, format în 
urma scrutinului de la 4 octombrie, 
l-a reales, miercuri, pe Helmut 
Schmidt in funcția de șef ai gu
vernului federal vest-german. După

Iarnă timpurie 
in Europa

Iama s-a tnstalat — pe cît de 
neașteptat pe atit de serios — 
in majoritatea țărilor de pe con-: 
tinentul european.

Potrivit Agenției Associated 
Press, dintre țările vest-euro- 
pene cel mai serios afectate sint 
Austria și R.F. Germania. In 
Austria, de exemplu, din 1929 
nu a mai nins așa devreme, ză
pada luind prin surprindere mai 
ales pe fermieri.

In R.F. Germania, 23 de trecă
tori alpine au fost închise marți 
din cauza zăpezii ; temperatura 
variază în jurul a minus 2—4 
grade Celsius, dar in sudul lan
dului Baden-W iirttenberg s-au 
înregistrat minus 11 grade Cel
sius.

Pe Alpii italieni stratul de ză
padă are o grosime de 20 de 
centimetri ; în localitatea Tar- 
visio, de la granița cu Austria, 
s-a înregistrat o temperatură de 
minus 7 grade Celsius.

tn majoritatea orașelor din 
Franța, mercurul termometrelor 
a scăzut, marți înregistrîndu-se 
pentru a doua zi consecutiv 
temperaturi In jurul a zero 
grade Celsius.

Scăderi de temperatură au 
fost consemnate și in Marea 
Britanie, însoțite de ceață, în
gheț și vinturi puternice.

In mod surprinzător, în ex
tremitățile nordică și sud-vestică 
ale continentului, în Finlanda. 
Suedia și Portugalia se anunță 
o vreme normală pentru această 
lună, la Lisabona înregistrln- 
du-se chiar un timp însorit de 
sfirșii de vară. (Agerpres)

1

Comuniștii, toți oamenii muncii 
se prezintă la marea sărbătoare a 
popoarelor Uniunii Sovietice — 
cea de-a 63-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
— cu multiple realizări în diferite 
domenii de activitate, adăugind noi 
valențe dezvoltării economico-socia- 
le a țării.

Sfîrșitul de an și, In același timp, 
al celui de-al X-lea cincinal, ca 
și apropiatul Congres, al XXVI-lea, 
al P.C.U.S. sînt puncte de referință 
în funcție de care își raportează 
realizările colectivele de oameni 
al muncii de pe șantiere și ogoare, 
din fabrici și uzine, din institute 
de cercetări, proiectări și con
strucții. în anii actualului cincinal 
au intrat în 
funcțiune peste 
1 200 de mari 
întreprinderi In
dustriale. Peste 
12 000 de colec
tive și-au în
cheiat în aceste 
zile sarcinile pe întregul cinci
nal. Peste trei sferturi din spo
rul de producție s-au obținut 
pe seama productivității. A fost 
depășit planul pe 9 luni la extrac
ția de gaze, producția de aparatu
ră, mijloace de automatizare și 
tehnică de calcul, autocamioane șl 
autoturisme, tractoare, mașini agri
cole, pentru zootehnie și pregătirea 
furajelor, confecții și la alte mărfuri 
de larg consum. S-au obținut astfel 
importante realizări in producția de 
energie electrică, petrol și gaze ; 
minerii au dat 536 milioane tone de 
cărbune, iar oțelarii — 112 milioane 
tone de oțel.

„Calitatea — obligația și mtndria 
noastră" este una din devizele care 
călăuzesc activitatea și conturează 
o adevărată biografie a muncii, tu
multuoasă și bogată în fapte. în 
Siberia răsăriteană, pe cursul-supe- 
rior al fluviului Enisei, se pun ba
zele unui puternic complex ener
getic și de combustibili — Kansk- 
Acinsk, prin valorificarea rezerve
lor bogate de cărbune, în prin
cipal de lignit, care permit o 
exploatare îndelungată. Prin a- 
plicarea unei metode originale 
de prelucrare tehnologică și e- 
nergetică complexă a cărbuni
lor se vor obțin®, între altele, 
semicocs, gaze pentru metalurgie, 
combustibili lichizi, materii prime 
prețioase pentru ramura chimiei.

Colectivul amintit a raportat că 
primul complex de acest gen din 
lume se află în fază de finalizare. 
El va produce circa 300 000 de tone

Corespondență din Moscova
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cei 20 de ani care au trecut de la

cum precizează agenția D.P.A., 
Helmut Schmidt a întrunit 266 de 
voturi din totalul de 491. Un nu
măr de 222 de deputați au votat 
împotrivă, doi s-au abținut, iar un 
vot a fost declarat nul. Coaliția gu
vernamentală P.S.D.—P.L.D. dispu
ne în noua componență a Bundes- 
tagului — camera inferioară a 
Parlamentului vest-german — de 
271 de mandate. Este pentru a treia 
oară cind Helmut Schmidt este in
vestit cu funcția de șef al guver
nului R.F.G.

ÎMPOTRIVA TERORISMULUI. 
Sub egida Adunării consultative a 
Consiliului Europei (occidentale), la 
Strasbourg se va -desfășura in pe
rioada 12—14 noiembrie o confe
rință internațională consacrată mij
loacelor de combatere a terorismu
lui. Cei peste 100 de participant! 
— parlamentari, reprezentanți gu
vernamentali și juriști — vor e- 
xamina, între altele, responsabili
tatea guvernelor și partidelor po
litice în ce privește combaterea te-

%

Adevăruri despre „egalitatea șanselor"
„Cea mal gravă a- 

cuzație pentru o so
cietate este să nu poa
tă folosi aspirațiile și 
energia tinerilor ei" — 
scria publicația brita
nică „Labour Weekly" 
referindu-se la racile
le „societății tuturor 
posibilităților", cum 
sint numite țările ca
pitaliste de către pro
pria lor propagandă, tn 
realitate s-ar putea, 
mai de grabă, vorbi 
de un „start spre ine
galitate", spre șanse 
diferite în realizarea 
aspirațiilor, care se 
constată de la cea 
mai fragedă vlrstă 
— continua publi
cația. încă de atunci 
devine vizibilă prăpas
tia care separă pe 
copiii ce provin din 
famiUi bogate. In
tr-adevăr, cine își poa
te permite să frecven
teze o școală de 
„elită" are biletul In 
buzunar pentru o uni
versitate de elită șl, 
odată cu aceasta, și-a 
asigurat ascensiunea 
pe verticala societății. 
Ceea ce nu este deloc 

c’azul pentru ceilalți 
mai puțin favorizați de 
soartă...".

Este, dealtfel, o con
cluzie întărită de re
zultatele cercetărilor a 
doi sociologi de la Ox
ford — J. Goldthorpe 
și A. H. Halsey Aceș- 
tf<A și-au publicat stu
diile efectuate timp de 
mai mulți ani in vo
lumele : „Mobilitatea 
socială și structura de 
clasă în Marea Brita
nie de azi" șl „Origine 
,și destin". Din ele re
zultă că, în ciuda „mo
bilității ‘sporite a cla
selor" și 'a „reformelor 
din ultimele decenii", 
inegalitățile sociale au 
rămas, practic, intacte 
In insulele britanice.

Studiile cercetători
lor de la Oxford vor
besc deschis despre un 
„proletariat ereditar", 
care ocupă un loc de
terminat în raport cu 
celelalte sectoare ale 
societății. Profesorul 
Halsey evidențiază, 
totodată, că ierarhia 
socială britanică este 
„înghețată" și că a-

de semicocs, 120 milioane metri cubl 
de gaze, precum și aproximativ 
100 000 tone de bitum, din care se 
pot realiza ulterior circa 50 000 de 
tone de combustibil pentru cazane, 
15 000 tone benzină șl alte produse 
chimice. în prezent se elaborează 
proiectul unui alt mare combinat 
energo-tehnologic cu o capacitate 
anuală de prelucrare de 25—50 mi
lioane tone de cărbuni.

Constructorii de mașini vin la rîn- 
dul lor cu unele premiere interesan
ta. Astfel, la firma „Svetlana" din 
Leningrad a fost realizat un tip 
modernizat de strung pentru așchie- 
rea metalelor prevăzut cu blocuri 
electronice de conducere, pe bază 
de microprocesoare, cuplate la com

putere destina
te strîngerii de 
informații și 
transmiterii lor 
centrului uzinal 
de calcul. Noua 
realizare des
chide posibili

tatea instalării unor întregi secții 
sau sectoare automate care să poa
tă fi conduse de un singur opera
tor.

Dintr-o altă zonă a țării, din Ka- 
zahstan, se anunță că la Sulbinsk, 
pe fluviul Irțiș, s-a trecut la con
struirea unei hidrocentrale cu o ca
pacitate finală de 1,35 milioane 
kilowați, bazinul respectiv permi
tted. de asemenea, irigarea unei su
prafețe agricole de circa 500 000 de 
hectare, în zona aridă din împre
jurimi. Totodată, o parte din cele 
12 miliarde metri cubl de apă din 
lacul de acumulare va ajunge pînă 
In îndepărtatul Diezkazgan, unde se 
dezvoltă rapid siderurgia și me
talurgia metalelor neferoase.

Cu succese de seamă se prezintă 
lucrătorii din rețeaua feroviară. 
Continuă în ritm rapid procesul de 
electrificare a magistralelor de oțel, 
în prezent, tracțiunea electrică cu- 
prinzînd peste 30 la sută din întrea
ga rețea feroviară.

Asemenea realizări de seamă, la 
care se adaugă multe altele, vin să 
încununeze munca și priceperea 
oamenilor, a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din Uniunea 
Sovietică, angajați cu toate forțele 
în îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al XXV-lea al parti
dului, în vederea trecerii cu deplin 
succes la cincinalul următor, reali
zării de progrese și mai însemnate 
în dezvoltarea noii societăți, tn 
creșterea nivelului de trai al po
porului. %

I. DUMITRAȘCU .

I
rorismului. La sfîrșitul dezbaterilor 
va fi adoptată o recomandare pen
tru Comitetul ministerial al Consi
liului Europei. I

O SESIUNE A CONSILIULUI 
GUVERNATORILOR AL BĂNCII 
INTERNAȚIONALE DE DEZVOL
TARE (B.I.D.) se desfășoară în lo
calitatea saudită Jeddah. Consiliul 
examinează o serie de proiecte pre
zentate B.I.D. de țăkile în curs de 
dezvoltare și definitivează agenda 
reuniunii anuale a Consiliului gu
vernatorilor B.I.D., programată 
pentru martie 1981.

„PIAȚA COMUNA, conștientă că 
viitorul său este strîns legat de ce’ 
al lumii a treia, intenționează să 
întărească acțiunile in direcția uner ■ 
noi ordini economice internaționa- 
le. mai justă și mal echitabilă" — 
a declarat președintele Consiliului 
Ministerial al C.E.E., Gaston Thorn, 
în cursul ceremoniei oficiale cu 
prilejul aderării Republicii Zim
babwe la cea de-a doua convenție 
de la Lome. El a adăugat că Piața 
comună va continua să acorde spri
jin financiar țărilor te curs de dez
voltare.

ȘOMAJUL !N RINDUL TI
NERETULUI, care se amplifică in 
Marea Britanie, se dovedește un 
teren fertil pentru criminalitatea 
juvenilă. Potrivit unui raport dat 
publicității la Londra, nouă din zece 
tineri delincvenți sînt șomeri.
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ceasta s-a realizat. In 
special, prin interme
diul sistemului de 
educație, care contri
buie în cea mai mare 
măsură la perpetuarea 
inegalităților. Și exem
plele citate sînt edifi
catoare. Astfel, potri
vit aprecierii lui Hal
sey, șbnsele unui tinăr 
provenit dintr-un me
diu muncitoresc de a 
primi educație univer
sitari nu sînt mai mari 
azi decit au fost în 
anii '30. In afară de 
fiii celor bogați — că
rora le sint deschise 
toate porțile — studiile 
sociologilor britanici 
arată că plnă și copiii 
proveniți din clasele 
mijlocii au posibilități 
de 11 ori mai mari de 
a intra la universitate 
decit copiii de munci
tori.

De unde rezultă că 
In societatea capitalis
tă „șansele sint egale 
pentru toți", dar a- 
ceastă egalitate ope
rează numai pentru 
cei bogați. (N. Plo- 
peanu).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î Cod 71 ML București Piața Scîntell nr. L Tel. 17 SO 10, 17 S0M. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 130—137 telex : U XU. București str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEH M 3M


