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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU Al CINCINALULUI
Pe platforma petrochimică Borzești

Noi instalații racordate
la circuitul productiv

Obiectivul realist si necesar al minerilor din Glrla

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni, pe Ahmed Ezzeddin
Hilal, vicepremier al guvernului, mi
nistrul petrolului din R.A. Egipt, care
a efectuat o vizită în țara noastră, in
fruntea unei delegații de specialiști.
La primire a participat tovarășul
Virgil Trofin, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul minelor, petro
lului și geologiei.
Au fost de față Ion Iosefide. amba
sadorul României la Cairo, și Mah
moud Haroun, însărcinatul cu afaceri
ad-interim al R.A. Egipt la București.
Oaspetele a arătat că-i revine deo
sebita cinste de a transmite președin
telui Nicolae Ceaușescu, poporului
român prieten un salut fierbinte și
cele mai cordiale urări din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt,
Anwar El Sadat, a întregului popor
egiptean.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită.

Cu prilejul recentei vi
zite de lucru făcute pe
platforma
petrochimică
Borzești, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a ce
rut constructorilor, montorilor și beneficiarului
să-și intensifice eforturile
in vederea încheierii într-un timp cit mai scurt
a lucrărilor de construc
ție pentru ca toate instala
țiile noii rafinării să fie
gata să funcționeze în
flux. Sporindu-și eforturi
le, oamenii muncii de pe
acest șantier raportează,
numai după două luni de
zile, că au Încheiat lucră
rile la alte patru noi ca
pacități de producție. Estă
vorba despre instalațiile
de reformare catalitică, de
hidrofinare a benzinei,
de fracționare a gazelor și
cea de desulfurare a gaze
lor și recuperare a sulfu-

lui care au fost racordate
luni, 24 noiembrie, la cir
cuitul productiv.
Amănunte despre noile
capacități primim de la
inginerul-șef Ionel Zencenco : „Sînt instalații
moderne, ce se caracteri
zează printr-un înalt grad
de tehnicitate, rod al acti
vității creatoare a specia
liștilor români. Utilajele
poartă, de asemenea, em
blemele unor prestigioase
firme din țara noastră ca
întreprinderile de utilaj
chimic „Grivița roșie",
Borzești, Ploiești. Buzău.
Găești, întreprinderea de
pompe București si altele.
(Gheorghe Baltă, cores
pondentul „ScîKteii").
In fotografie : Rafinăria
II Borzești — Instalația
de hidrofinare a benzinei.
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15999 TONE EXTRACȚIE ZILNICA

ORGANIZARE A MUNCH, TREBUIE SĂ DUCĂ LA

Dispeceratul
carierei
Gîrla. Dintr-un registru
în care se notează rigu
ros, ceas cu ceas, „pulsul"
activității productive spi
cuim cîteva date privind
funcționarea
utilajelor
conducătoare In primele
zile ale săptămînii trecute, Luni, 17 noiembrie, excavatorul 470-02, total timp de func
ționare, pe cărbune și steril, 9 ore și 45 mi
nute ; excavatorul 1 316 — 7 ore și 40 de
minute ; 1 400 — 12 ore ; 1 318 »- 2 ore și 35
minute ; 470-01 — 4 ore și 35 minute. în ziua
de 18 noiembrie, la cele 5 utilaje se Înre
gistrează un timp total de funcționare, pe
cele trei schimburi, de 48 ore și 40 minute ;
în ziua de 19 noiembrie — 38 ore și 45 mi
nute. Ceea ce denotă că nici un utilaj nu a
lucrat nici măcar timpul minim de 15 ore
pe zi stabilit pentru fiecare în parte. Pe an
samblu, liniile tehnologice au funcționat mai
puțin de jumătate din timpul destinat pro
ducției. Situația înfățișată nu reprezintă o
excepție, ea caracterizind o bună parte din
activitatea lunii octombrie și din primele două
decade ale lunii noiembrie. Ca' atare, această
carieră, despre care ne obișnuisem să auzim
numai lucruri bune, a ajuns să realizeze pro
ducții zilnice de numai 7 000—9 000 tone lignit.
Și nu cu mult timp în urmă aici se obțineau
constant peste 15 000 tone cărbune pe zi. Ca
urmare, cariera Gîrla, care la 1 noiembrie
avea încă un plus de producție de circa 50 000
tone, se prezintă la ora actuală cu realizări

modeste, sub nivelul sar
cinilor de plan.
— Cum se explică acest
recul în producție 7
— Nu am putea spune
că această stare de lucruri
s-ar datora în totalitate
înrăutățirii vremii sau
faptului că am fost surprinși nepregătiți pen
tru desfășurarea activității în condiții de
iarnă — recunoaște tovarășul Dan Bălan, in
ginerul-șef al carierei. Realitatea este că, în
această perioadă, atît la treptele de excavare, cît și la punctele de haldare s-a lucrat
mal greu datorită neripării la timp a ben
zilor transportoare. La aceasta s-au adăugat
o serie de „mărunțișuri", cum le spunem
noi : ruperi de covoare, defecțiuni mecanice
și electrice, uzura utilajelor și altele, care
au determinat dese întreruperi ale fluxului
de producție.
Ripările — adică operațiile de mutare a
benzii în funcție de frontul de lucru — sînt,
într-adevăr, strict necesare pentru buna des
fășurare a activității în cariere. Desigur, pe
timpul executării ripărilor trebuie întrerup
tă Extracția. Dar dacă tipare» se amină, eon*-....
secințele șe amplifică, iar tot ce s-a cîștlgat
la producție se pierde și chiar și ceva în
plus. Nu era oare mai normal ca ripă-
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La cariera Girla din bazinul Gorjulul se acționează Intens pentru asigurarea unui ritm mai ridicat la extracția de
cărbune
Foto : E. Dichiseanu

Ieri, pe cea mai tînără platformă industrială a județului
Vaslui — cea din orașul Negrești — a fost pusă în funcțiune filatura de bumbac cardat.
Fabrica are o capacitate de
4 000 tone fire pe an și este do
tată cu utilaje și instalații mo
derne, ceea ce asigură o pro
ductivitate a muncii de două ori
mai mare față de filaturile cu
dotare tehnică clasică. Totodată,
această filatură sporește de 10
ori producția industrială pe care
o înregistrează în prezent ora
șul Negrești. (Crăciun Lăluci).

CRAIOVA :
Utilaj gigant
pentru industria
metalurgică
Colectivul întreprinderii de
utilaj greu Craiova a expediat
pe adresa întreprinderii meta
lurgice din Beclean primul reductor bloc finisor de fabrica
ție românească, utilaj de mari
dimensiuni. în greutate de 120
tone, proiectat de IPROLAMBucurești și destinat laminării
sîrmei de la 12 la 6 mm. La
realizarea acestui utilaj de mare
complexitate, care elimină im
portul, au mai colaborat colec
tive de la „Electrotimiș“-Timișoara, „Neptun“-Cîmpina și în
treprinderea de construcții de
mașini Reșița. în prezent, la
unitatea craioveană se desfă
șoară montajul celui de-al doi
lea utilaj de acest fel. (Nicolae
Fetolescu).

Principalele forțe din agricultură sînt concentrate, în
aceste zile, la executarea arăturilor de toamnă, lucrare
de mare însemnătate pentru nivelul viitoarei recolte.
Pînă ieri, 24 noiembrie, potrivit datelor existente la
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost
făcute arături pe 2 097 300 hectare — 52 la sută din
suprafața prevăzută. Lucrarea este avansată în coope
rativele agricole din județele Suceava. Hunedoara,
Mehedinți, Sibiu și altele. Comparînd procentele care
reprezintă suprafețele arate, rezultă că între județe
vecine și care dispun de aceleași condiții naturale
există mari diferențe. Astfel, în cooperativele agricole
din județul Mehedinți arăturile s-au executat pe 89
la sută din suprafața prevăzută, în timp ce în județul
Dolj ele au fost executate doar pe 50 la sută. Prin
urmare, nu condițiile obiective sînt cele care au de
terminat • întârzierea arăturilor, ci defecțiunile în orga
nizarea muncii în folosirea tractoarelor. Timpul este
frumos în cea mai mare parte a tării, iar pămîntul
s-a zvîntat. Iată de ce este necesar ca. în această
săptămînă, să fie depuse eforturi pentru a se Încheia
arăturile pe întreaga suprafață prevăzută.

ARGEȘ în unitățile agricole din
județul Argeș se muncește intens
pentru ca. pină la sfîrșitul acestei
luni, să se facă arături pe întreaga
suprafață prevăzută. Pînă în seara
zilei de 24 noiembrie s-au arat
36 500 hectare din cele 53 400 hec
tare cît prevede planul. „Condițiile
de lucru sint grele .— ne spune
ing. Petre Leca, directorul Trustului
de mecanizare Argeș. Au căzut ploi,
iar terenul este moale, dar viteza
de lucru este în creștere. Celor 1 300
de tractoare aflate în brazdă, li se
adaugă, pe zi ce trece, cele eliberate
de la recoltat. Programul se desfă
șoară din zori și pînă noaptea tîrziu.
la lumina farurilor".
în consiliul agroindustrial Costeștl,
sînt de executat ogoare de toamnă
pe o suprafață de 8 990 hectare, lu
crare ce s-a și făcut pe jumătate
din suprafață. Inginerul-șef al con
siliului, Constantin Tuță. prezentîndu-ne graficele întocmite minuțios
de fiecare din cele 11 formații de
lucru, ne spunea: „într-adevăr,
condițiile sînt grele. Cu toții sîntem
convinși că făcînd acum arăturile,
vom cîștigâ la anul cel puțin 1 000 kg
porumb la hectar". Spusele ingine
rului sînt înțărite de hărnicia trac
toriștilor. Pe cimp se aflau din zori
la lucru, pe un vînt aspru, șase cu
pluri de tractoare. „Toată stima pen
tru tractoriști, apreciază ing. Leca,
aplecîndu-se pe brazdă, pentru că,
iată, arătura este de calitate și la
adîncimea cerută, de circa 30 cm",
întrucît vîntul favoriza uscarea pămîntulul, s-a prelungit programul
cu încă 1—2 ore. Prin bună organi
zare a muncii șe remarcă și forma
ția de 21 de tractoare a cooperativei
agricole din Suseni, condusă de șeful
de secție Tudor Buican. Aici se rea
liza o viteză de lucru de 3,5 hectare
de arături pe cuplu. Pentru întraju
torare sosise la Suseni și o formație
de 20 de tractoare din consiliul
Slobozia, unde arăturile sînt pe sfîrșite. Ca tractoriștii sosiți să aibă
condiții optime, conducerea coope-

CU TOATĂ FERMITATEA ÎMPOTRIVA CELOR CARE ÎNCALCĂ NORMELE

VASLUI :
A intrat în funcțiune
filatura de bumbac
cardat

Intensificarea arăturilor de toamnă

ȚARII-CIT MAI
MULT CĂRBUNE!

Hunedorenii
au indeplinit planul
cincinal la export
în numărul trecut, ziarul nostru
publica știrea despre un presti
gios succes al colectivelor mun
citorești hunedorene : îndepli
nirea planului cincinal. Azi
anunțăm un alt succes: îndepli
nirea sarcinilor din planul cinci
nal 1976—1980 la export, ceea ce
creează premise pentru livrarea
de produse suplimentare, pînă la
sfirșitul anului, în valoare de
peste 100 milioane lei-valută.
în telegrama adresată cu acest
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de către Co
mitetul județean Hunedoara al
P.C.R., se arată : Acest nou suc
ces muncitoresc constituie o do
vadă grăitoare a entuziasmului,
abnegației și devotamentului cu
care oamenii muncii de pe aceste
străvechi meleaguri românești își
închină întreaga lor energie și
capacitate creatoare înfăptuirii
neabătute a politicii partidului și
statului nostru.

și prosperității lor, al cauzei gene
rale a păcii și colaborării între na
țiuni. în acest context a fost subli
niată însemnătatea aplicării în prac
tică a tuturor înțelegerilor conveni
te cu ocazia vizitei, în aceste zile, la
București a vicepremierului egip
tean.
A avut loc un schimb de păreri în
probleme actuale ale vieții interna
ționale, exprimindu-se voința Româ
niei și Egiptului de a conlucra pe
arena mondială, de a-și aduce o con
tribuție activă la diminuarea tensiu
nii din relațiile dintre state, la re
luarea și continuarea politicii de
destindere, pace și respect al inde
pendenței naționale, la soluționarea
pe cale politică a stărilor de încor
dare și conflict, la crearea unui cli
mat de securitate și largă colaborare
internațională.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

CONDIȚIILE BUNE DE LUCRU IN ClMP, ÎNSOȚITE DE O TEMEINICĂ

în acest sfîrșit de an și de cincinal, minerilor din bazinul Gorjulul le revin sar
cini deosebite în privința asigurării unor cantități mereu sporite de cărbune energetic,
intens solicitat de economia națională. în acest sens, la indicația conducerii partidu
lui, începind cu a doua decadă a lunii noiembrie, în paralel cu producția curentă, se
întreprind acțiuni de livrare a întregii cantități de cărbune — atit a celei extrase zilnic,
cit și a celei aflate in stoc în exploatări — la unitățile beneficiare, cu prioritate la
marile termocentrale de la Rovir.ari, Ișalnița și Turceni. Conform graficelor întocmite,
bazinul minier gorjean trebuie să producă și să livreze zilnic 80 000 tone cărbune în
noiembrie și 85 000 tone în decembrie, la care se adaugă o cantitate de 15 000—20 000
tone pe zi provenite din stocuri, astfel incit pînă la 31 decembrie a.c. să se asigure
rezervele de iarnă la consumator și lichidarea, in linii mari, a producției stocate la
furnizor.
Trebuie să arătăm însă că dacă livrarea șl preluarea producției din stocuri s-au
desfășurat într-un ritm apropiat de sarcinile stabilite — expediindu-se pînă în prezent
către termocentrale circa 200 000 tone lignit — producția de cărbune. îndeosebi din
cariere, a înregistrat o sensibilă scădere, oscilînd intre 55 000—60 000 tone lignit pe zi.
Aceasta impune o mai amplă și responsabilă mobilizare a colectivelor de mineri din
întregul bazin carbonifer, astfel Incit producția realizată și livrată zilnic să se ridice
în cel mai scurt timp la nivelul rezultatelor bune din lunile anterioare. Cum se acțio
nează concret pentru asigurarea unui ritm mai bun de producție — iată tema investi
gației noastre la cariera Gîrla. o unitate reprezentativă a mineritului gorjean.

■

din partea sa, a poporului român, un
salut călduros și cele mal bune urări
președintelui Anwar El Sadat, poporului egiptean prieten.
în timpul întrevederii s-au evocat cu satisfacție relațiile de strînsă
și rodnică colaborare dintre Româ
nia și Egipt, relații care cunosc o
evoluție ascendentă, multilaterală,
avind la bază importantele hotărirl
și măsuri stabilite cu prilejul dialo
gului la nivel înalt, de la București
și Cairo. A fost manifestată, de
ambele părți, dorința de a dezvolta
și întări în continuare colaborarea
fructuoasă
româno-egipteană,
pe
plan politic, economic, tehnico-științific și în alte sfere de activitate. A
fost relevată, de asemenea, hotărirea
de a extinde, în forme moderne și
eficiente, cooperarea în domeniul pe
trolului, gazelor, minereurilor și al
tor materii prime, în folosul celor
două țări și popoare, al progresului

MORALEI NOASTRE Șl LEGILE ȚARII!
Cunoscută, pînă In anii
trecuți. numai pentru renu
mitele sale plantații de / vii
care produc vinul de Murfatlar. comuna Basarabi din
județul
Constanța
este
acum reședința unuia din
tre cele mai mari șantiere
ale canalului Dunărea —
Marea Neagră, unde se des
fășoară zilnic o activitate
ritmică, trepidantă. incit
oamenii care intră și ies
dimineața și seara de la
munca pe excavatoare, pe
buldozere, pe autocamioane
de mare capacitate sau în
atelierele uzinei de reparat
utilaj greu, rar dacă se pot
întîlni vreodată la o vorbă
de tihnă pentru a-si depăna
amintirile sau impresiile.
Sint oameni din toate col
țurile tării, care dau acum
bătălia pentru edificarea
magistralei de ape care va
străbate Dobrogea. a por
tului Basarabi și a viitoru
lui oraș care prinde contur
cu fiecare bloc de locuințe
dat în folosință. Sînt oa
meni de diferite vîrste și
meserii. Sînt mii șl mii de
oameni care au dublat în
ultimul timp aproape în
fiecare an populația comu
nei. și ar mai fi nevoie de
brațe de muncă încă o dată
pe atît pentru a face fată
nevoilor de pe șantiere.
Iată de ce, într-o zi din
luna septembrie a anului
trecut, cînd au coborlt din
tren un bărbat și o femeie,
încărcați de valize și genți,
și au întrebat de o gazdă,
localnicii n-au stat să
se intereseze cine or fi
sau ce o fi cu ei. ci l-au
îndreptat către locuința

unei bătrlne, pe nume Eca
terina Olteanu.
— Știți, eu lucrez in port,
la Constanța și n-am găsit
locuință în oraș. De aici
mi-ar fi lesne să fac naveta
cu autobuzul... 20 de kilo
metri... Pentru soție poate
că găsesc ceva de lucru

ceas de mînă. Gestul aces
ta de nabăb i-a creat ime
diat în vecini faima dorită,
de om cu. dare de mînă și
cumsecade, generos și ma
nierat. Motiv pentru care,
la o viitoare onomastică în
familia lui Mircea Avram,
de meserie sudor, sint in-

pe care 11 avea tot „in plus"
și pentru care nu pretinde
decit 200 de lei.
Cîteva zile mai tîrziu,
Bucurescu o cunoaște pe
Maria Savin, venită în vi
zită la Ecaterina Olteanu,
curioasă să-i cunoască oas
peții despre care auzise

Parazitul și sprijinitorii
f ■f■ * ■■■
sai... chilipirgiu
aici — a făcut Dorin Bucu
rescu prezentările.
:— Bine, maică, vă dau
camera din spate, că e mai
liniște, să vă puteți odihni,
că la stradă se cutremură
pămîntul de roțile mașini
lor de la șantier.
Era exact ce-și dorea Do
rin Bucurescu. La rîndul ei,
bucuroasă de oaspeți, dar
și de cîștig, pentru că înca
sase chiria înainte. Ecate
rina Olteanu făcea exces de
iei cu musafirii, îngrijindu-i ca pe doi porumbei.
Curios însă, „porumbeii"
stăteau toată ziua în casă
și nu părăseau cuibul decît
seara.
— Știți, eu lucrez în tură
de noapte, a dat Bucurescu
o explicație în fugă ; iar
drept mulțumire pentru
plusul de atenție al gazdei
i-a făcut acesteia cadou un

vitați și Dorin Bucurescu
cu soția, care fac o impre
sie deosebită : flori, ca
douri, vorbe frumoase care
îi incintă pe cei de față.
— Ce să vă spun ? Eu sînt
de meserie tehnician meca
nic. lucrez acum la trustul
de construcții hidrotehnice
și ridic pe puțin 4 000 de lei
pe lună. Muncesc greu, dar
iese ! a pocnit Bucurescu
din degete. Apropo, am un
radiocasetofon de vînzare
marcă japoneză. Dacă vă
interesează, îl dau ieftin, că
am două, n-am ce face cu
ele.
Gazda se arată amatoare
de chilipir, spre invidia al
tor meseni, care ar fi vrut
și ei să cumpere cîte ceva,
că vorba aia, bani au și ei...
Ca atare. Bucurescu o
„consolează"
pe
Maria
Lupu cu un ceas de mînă,

frumoase,
atîtea
vorbe
Bucurescu e încîntat și în
scurt timp ii întoarce și el
vizita pentru a-i face o
propunere :
— Nu vă interesează o
butelie de aragaz ? Am
adus-o de la București, cu
bagajele, dar n-am ce face
cu ea, pentru că nu gătim
acasă. Cu 3 000 de lei ne
înțelegem. Tîrgul se face
pe loc. fără tocmeală. Pen
tru că Bucurescu lăsa im
presia unui
___ om
__ ____
de lume.
____
amabil, chiar generos.
în curînd însă. Impresiile
tuturor aveau să se schim
be cu 180 de grade : la nu
mai două luni de la stabi
lirea sa în Basarabi, Bucu
rescu avea să se reîntîlnească cu noile sale cunoș
tințe... la tribunal. La în
ceput nimeni nu bănuia de
ce și nici ce se întîmplase.

Nu observaseră nici măcar
lipsa acestuia din localita, te, pentru că la .Basarabi
oamenii care lucrează zi și
noapte în schimburi, pe
șantierele întinse pe zeci
de kilometri, se întîlnesc
rar unii cu alții, iar absen
ta unuia de acasă nu poate
să însemne decît prezența
lui în același timp la mun
că. Dorin Bucurescu făcea
însă excepție de la această
regulă generală ; dintr-un
lung rechizitoriu, oamenii
aveau să afle că cel care
se lamenta că muncește din
greu în schimburi de noap
te. lăudîndu-se în schimb
că e bine retribuit, nu este
altceva decît un parazit so
cial. își abandonase soția și
cei doi copii la Orșova
unde-și avea domiciliul,
trăind în concubinaj cu o
femeie de aceeași ținută,
morală (și ea își părăsise
soțul șj copilul în Bucu
rești), dormind ziua și ie
șind noaptea după pradă.
Cu alte cuvinte, procurînd
pe cele mai necinstite căi
obiecte de valoare : cea
suri, inele, bijuterii, radiocasetofoane etc., pe care le
vindea apoi amatorilor de
chilipir. Cei care-1 cunoscu
seră ca pe un om „manie
rat și amabil" aveau să se
convingă cu probe și mar
tori că insul era de fapt un
speculant ordinar care intra
în relații cu tot felul de
vîptură-lume prin localuri

Georqe M1HAESCU
corespondentul

„Scinteil"

(Continuare în pag. a Ii-a)

rativei a avut grijă să le asigure
hrană și locuri de cazare.
Șl în consiliul agroindustrial Teiu
s-au luat măsuri energice pentru
realizarea arăturilor de toamnă pînă
la sfîrșitul acestei luni. Din cele 4 581
hectare planificate, aici se arase cu
mult peste jumătate. întrucît în coo
perativele agricole Șerbănești, Teiu
și Rociu se cultivă legume pe su
prafețe întinse, tractoriștii dădeau
zor cu terminarea ogoarelor pe cele
560 hectare planificate pentru gră
dină. La cooperativa din Șerbănești,
formația de tractoriști condusă .de
Petre R. Ion, șeful secției de meca
nizare, trăgea brazde adînci pe te
renul de 70 hectare pentru legume.
Aflată la fața locului, tehniciană
Elena Oprescu a ținut să remarce
hărnicia de care dau dovadă tracto
riști ca Dorel Model și Ion Iordache.
Un număr însemnat de mecaniza
tori sînt întîlniți la arături în plan
tații și vii. Programul lor este ace
lași — din zori și pînă
.
...
noaptea.
Printre pomi ei au tras brazde pe
8 500 hectare din 13 000, cît este pla
nul, iar în vii — pe 1 500 hectare
din 2 273. Cu suprafețele cele mai
mari se situează consiliile agroindus
triale Tigveni, Stîlpeni, Schitu Go
lești și Topoloveni. (Gheorghe Cirstea).

VILCEA. Timpul favorabil din ul
timele zile a facilitat mobilizarea unor
forțe sporite la executarea arăturilor
de toamnă pe cele 26 000 hectare din
județul Vîlcea, cîte au fost ocupate
cu porumb și alte culturi tîrzii. Așa
se explică faptul că pînă la 24 noiem
brie au fost arate aproape 16 000 hec
tare, estimindu-se. totodată, ca pînă
la sfîrșitul lunii această lucrare să
se încheie pe întreaga suprafață. în
consiliile agroindustriale
Lădești,
Făurești, Drăgășani și Galicea, sta
diul arăturilor a ajuns la 70—95 Ia
sută și ele ar putea fi încheiate mult
mai repede dacă s-ar acționa cu
aceeași viteză și la eliberarea ultime
lor terenuri de coceni. De exemplu.

in unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Drăgășani și Galicea,
viteza de lucru a scăzut, deoarece
nu peste tot au fost luate măsuri
pentru transportul cocenilor în bazele
furajere de pe aproape 270 și, reapectiv, 110 hectare.
Se muncește intens la arat și în
cooperativele agricole Copăceni, Lăpușata, Roiești, ca și în celelalte uni
tăți agricole din cadrul consiliului
unic Lădești, încă de la primele ore
ale dimineții, 11 mecanizatori, prin
tre care se aflau Alexandru Popa,
Valeria Matei; Alexandru Niță, Ion
Bonciulescu, Gh. Cazan, constituiți
într-o singură formație de lucru, s-au
deplasat în ferma Găgenl a C.A.P.
Lădești, pentru a termina în aceeași
zi arăturile pe ultimele 25 hectare.
După cum ne spune tovarășul Ion
Toma, primarul comunei, transportul
gunoiului în cîmp se efectuează în
exclusivitate cu atelajele, tocmai pen
tru a lăsa tractoarele să lucreze din
plin la executarea arăturilor. Vineri,
zece tractoare din cooperativele agri
cole Lăpușata și Copăceni au fost
dislocate la C.A.P. Stănești. unde,
datorită condițiilor grele de lucru,
viteza la arat a fost mai redusă. Mă
suri de concentrare a unor formații
de tractoare pe sole mai mari au fost
luate și în cooperativele agricole
Făurești, Laloșu, Măciuca, Fîrtățești,
Budești, „Nicolae Bălcescu" ș.a., creîndu-se astfel premisele accelerării și,
implicit, încheierii grabnice a arătu
rilor de toamnă. (Ion Stanciu).

ILFOV, k3 24 noiembrie, In Ju
dețul Ilfov mai erau de arat 179 000
de hectare (50 la sută din plan) și
de eliberat de coceni o treime din
. această suprafață. Cu toate efortu
rile depuse de mecanizatori, cu toa
te că au fost organizate formații de
noapte și schimburi prelungite, din
cauza timpului nefavorabil n-a fost
atinsă viteza prevăzută la arături pe
un tractor : 3 hectare pe zi. S-a lu(Continuare in pag. a IlI-a)

Grîul de pe platouri
Prietenul meu, ingi
nerul agronom Nicolae
Sărătean, de la Mănărade, undeva pe lingă
Blaj, îmi arată cu
mina întinderile care
ii cad în grijă. De aici,
din malul Tîrnavei
Mari, pantele urcă lin
către dealurile din
stingă, pierdute sub
cupola
cerului
de
toamnă, Soarele e in
răsărit, ceva mai sus,
planînd fără raze peste
cordoane alburii de
ceață. Frigul dimineții
este încă pătrunzător
și inginerul, grăbit
să-și pună „în dispozi
tiv" puținele „trupe"
de care dispune : me
canizatorii, care fac unele verificări la trac
toarele aflate pe punc
tul de plecare la arat,
tractoriștii, care se află
?i ei „la fața locului",
cei cîțiva inși cpre
vor însoți semănătorile.
Se vorbește din cînd
în cînd despre un
„acolo" misterios, cu
aruncături de ochi către dealurile din depărtare.
Tractoarele
pleacă pe rind, ieșind
în șosea și indreptîndu-se cu țăcănituri
iuți în direcții necunăscute mie. Apoi,
prin apropiere trece o
turmă de vite a cooperativei care se tndreaptă spre clmp.
Ciurdarul schimbă cî
teva cuvinte cu ingi
nerul, „cică pentru
grîu
pentru

prunci", Totul te rezolvă repede cu un telefon dat la sediu,
Omul e liniștit și își
vede de drum. Nu
peste mult timp, un
țîriit de telefon anun
ță că la o gară de pe
undeva prin apropiere
au sosit ingrășămintele. Inginerul, care e
chemat să confirme
înștiințarea telefonică,
îl văd rezemat de

‘ însemnări de
Dumitru BALAEȚ
pervazul din afară
al ferestrei, vorbind.
Apoi își freacă miinile bucuros. Fața lui
arsă de vînt, cu mulți
țepi albi răsăriți peste
noapte, te destinde
zimbet. Se
într-un
vede că e o veste
bună, de mult timp
așteptată. O comunică
și celorlalți.
Mîine
„oamenii lor" vor fi
acolo!
Ceva mai tîrziu, trecînd peste locurile cu
porumb semănat in a
doua cultură, inginerul
îmi spune că „pe aici,
pe pantele astea", au
făcut anul ăsta abia o
mie cinci sute de kilo
grame de griu la hec
tar, pe cînd „acolo,
sus", pe platouri, peste
cinci mii I In alte
locuri, sub pretext că
ar fi neproductive ase-

menea suprafețe au
fost scoase din circui
tul agricol. Iată de ce
cred că merită să fie
,deconspirate“ tainele
griului de „acolo“, de
sus. Griul misterioase
lor platouri de pe dea
lurile care împodobesc
Timavele. Griul mai
aproape de zăpezi și
de soare. Griul cu bob
dens și sclipitor ca
aurul. Griul bătut de
vințuri puternice și de
fulgerele înălțimilor.
Mă gindesc cu sfioșenie la puterile aces
tei plante miraculoase,
pe cit de sensibilă și
de fragedă, pe atit de
dirză și îndărătnică. A
cărei germinație se
face
sub
brumele
toamnelor. Iar înfrăți
rea, marea, teribila
înfrățire a zeci și zeci
de fire din același
bob-părinte, cu atit
mai puternică și mi
nunată cu cit firavul
griu se luptă mai din
greu cu viscolele și
zăpezile iernilor, mingiiat înainte și-n ur
mă de miile de boturi
de catifea ale turme
lor transhumante.
Fără îndoială că da
cii cunoșteau și ve
nerau Griul, de vreme
ce-i duceau tainele
cu ei, acolo, sus,
pe înălțimi, mai aproape de Soare. Si
de unde ne privesc
mereu prin timpuri
cu ochi de vulturi și
de pămint.
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„Al taichii!"
Cind un consătean mai tinăr
ii dă binețe, Ion Toc din Colibași — Argeș ii răspunde cu
același zimbet din inimă și cu
aceleași cuvinte : „Să trăiești, al
taichii !“. Și Ion Toc repetă acest
răspuns la binețe de zeci și sute
de ori pe zi, bătind drumurile
localității, de-a- lungul și de-a
latul, cu tolba lui de poștaș în
cărcată cu de toate : scrisori,
ziare, mandate. Oamenii s-au
obișnuit atit de mult cu „al tai
chii", incit nici acum, cind neobo
sitului poștaș i-a venit sorocul
să predea ștafeta, adică tolba,
altui confrate mai tinăr, nu pot
să creadă că n-o să le mai bată
la poartă. Dar și lui insuși, deși
are 65 de ani, ii vine greu să se
despartă de tolbă. „Că de dru
meție — adaugă el — nici vorbă.
Bine-a zis cine-a zis că mersul
pe jos e cel mai sănătos. Eu mult
am mers și bine mi-a mers"...

I

I
I
I
I
I
I
I O viață salvată
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I În loc de
I „săru mina"...
I
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Nu era • ••
I antrenor
de box
I
I
I
I

S-a dus, ca de obicei, să-și
aducă apă de la fintină. A fost
suficientă o clipă de neatenție
și, alunecind, a căzut in adine...
Intimplarea a făcut ca tocmai
atunci, prin preajma locului cu
pricina, să se afle, in rondul
său. Emil Mlhalache, din cadrul
corpului de pază militarizată Su
ceava. Imediat, E.M. a anunțat
doi vecini. Cu mult curaj, legindu-se cu un lanț, el a coborit in
fintină. Urcușul a fost ceva mai
greu, pentru că nu mai era
singur. Tot el i-a dat femeii și
primele îngrijiri.
O viață salvată.

Elevă in clasa a XH-a a Liceu
lui de construcții din Botoșani,
Alexandru Marieta ne semnalea
ză „cu adincă mihnire și indig
nare", un fapt reprobabil, avindu-l ca „erou" pe un anume Mi
hai Mazăre. „Pe la miezul nop
ții — ne scrie ea — numitul Mi
hai Mazăre din Draxini — Bo
toșani, abia mai ținindu-se pe
picioare din cauza băuturii, a bă
tut la ușa mamei sale. Mama i-a
deschis îndată și, deși puțin spe
riată de înfățișarea lui, a dat
să-l îngrijească. Dar nici n-a
apucat mama să zică o vorbi, că
feciorul a și ridicat mina asupra
ei, astfel că o săptămină întrea
gă a fost nevoită să primească
îngrijiri medicale. E drept ce se
zice că băutura îți ia mințile, dar
să ajungi pînă acolo incit să
ridici mina asupra aceleia care
ți-a dat viață, e cale lungă 1“
Intr-adevăr.
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Trecătorii intraseră in panică.
Un autoturism se îndrepta ca un
bolid spre bulevardul București
— cea mai aglomerată arteră de
circulație din Baia Mare. Din
fericire, motorul mașinii s-a
oprit brusc și a fost evitat astfel
un grav accident de circulație.
Cine era la volan ? Era Dorel
Bontaș, căruia o „logodnică"
mult prea naivă din localitate ii
acordase încrederea și mașina.
Și cum să nu-i acorde, cind D.B.
se lăudase cu bicepșii lui, că
este, nici mai mult, nici mai
puțin, decit un faimos antrenor
de box ? tn realitate, era de me
serie.. ospătar la Sovata. dar se
lăsase de ospătărie șt se apucase
de hoție și escrocherie. Părăsindu-și soția și copilul, colinda
prin țară după alte mirese. Pe
alese. Acum, o să se „aleagă"
și cu un dosar penal pe măsura
celor săvirșite.

un
pic, pic...
Ce poate face un om cinstit cu
o șaretă ? Multe și bune. Se poa
te duce la locul de muncă, mai
poate face și mici transporturi,
ba chiar și cite o plimbare.
Ce poate face un hoț cu o șa
retă ? Evident, să fure. Așa a
procedat Tănase Vasile din co
muna Surdila Găiseanca, județul
Brăila. Cite-un pic, cite-un pic,
tot făcind curse între tarlalele
Întreprinderii agricole de stat
Mircea Vodă și propria ogradă,
Tănase s-a aprovizionat, ca un
hirciog, cu atita porumb, sola și
alte cele, incit era gata-gata să
facă un vagon, dacă nu-i picau
oamenii legii plocon. Acum, tot
cite-un pic, cite-un pic, Tănase
nu mai stă de... lemn Tănase. ci
se apropie încet, dar sigur, de
ziua in care va fi judecat și
condamnat.

Cine a pierdut
un... porc ?
— Alo ? Rubrica „Faptul divers" ? La telefon este un bucureștean care locuiește in zona
Cotroceni.
- Să fiți sănătos. Cu ce vă
putem fi de folos ?
— De folos puteți să-mi fiți și
mie, și păgubașului.
— Care păgubaș ?
— Stați să vedeți. Duminică,
16 noiembrie, pe la ora 10,30
dimineața, am găsit in apropiere
de locuința mea un porc căzut
dintr-un camion. Un porc ca toți
porcii, dar rotofei și tare blind.
L-am dus la mine in garaj și am
anunțat miliția. Dar de atunci și
pină azi (n.n. ieri, 24 noiembrie)
nu s-a prezentat incă păgubașul
tn ce mă privește, l-am hrănit
cu de toate, dar e tare pofticios
și mincăcios. Ca un... porc. Vă
rog foarte mult să scrieți despre
lucrul acesta, poate, poate află
stăpinul și vine să-l ia pînă-n
...ignat. N-are decit să dea un
telefon la 45 10 29.
Rubrică realizată de
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cu pasiune și forță de convingere
in sprijinul promovării noului
specialiștilor la Identificarea unor so
luții constructive mai moderne este
completată printr-o susținută muncă
educativă desfășurată în forme va
riate, pentru a dezvolta răspunderea
fiecărui muncitor, a elimina orice ri
sipă și a întări disciplina.
Sînt multe mijloacele prin care se
acționează în această direcție. Din
gama largă a acestora, menționăm
brigăzile muncitorești pentru contro
lul consumului de energie electrică.
Organizate pe fiecare atelier și în
fiecare schimb și alcătuite din patru
persoane — muncitori, conducători ai
formațiilor de lucru — ele urmăresc
transpunerea în viață a măsurilor adoptate la nivelul unității și al sec
ției privind economisirea energiei.
Discutăm cu tovarășul lancu Ion,
responsabilul brigăzii de control de

Pentru a face cunoștință cu prin
cipalele realizări ale colectivului în
treprinderii „Electroaparataj" din
Capitală, nu este nevoie să apelezi la
datele organismelor de sinteză ; este
suficient să privești cu oarecare aten
ție panourile și graficele situate la
intrarea în unitate sau pe aleile care
conduc la halele de producție. Aflăm
astfel că unitatea a îndeplinit pre
vederile planului cincinal la produc
ția industrială încă de la 31 iulie, că
principalii indicatori sint realizați,
iar valoarea producției suplimentare
ce se prelimină a fi obținută pină la
sfîrșitul anului se ridică la 660 mili
oane lei.
Dincolo de datele și realizările ob
ținute, aici totul sugerează ordine,
disciplină, bună organizare ; propa
ganda vizuală este o oglindă fidelă
a activității întreprinderii. Munca
politică în ansamblu este temeinic
racordată la cerințele prioritare ale
perfecționării producției.
Dacă pînă nu de mult — ne spu
nea tovarășul Ion Filip, secretarul
comitetului de partid — în desfășu
rarea muncii politice pentru creșterea
eficientei economice ne ocupam mai
ales de sectoarele de producție propriu-zise, în ultimul timp ne concen
trăm atenția cu deosebire către sec
toarele de concepție și proiectare,
care au un cuvînt greu de spus în
această direcție.
Diagrama ABC este pentru cel
neavizați o denumire tehnică ; aici
ea înseamnă o metodă de determi
nare a priorităților in modernizarea
tehnologiilor de fabricație și a pro
duselor. Desigur, într-o unitate toa
te produsele sînt susceptibile de îm
bunătățiri. Dar unele, prin ponderea
pe care o dețin în totalul producției,
prin economiile scontate, se cer „ata
cate" cu deosebire. Or, cu ajutorul
metodei amintite, produsele sînt cla
sificate pe grupe de urgentă și eșa
lonate într-o ordine riguroasă.
între asemenea priorități se înscrie
și contactorul de 250 de amperi. Pen
tru a fi modernizat, s-a constituit
o brigadă mixtă alcătuită din proiec
tant, tehnolog, maiștri, muncitori
fruntași, care supun analizei diverse
variante de îmbunătățire. Soluția fi
nală însumează, astfel, un efort co
mun. competentă, dăruire, toate con
cretizate în economisirea, prin reproiectările propuse, a 174 tone metal.
Desigur, am putea evidenția multe
alte exemple similare, care atestă
efortul susținut pentru • valorificarea
capacității creatoare a colectivului.
Meritul deosebit al organizației de
partid este că, înțelegînd importanta
economică a creației tehnice, a des
fășurat o intensă muncă politică
menită să stimuleze această preocu
pare ; ea nu s-a limitat doar la
constituirea — pe hîrtie — a colecti
velor mixte, ci a urmărit permanent
activitatea lor, împreună cu specia
liștii, a analizat periodic rezultate
obținute, mobilizînd activ energiile
pentru depășirea unor greutăți.
Un test operativ în secția montaj.
Adresăm unui grup de muncitoare,
printre care Nlculescu Elena, Iliescu
.Sofia, Baicu Anișoara. citeva între
bări : „Știți cit costă piesa la care
lucrați ? Dar operația pe care o exe
cutați ? Care este valoarea unui mi
nut pierdut ? Cit valorează sporirea
cu un procent a productivității mun
cii Ia nivelul secției ? Dar al între
prinderii ?“ Răspunsurile se succed
firesc : 70 lei. 7 lei etc. Căutăm ex
plicația unei asemenea promptitudini.
O găsim tot la persoanele întrebate,
care ne spun că răspunsurile le au
permanent în față : pe panourile afi
șate pe grupuri de mașini, la intra
rea în secție.
Așadar, activitatea de antrenare a
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Din experiența
organizației de partid
de la întreprinderea
„Electroaparataj“
din Capitală
la secția prese bachelită — secție
mare consumatoare de energie. Ur
mărim. ne spune el. ca mașinile să
nu meargă în gol, ca în pauza de
masă să fie stinse toate becurile și
mai ales toate preîncălzitoarele.
— Se economisește multă energie
pe această cale ?
— Un singur preîncălzitor, dacă
merge în pauza de masă, consumă
2 kWh în zadar. Dacă ținem cont că
avem 70 de preîncălzitoare... Cum
procedăm cu cei care încalcă aseme
nea prevederi ? Discutăm cu ei. îmi
aduc aminte că unuia i-am făcut un
calcul din care reieșea că el. acasă,
consumă energia pierdută prin func
ționarea în gol a preîncălzitorului
de-abia în citeva săptămîni.
Asemenea dezbateri se organizea
ză mereu avînd subiectele cele mal
diferite. Sufletul lor sînt, la fiecare
loc de muncă, colectivele muncii po
litice de Ia om la om. Pe comunis
tul Barbu Neagu, responsabilul unui
asemenea colectiv de la secția de
turnătorie, l-am găsit în toiul unei
astfel de discuții. Se turnase o piesă
cu defecte; o piesă care conținea și
mult cupru. Am strîns, ne relata el,
vreo cîțiva oameni care ne mai fac
din cînd în cind asemenea necazuri.
Printre ei, evident, și autorul rebutu
lui. Nu am făcut altceva decit să
explic de unde aducem noi cuprul,
cit se plătește pentru el, și cam cit
ne costă rebutarea unei piese turnate.
Spun „cam cît ne costă" pentru că
aici nu este vorba numai de aspectul
economic, ci si de cel moral : căci a
rebuta o piesă dintr-un metal pe care
îl plătim cu asemenea bani grei în
seamnă nu numai a risipi munca ta

șl a altora, ci și a nesocoti efortul
deosebit pe care 11 face societatea
noastră ca să ne asigure această ma
terie primă.
Colectivele muncii de la om la om
sînt instruite periodic, informate asu
pra sarcinilor unității. Este ceea ce
permite ca discuțiile pe care le or
ganizează să nu se piardă într-o ca
zuistică măruntă, ci să se axeze asu
pra problemelor esențiale ce preo
cupă colectivul. Adresîndu-se minții
și sufletului oamenilor, arătîndu-le
rațiunea diferitelor măsuri, de ce este
necesar să facă eforturi pentru a în
vinge diferite greutăți, aceste colec
tive contribuie la crearea unei opinii
de masă intransigente, față de dife
rite abateri, fată de fenomenele de ri
sipă, a unei atitudini noi fată de
muncă.
Printre factorii care asigură rezo
nanța, adresa dorită, activității lor
este prestigiul profesional, politic și
moral al membrilor colectivelor, con
cordanta deplină dintre cuvintul lor
și faptă. Discutăm în acest sens cu
tovarășul Ion Alexe, șeful secției
montaj, om cu peste 20 de ani de
muncă. „Pe mine, ca om, ne spune
el, mă supără atitudinea celor care,
atunci cind li se încredințează o sar
cină deosebită, încearcă să aducă mai
întîi argumente că nu se poate...
Obișnuiesc să le spun că noi sintem
fabricanți de aparate, nu de justifi
cări ! Și de multe ori mă așez lîngă
cel ce zice că nu poate, discutăm șl
stabilim ce trebuie să facă. Revin
pînă cînd problema se rezolvă".
De fapt, aici este și secretul efi
cientei muncii politice din întreprin
dere : ea nu se desfășoară în princi
pal în ședințe, ci prin discuția direc
tă. firească, prin povața sinceră, prin
gestul șl sprijinul concret menite să
stimuleze realizarea sarcinilor, pre
gătirea profesională și morală a fie
cărui membru al colectivului.
Dealtfel, tocmai pentru a asigura
cunoașterea experienței organizației
de partid de la întreprinderea „Electroaparataj", secția de propagandă a
Comitetului municipal București al
P.C.R. a organizat aici, zilele trecu
te, o consfătuire la care au parti
cipat șefii sectoarelor cu munca po
litică de la comitetele de partid ale
sectoarelor, secretari cu propaganda
și responsabili ai colectivelor mun
cii politice de la om la om din mari
unități economice ale Capitalei.
Tema consfătuirii — formele și mij
loacele folosite de colectivele muncii
politice de la om la om în sprijinul
cunoașterii și realizării sarcinilor de
producție — a prilejuit un util și in
teresant schimb de experiență între
participanți, relevarea celor mai
eficace metode de muncă folosite de
colectivele muncii politice de la om
la om, în vederea generalizării lor
de către organizațiile de partid în
toate unitățile economice din Bucu
rești.

CUVÎNTUL CITITORILOR n
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
Vînzarea „pe sub mină11 — un delict
tratat prea blajin
Aș vrea să-mi spun și eu părerea
cu privire la acele practici care se
mai manifestă în comerț, cum sînt
dosirea unor stocuri însemnate de
măjfuri pentru a le vinde apoi „pe
sprinceană" sau „pe sub mină". In
calitate de cetățean al acestei țări
și membru de partid, doresc să
spun deschis că legile sau regle
mentările actuale care veghează la
buna desfășurare a activității din
sectorul comercial sînt prea blînde
față de grava abatere a stocării
mărfurilor în scopul obținerii unor
profituri personale. După cum se
știe, sancțiunea care se aplică, în
prezent, pentru „dosire" de mărfuri
ajunge la 100 sau cel mult 200 lei
amendă. Or, este limpede că o ase
menea „sancțiune" nu poate opri
elementele incorecte să-și continue
nestingherite practicile necinstite. O
asemenea amendă înseamnă foarte
puțin în raport cu cîștigurile ilicite
pe care aceștia le obțin în fiecare
zi. Nu mai vorbesc de faptul că
asemenea oameni, care obțin atit
de ușor cîștiguri de mii și mii de
lei, „aruncă" cu bani oriunde, incit
îi „strică" și pe alții, mituiesc, îm
ping la corupție în diferite dome
nii — la magazine, la spital sau po
liclinici, lă școli. Așa încolțește
mentalitatea ca pentru servicii le
gale, plătite prin retribuție, să se
mai ceară diferite „ciubucuri" sau
cadouri. Omul de rînd, care mun
cește cu sudoare pentru a cîștiga un
ban, nu are cum să suporte acest
sistem de... dijme. Am stat de vorbă
cu colegi și cu alți cetățeni, de pro
fesii diferite: cu toții avem păre
rea că organele de stat ar trebui
să ia măsuri mai drastice împotri
va unor asemenea practici. înțele
gem că, din diferite motive, nu
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și corespondenții „Scînteii"
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BIHOR • Sub genericul
„Premfoto ’80", la muzeul Țârii
Crișurilor din Oradea a avut loc
vernisajul bienalei de artă foto
grafică, aflată acum la a doua
ediție. Exponatele valoroase, dis
tinse cu numeroase premii, au
fost selectate de un juriu exi
gent din cele aproape 1 700 de
creații prezentate. Imaginile afi
șate sau proiectate (diapozitive
le) sînt grupate pe patru genuri
— portret, peisaj, eseu, reportaj
— cu o tematică inspirată din
viața economico-socială și fru

Tom a CHISAROIU
muncitor, Autobaza călători
Rîmnicu Vilcea

circule prin băltoace, sînt stropiți de autovehicule. Este
oare așa greu ca administrația domeniului public să
planifice și să realizeze desfundarea periodică a cana
lelor? (M. Mureșan, strada N. Beloianis 3, București).
• Solicităm sprijinul consiliului popular comunal și al
conducerii întreprinderii județene de transporturi auto
pentru urgentarea înființării cursei de autobuz promi
se, care să facă legătura între satul nostru, Geamăna,
cu centrul comunei Lupșa. în acest fel, cel peste 50
de elevi din sat n-ar mai fi nevoiți să meargă pe jos,
prin ploi și noroaie, cale de 8 km, dus-întors, pînă la
școala din Lupșa. Autobuzul este necesar, totodată, și
pentru a asigura sătenilor o mai bună legătură cu lo
calitățile din jur. (Cornel Dumitraș, muncitor, satul
Geamăna, județul Alba).

A apărut:
„Revista română de studii internaționale** nr. 3 (49)/1980
Din sumar : „Un tezaur de
idei revoluționare șl originale :
Din gîndirea social-politică a
președintelui României" (Nicolae Călina) ; „Continuitate șl
perspectivă în conceptul româ
nesc de securitate europeană"
(Ion Datcu) ; „Limite și carențe
fundamentale ale conceptului
privind «controlul armamente

lor» (I)“ (Nicolae Ecobescu și
Vasile Secăreș) ; „Noua ordine
economică
internațională
și
componenta sa energetică" (Ion
Avram și Maria Avram) ; „25
de ani de la intrarea României
în O.N.U.“ (Romulus Neagu).
Revista are și o ediție în limbi
străine — „Revue Roumaine
d’Etudes Internationales".

Pe străzile
Dorohoiului,
îm
preună cu tovarășul Gheorghe Grigoraș, președintele consiliului orășenesc
al F.D.U.S. In cartierul C.F.R. atrage
atenția forfota din grădini și livezi,
mulțimea de oameni aflată la cură
țatul străzilor și trotuarelor.
— Se vede că apropierea iernii este
întîmpinată gospodărește — ne-am
adresat celui ce ne insoțea.
— Vedeți, problema se pune alt
fel. Oamenii se pregătesc și pentru
că e sezon de curățenie generală,
dar și pentru....... Tribuna democra
ției". Următoarea Întrunire va avea
loc în această zonă a orașului.
— Cum adică ? Conferiți manifes
tărilor „Tribuna democrației" un fel
de... caracter expozițional. de de
monstrație festivă ?!
— M-ați înțeles greșit. Este vorba
de valoarea de influențare, de for
mare a opiniei publice pe care și-a
dobindit-o la noi „Tribuna democra
ției".
Am cerut tovarășului Grigoraș ci
teva exemple de reacție . gospodă
rească promptă fată de semnalările
intervenite la „Tribuna democrației".
A preferat să ne citeze dintre situa
țiile care au implicat intervenția pri
măriei.
în
cartierul
Alexandru.
I. Cuza, de exemplu, participanții
Ioana Toma, Valeria Negreanu și
alții au cerut îmbunătățirea unor
servicii puse la dispoziția oamenilor
muncii. Și-au găsit curînd rezolva
rea : autobaza de transporturi a pre
lungit linia unui autobuz cu încă o
statie. spitalul orășenesc a detașat
permanent un medic în întreprinde
rea de confecții, factorii de răspun
dere ai comerțului au lărgit gama
produselor preambalate la chioșcul
din incinta întreprinderii.
Dar cele mai multe din problemele
ridicate au avut un caracter mai larg,
sfera discuțiilor s-a extins la nivelul
unor cartiere sau al întregului oraș,
soldîndu-se chiar cu unele initiative
demne de menționat. Pornind, de
pildă, de la constatarea că numeroase
muncitoare din fabrica de confecții
locuiesc în cartierul „Plevnei". situat
la o distantă apreciabilă de piața
veche a orașului și neavînd încă o
piață proprie. Maria Titianu a pro
pus celor prezenți: „N-ati fi de acord
să ieșim cu toții să ajutăm la ame
najarea unei micropiete în acest
cartier? Ne ajutăm tovarășii de mun
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nea griji. La centrele de piine gă
sim fel de fel de sortimente, pen
tru toate gusturile și cerințele. De
aceea consider că trebuie acționat,
mai consecvent și pe diverse căi,
pentru a se cultiva și întări și mai
mult respectul pentru pîine. Cînd
spun aceasta, am în vedere risipa ,
care se întîlnește uneori, cazurile
scandaloase cînd unii cumpără zeci
de pîini pentru a le folosi la hră- i
nirea animalelor, mă gîndesc și la
faptul că prin lăzile de gunoi se
aruncă zilnic bucăți de pîine. Dacă
fiecare dintre noi ar cumpăra doar
atit cît îi trebuie — căci, repet, ma
gazinele de pîine sînt zilnic bine
aprovizionate — s-ar pune capăt
unor astfel de fenomene de risipă
din pîinea țării, din pîinea noastră,
a tuturor.

Paul DOBRESCU
Dumitru T1RCOB
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Piatra Neamț

Respectul pentru pîine
Deunăzi, Intorcîndu-mă de la ser
viciu spre casă, am văzut pe drum
doi elevi de liceu jucînd fotbal cu...
o pîinișoară uscată, găsită cine știe
la ce colț de stradă. Nu m-a lăsat
inima să trec nepăsător pe lîngă un
asemenea gest și le-am reamintit
celor doi cită trudă trebuie să se
depună pînă ce pîinea rumenă ajun
ge pe masa noastră, a consumato
rilor. Cît de convingător am fost și
cît au înțeles cei doi elevi din spu
sele mele nu pot să-mi dau seama.
Faptul însă m-a determinat să-mi
reamintesc de anii copilăriei, cînd
tatăl meu, muncitor la uzinele co
munale București, reușea, la inter
vale mari de timp, să ne aducă
nouă, celor 6 frați, cite 2—3 plini
negre; apoi de perioada anilor ’40,
cînd, ucenic fiind, eram nevoit să
stau la cozi cite 5—6 ore pentru a
apuca o piine, și aceea veche. Ge
nerațiile mai tinere, crescute
în
anii noștri, nu au cunoscut aseme-

• Masă lemnoasă suplimentară. Copacii, în special
plopii, plantați pe marginea șoselelor și drumurilor ță
rii, după un anumit număr de ani, încep să îmbătrînească, iar tulpinile lor să devină scorburoase și să
nu mai poată fi folosiți decit cel mult ca lemn de foc.
Pentru a se evita această risipă, propun ca aceștia să
fie inlocuiți treptat, la o vîrstă mai tinără, cind pot fi
valorificați în fabricile producătoare. (Nicolae Badea,
comuna Șirna, județul Prahova). © Canale înfundate.
S-au făcut și se fac eforturi deosebite pentru ca stră
zile Capitalei să aibă un aspect civilizat. Cu atit mai
nefiresc mi se pare însă faptul că în unele zone —
Piața Amzei, la intersecția străzii Mendeleev cu N. Beloianis, în fața Gării de Nord, pe Calea Griviței etc. —
gurile de canal de la rigolele trotuarelor stau de multă
vreme înfundate. Cînd plouă, cetățenii sînt nevoiți să

Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste. CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI?

I

Petru POPOV1C1

PE SCURT, DIN SCRISORI
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exlstă și nu poate exista în prezent
un belșug de bunuri la toate pro
dusele: unele au fost atinse de se
cetă, la altele au influențat inun
dațiile, altele proveneau din import
și între timp s-au scumpit prea
mult ; în definitiv, la noi, producti
vitatea muncii nu este atit de înal
tă cum ar trebui, iar slaba disci
plină sau calitatea se plătesc. Dar
mai ales dacă nu există la toate pro
dusele abundență, cu atit mai mult
trebuie ca acelea care sînt să fie
bine gospodărite, să nu fie dosite
sau speculate. Dacă un vînzător
este prins cu orice fel de hoție —
dosește produse, vinde „pe sub
mină", cu suprapreț, aduce preju

dicii statului și cetățenilor — să
suporte sancțiunile legii, incit să-l
treacă cheful pentru totdeauna de
asemenea apucături.
Și deputății din consiliile popu
lare și din Marea Adunare Națio
nală ar trebui să intre mult mai des
în magazine, să întrebe pe cetățeni
ce au de sesizat, să cerceteze de ce
responsabilii nu asigură anumite
mărfuri, iar dacă le găsesc dosite
să facă pe loc dreptate. De aseme
nea. ar trebui să propună și să
susțină legi care să combată mai
ferm, printre altele, dosirea de pro
duse, specula, suprapretul, vînzarea
preferențială după „ciubuc". Luptînd pentru dezvoltarea statului
nostru socialist, avem sarcina să
punem la temelia lui stînca de gra
nit a cinstei și dreptății.

că și sprijinim forurile locale în re
zolvarea unei acțiuni care interesează
orașul". „Tribuna" s-a încheiat ast
fel nu doar cu consemnarea propu
nerii, ci și cu lista acelor oameni ai
muncii din întreprindere care s-au
angajat să lucreze în duminica urmă
toare la amenajarea pieței din an
samblul „Plevna". Dealtfel, intre
timp aici au apărut și unitățile de
desfacere prevăzute. în aceeași or
dine de idei, consemnăm și propu-

în plen poate fi validată sau nu. Dacă
da, poate fi completată, îmbunătățită,
cum s-a, întîmplat dealtfel și cu pro
punerea! mea. Apoi, expusă în cadrul
„Tribunei democrației" și aprobată, ea
angajează, pe lîngă cetățeni, și alți
factori care contribuie la înfăptuirea
ei : primăria, unele unități socialiste,
în sprijinul realizării ideilor astfel
însușite de forurile locale și cetățeni
vine, în același timp, și folosirea unei
metode extrem de eficiente : s-a sta-

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"

Cînd dezbaterile sînt concrete
...concretă este și contribuția
gospodărească a cetățenilor
Din experiența Consiliului orășenesc Dorohoi al F.D.U.S.
nerea făcută de Elena Dumitru ca,
de vreme ce tot se lucrează la extin
derea telefoniei orașului, să se re
vizuiască și distribuirea cabinelor de
telefoane publice, mai ales în noile
cartiere de locuințe, sau cea a lui
Aristotel Crihan, formulată la „Tribu
na democrației" ce a avut loc la se
diul primăriei, cu participarea cetățe
nilor din zonele centrală și vestică ale
orașului, de a se amenaja un canal
colector care să scoată strada Dobrogeanu Gherea de sub efectul
băltirilor pe timp de ploaie. Cine a
realizat lucrările? înșiși locuitorii acestei zone.
— De ce atl așteptat neapărat
„Tribuna" și nu ati acționat direct,
mobilizîndu-i pe cetățeni? — l-am
întrebat pe tovarășul Crihan. Nu cre
deți că un asemenea procedeu duce
la intîrzieri, omoară inițiativele?
— întîi, pentru că o idee formulată

musețile patriei. • La căminul
cultural din comuna
Nojorid.
județul Bihor, biblioteca comu
nală, cu participarea a numeroși
elevi și alti tineri din localitate,
a organizat o manifestare dedi
cată centenarului Sadoveanu.
După evocarea „Locul lui Mi
hail Sadoveanu in spiritualitatea
românească și universa'ă", fă
cută de prof. Gheorghe Balaș, a
avut loc un concurs cu titlul
„Cunoașteți opera și persona
jul?" Răspunsurile date de concurenti au dovedit o bună cu

bilit ca la fiecare „Tribună" să se ra
porteze asupra modului de rezolvare
a tuturor propunerilor formulate in
intilnirea anterioară, primii care in
formează fiind chiar cei care le-au
făcut ; apoi urmează primăria și alți
factori responsabili implicați.
Revenind la cartierul C.F.R.. în care
se făceau pregătirile pentru „Tri
buna" ce urma să se tină, demne de
reținut sînt și alte aspecte, dincolo de
cele constatate la prima vedere. Bună
oară, în preziua desfășurării întîlnirii.
echipa de control al oamenilor muncii,
avînd ca responsabil pe Nicolae Mirăuță, verifica din nou unitățile co
merciale din cartier. Obiective prin
cipale : stadiul aprovizionării, modul
de servire, opiniile consemnate în
„Jurnalul cumpărătorului". Aceasta
întrucît și membrii echipei de control
informează despre modul in care iși
Îndeplinesc misiunea. Pe de altă

noaștere a creației sadoveniene.
(Al. Peli).
BOTOȘANI • Secția propa
gandă a comitetului județean de
partid a realizat și difuzat în
organizațiile de bază din județ
încă trei noi tipărituri intitula
te: „în sprijinul propagandei
materialist-științifice" (seturi de
cite 11 planșe), „Agenda muncii
politice" nr. 16, dedicată în în
tregime formelor și modalități
lor noi ale propagandei vizuale,
și o foaie volantă în sprijinul
muncii politice, intitulată suges

parte, șeful autobazei de transporturi
locale, Ștefan Andrinoiu. veghea
schimbarea indicatoarelor cuprinzînJ
noul orar al autobuzelor. „Este ulti
mul cartier în care n-am realizat încă
această modificare" — ne-a informat.
La rîndu-i, președintele O.D.U.S.
din cartier, Victor Zavat, controla
dacă E.G.C.L. instalase conteinerele
de colectare a hirtiilor și altor ma
teriale refolosibile în locurile sta
bilite. Pregătirea „Tribunei" se face
deci cu temeinicie.
Care este părerea primarului, to
varășul Ilie Bordeianu, în legătură cu
efectele „Tribunei democrației" în
viata orașului ?
— Nu exagerez cu nimic — aprecia
interlocutorul — dacă afirm că fie
care „Tribună" reprezintă un moment
demn de consemnat. De pildă, ulti
mele două au adus nu doar o nouă
piață in ansamblul „Plevnei" și re
distribuirea cabinelor telefonice în
noile cartiere, ci și amenajarea unor
noi parcaje, executarea etapizată a
lucrărilor de termoficare. ceea ce a
evitat spargerea dintr-o dată a tutu
ror străzilor, cum se prevăzuse prin
proiectul de execuție. Bineînțeles,
lista este mult mai cuprinzătoare.
Pornind tocmai de la această
situație, acordăm cea mai mare
atenție „Tribunelor", dozării cît
mai judicioase atit a laturii in
formative, cit și a celei de lucru propriu-zise, introducînd chiar și citeva
elemente noi, care să vină în spriji
nul cetățenilor : un „jurnal al Tri
bunelor", aflat la primărie, populari
zarea propunerilor și a soluționării
acestora prin statia de radioficare și
gazetele de stradă, deosebit de apre
ciată fiind rubrica „Tribuna «Tribu
nei democrației»". Totul pentru ca
aceste întîlniri și dialoguri să fie cît
mai eficiente. Sînt, credem, motive
pentru care un tot mai mare număr
de obiective sau măsuri adoptate în
orașul nostru în interesul bunului
mers al treburilor, al progresului ge
neral ar putea purta emblema „Initiat
la «Tribuna democrației»".

Silvestri A1LENE1
corespondentul

tiv „De la om la om". (Silvestri
Ailenei).
BUZĂU • în localitățile ju
dețului se află în plină desfășu
rare a XIII-a ediție a „Toamnei
culturale buzoiene", manifestare
politlco-idcologică și
culturaleducativă înscrisă pe agenda
Festivalului national „Cîntarea
României". Actuala ediție a de
butat cu o sesiune de comuni

„Scînteii"

Din oferta unor gazde ospitaliere
Nu v-ati efectuat
cura balneară sau nu
ati fost în concediu
pînă acum ?
Timpul nu-i trecut !
Stațiunile balneoclimatice vă stau la dispo
ziție în continuare. Or
ganizatorii de turism
vă recomandă citeva
adrese pentru efectua
rea tratamentului indi
cat de medic : Herculane. Vatra Dornei,
Tușnad, Olănești, Călimănești-Căciulata. Go
vora, Moneasa, Borsec,
Amara, Eforie Nord,
Mangalia.
Sîngeorz-

Băi, Pucioasa, Slănic
Moldova, Geoagiu-Băi,
Sovata, Buziaș, Lacu
Sărat.
Important de reți
nut : în unele din
aceste stațiuni accesul
din hotel spre baza de
tratament
se
face
direct, prin culoare
acoperite și încălzite.
Numeroase locuri vă
așteaptă pentru petre
cerea concediului de
odihnă sau a unor minivacanțe
în
acest
sezon la Sinaia. Buș
teni. Predeal. Poiana
Brașov. Stina de Vale,

Lacu Roșu. Semenic,
Crivaia. Izvoarele, Borșa, Durău, Borsec. Dotate cu hoteluri și vile
cu un grad diferit de
confort, cu restaurante
moderne sau pensiuni,
cu multiple mijloace
de agrement, stațiunile
recomandate
consti
tuie locuri ideale pen
tru reconfortare și
odihnă, pentru reface
rea potențialului fizic
și intelectual. Biletele
de odihnă si cele de
cură balneară pot fi
procurate prin agenții
le si filialele oficiilor
județene de turism.
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Parazitul și sprijinitorii săi... chilipirgiii
(Urmare din pag. I)

de noapte ; iar alții, care-1 credeau
„generos și atent", aveau să afle că
Bucurescu nu se dădea înlături nici
să forțeze ușile caselor sau ale au
toturismelor, pentru care avea chei
potrivite. în felul acesta și-a procu
rat obiectele pe care le vînduse ama
torilor de chilipir din Basarabi, pre
cum și pe cele găsite la domiciliu,
între care radiocasetofoane, haine de
blană și piele, inele, medalioane, lănțișoare, cercei de aur și argint, ală
turi de podoabe asemănătoare — din
tinichea însă — pentru „fraieri".
Sentința definitivă a Tribunalului
din Constanța — condamnarea in
culpatului la 3 ani și 6 luni închisoa
re — a venit să încheie încă un ca
pitol din urîta istorie a unul parazit
social care, pînă la vîrsta de 45 de
ani, a muncit numai... 3 ani, avînd
în schimb la activul său 96 de con
damnări pentru speculă, furt și alte
fapte antisociale. Condamnări însumînd 38 de ani (cît aproape vîrsta
individului, ce pustiu de viață !...),
dar pentru care, în numeroase rînduri, societatea noastră a dovedit cle
mență, prin amnistii sau obligîndu-1
să efectueze pedeapsa la locul de
muncă. însăși apariția lui la Basarabi
a însemnat de fapt fuga de la o con

cări și referate pe teme de et
nografie și folclor. • La Gale
riile de artă din Buzău a avut
loc vernisajul unei expoziții de
artă populară. (Dumitru Dănăilă).
CLUJ • La Casa armatei din
Cluj-Napoca a avut loc un con
cert festiv care a marcat împli
nirea a 150 -le ani de la înfiin
țarea primelor muzici militare
românești. Tot aniversar va fi și
concertul corului bărbătesc „Iacob Mureșianu", al casei muni
cipale de cultură, care își ser

damnare de doi ani la locul de mun
că, pronunțată în luna septembrie
1979 de Judecătoria municipiului Ro
man. De fiecare dată însă cînd se ve
dea în libertate „uita" să se prezinte
la locul de muncă — el fiind de me
serie lăcătuș — pentru a-și reface
viata. înrăit în parazitism, o pornea
spre sursele de unde-și putea
procura marfa : portul Constan
ta. iar mai înainte orașele Timi
șoara și Arad, cu mare trafic
turistic. Astfel s-a încheiat, gratie or
ganelor de miliție care veghează li
niștea și avutul oamenilor, una din
tre cele mai scurte rezidențe din lo
calitatea Basarabi, dar dintre cele mai
pline de severe învățăminte pentru
cîțiva dintre locuitorii ei. Pentru
pensionara Ecaterina Olteanu, care
a găzduit, cu ochii închiși, un infrac
tor notoriu. Pentru toți ceilalți care
s-au lăsat amăgiți de amabilitatea
și lăudăroșenia unui astfel de indi
vid și, tentați de chilipir, au întreți
nut din banii lor parazitul strecurat
printre ei. Dacă ar fi procedat cu
circumspecția firească, necesară, ei
și-ar fi dat seama lesne că un indi
vid care puțea fi văzut zi de zi dor
mind (așa cum au declarat cu totii la
tribunal) și lipsind noapte de noapte
de acasă nu se încadra în nici una
din regulile societății noastre.

bează duminică prlntr-un con
cert festiv împlinirea a 10 ani
de existentă, timp în care s-a
afirmat ca una din cele mai
prestigioase formații artistice de
amatori laureată a mai multor
concursuri. (Alexandru Mure
șan).
TIMIȘ © Universitatea din
Timișoara a găzduit intre 21 și
23 noiembrie al șaselea seminar
bienal al filmului etnografic și
folcloric. Au participat cadre di
dactice universitare și cercetă
tori, folcloriști, etnografi și ci

neaști din București și nume
roase alte centre ale țării. La
secția de etnografie a muzeului
„Banatul" a fost deschisă o ex
poziție de țesături pentru deco
rarea interioarelor și de cerami
că neagră și smălțuită. ® Gale
ria „Bastion"
din Timișoa
ra găzduiește o expoziție a
afișului polonez. Sînt prezen
tate peste 130 de lucrări aparținînd unora dintre cei mai re
prezentativi artiști plastici con
temporani din țara prietenă.
(Cezar Ioana).
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Plecarea primului ministru al guvernului român
într-o vizită oficială de prietenie in R. P. Chineză
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Hie Verdet. a părăsit, luni
seara. Capitala, pierind în Republica
Populară Chineză, unde va efectua o
vizită oficială de prietenie, la invi
tația tovarășului Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze.
La plecare, pe aeroportul Otopenl,
erau prezenți tovarășii Gheorghe

Oprea, prim viceprim-mlnistru al gu
vernului. Neculai Agachl și loan
Florea, miniștri. Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe.
Au fost de fată Chen Shuliang,
ambasadorul Republicii Populare
Chineze la București, și membri ai
ambasadei, precum și V.I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovietice
în tara noastră.
(Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații a Partidului
Comunist din Mauritius
Luni după-amlază a sosit In Capi
tală o delegație a Partidului Comunist
din Mauritius, condusă de Leetoraj
Chundramun, președintele partidului,
care, la invitația C.C. ai P.C.R.. face o
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de tovarășul
Virgil Cazacu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., de activiști de partid.
(Agerpres)

Noutăți în rețeaua comercială a orașului Constanța
Pentru cei care vizitează în aces
te zile Constanța nu va fi greu să
observe că, odată cu noile ansam
bluri de locuințe, care completează
fostele locuri virane sau înlocuiesc
vechile cartiere modeste, au apărut
de curînd și noi complexe comer
ciale, magazine de tot felul, pentru
a satisface cerințele unui număr
sporit de cumpărători. Acesta este
și motivul pentru care l-am rugat
pe tovarășul Nicolae Apostol, direc
tor adjunct al Direcției comerciale
județene, să ne prezinte aceste nou
tăți :
— Intr-adevăr, rețeaua comercia
lă a municipiului Constanta și-a
sporit de curînd zestrea cu un mare
număr de unități, grație faptului
că atît edilii, cit și constructorii au
ajuns la înțelegerea că oamenii au
nevoie atît de locuințe, cît și de
magazine cît mai apropiate de
unde să-și procure obiectele și pro
dusele necesare. Mă refer, bineîn
țeles, în primul rînd la nevoile lo

calnicilor, mereu In creștere datori
tă dezvoltării economice a orașului,
dar și ale turiștilor care dublează
sau triplează populația permanentă
din primăvară pînă în toamnă. Noi
le complexe comerciale, rațional
amplasate, vin să descongestioneze
afluxul de cumpărători din centrul
orașului, armonizînd și împodobind
în același timp prin arhitectura lor
noile ansambluri de locuințe. Este
cazul complexului „Dacia" de la
intersecția a trei mari ansambluri
de locuințe, în zona „Tomis", ade
vărat punct de atracție, unde cetă
țenii găsesc tot felul de magazine:
alimentare, de produse industriale,
de alimentație publică, florărie,
unități pentru prestații de servirii,
în cealaltă extremitate a orașului,
la sud, s-a deschis zilele trecute un
alt complex, pe bulevardul 1 Mai,
cu unități de legume, fructe, libră
rie, alimentare și alimentație pu
blică.

LA BUCUREȘTI

VA AVEA LOC

Ședința Comitetului miniștrilor apărării
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
In prima jumătate a lunii decem
brie 1980, in capitala Republicii So
cialiste România — București — se va

desfășura ședința ordinară a Comite
tului miniștrilor apărării al statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia.

încheierea unui memorandum economic
româno-egiptean
Luni s-au încheiat la București
convorbirile dintre Virgil Trofin,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, și Ahmed Ezzeddin Hilal, vicepremier al Guvernului R. A. Egipt,
ministrul petrolului, care a făcut o
vizită în țara noastră, în fruntea unei
delegații de specialiști.
In cadrul convorbirilor au fost examinate relațiile de cooperare româno-egiptene în domenii cum sînt
explorarea și exploatarea zăcăminte
lor de țiței, prelucrarea petrolului,
petrochimia, valorificarea resurselor
minerale, alte sectoare de interes
comun, relevindu-se satisfacția pen
tru evoluția ascendentă a acestor re
lații. In spiritul celor convenite cu
prilejul întîlnirilor și convorbirilor
dintre președinții Nicolae CeaușeScu
și Anwar El Sadat, au fost investi
gate noi direcții și modalități me
nite să contribuie la amplificarea șl
adîncirea conlucrării dintre cele
două țări In avantajul reciproc.
în memorandumul de înțelegere
semnat se prevede, printre altele.

participarea specialiștilor români la
cercetarea unor zone cu perspective
petrolifere, la explorarea si exploata
rea unor resurse minerale, efectua
rea Unor foraje de mare adinclme. a
unor lucrări de recuperare secundară
a petrolului, cooperarea întreprinde
rilor românești de specialitate la
dezvoltarea industriei de prelucrarea
petrolului și a petrochimiei din
R. A. Egipt ș.a.
La convorbiri au participat Ion M.
Nicolae, prim-adjunct al ministrului
comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Gheorghe
Vlad și Ion Popescu, adjunct! ai mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, precum și Ion Iosefide. amba
sadorul României la Cairo.
A fost prezent, de asemenea. Mah
moud Haroun, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R. A. Egipt la București.

★
în aceeași zl. vicepremlerul egip
tean, ministrul petrolului a părăsit
Capitala.

BUZĂU : Simpozion național de istorie agrarâ
La Buzău a avut loc cel de-al Vl-lea
Simpozion național de istorie agrară
a României. La această prestigioasă
manifestare științifică au participat
activiști de partid și de stat, cadre
didactice universitare, cercetători,
specialiști din Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, de la mu
zee și biblioteci, Direcția generală a
Arhivelor Statului.

Prin nivelul științific al dezbate
rilor, care au avut loc In plen și în
șase secțiuni, simpozionul a consti
tuit o importantă contribuție la cer
cetarea istoriei agrare a țării noas
tre, la valorificarea rezultatelor cer
cetării în dezvoltarea și modernizarea
producției agricole, în perfecționarea
relațiilor de muncă din acest impor
tant sector al economiei naționale.
(Dumitru Dănăilă).
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI

O mare victorie a rugbiștilor români
Istoria rugbiului românesc nu se
pierde în negura vremilor. A început
abia în plin secol XX, dar cuprinde
o suită de pagini cu adevărat memo
rabile: 1919 — primul meci interna
țional;-1927 — prima victorie a na
ționalei; 1960 — prima victorie în
fața „profesorilor" noștri de rugbi
care sînt sportivii francezi; 1975 —
primul titlu de campion european
pentru XV-le României șl Intîiulsalt
al reprezentativei noastre spre anti
pozi, în Noua Zeelandă; 1978 — pri
mul turneu în patria rugbiului care
este Marea Britanie. De duminică, 23
noiembrie, s-a mai scris o pagină
memorabilă în această scurtă, dar
frumoasă și prestigioasă Istorie: 1980
— cea mai categorică victorie în fața
echipei Franței, partenerul nostru
tradițional.
Pe stadionul Giulești din Capitală
(arenă devenită gazdă obișnuită a în
tîlnirilor susținute de rugbiștii noș
tri tricolori), un număr record de
spectatori au aplaudat entuziasmați o
evoluție românească parcă mal bine
gîndită, mai greu de stăvilit și mai
concludentă decît în oricare dintre
cele 29 de confruntări anterioare ale
celor două naționale vechi rivale și
prietene. Oaspeții fiind atît de pu
ternici și de bine cotați în lumea jo
cului cu balonul oval, mulți dintre
noi am zîmbit ca de o glumă bună
cînd niște spectatori mucaliți agitau
la tribuna a Il-a o pancartă pe care,
în mod sugestiv și ingenios, un vînjos zimbru românesc scotea fulgii
dintr-un speriat cocoș galic. (După
e această inspirată prefață s-a

transformat în epilog al partidei, aveam să ne gîndim ce bine ar fi de
s-ar permanentiza ideea ca și XV-le
României să aibă și el de acum în
colo, cum au atîtea mari echipe, o
mascotă. Propunerea cu zimbrul este
excelentă).
Filmul propriu-zis al meciului și
rezultatul său — victoria rugbiștilor
români cu 15 la zero — sînt
deja cunoscute publicului din trans
misiile directe făcute prin radio și
televiziune, din cronicile apărute
luni dimineața în presa română și
internațională. Noi adăugăm numai
că superbul eseu reușit în ultimul
minut de irezistibilul Borș a validat,
cu acest procedeu atît de căutat și
apreciat In rugbi; o superioritate care
și așa fusese categorică în cele 79 de
minute anterioare. Și am mai adău
ga, în numele nostru și al cititorilor
noștri, felicitările călduroase ce se
cuvin deopotrivă bravilor bărbați care
se numesc Paraschiv (căpitanul tri
colorilor), Bucan, Munteanu, Dinu,
Dumitru, Caragea, Murariu, Stoica,
Borș, Alexandru, Aldea, Constantin,
Vărzaru, Fuicu, Simion, ca și minunaților lor antrenori Valeriu Irimescu
și Theodor Rădulescu.
Este a 6-a victorie românească din
palmaresul confruntărilor rugbistice
cu redutabilul XV al Franței, dar cea
mai netă (singura la zero!) și cu atît
mai încîntătoare. Mai ales că este
rezultatul unui meci care și-a păs
trat cota valorică și nota de specta
culozitate, chiar dacă pe priihul plan
n-au stat finețele tehnico-tactice, ci
dîrzenia cu care ș-a luptat și de-o

parte și de alta, sportivii noștri impunindu-se mai ales prin formida
bila putere de joc a pachetului de
înaintași și prin placajele lor pe cît
de temerare pe atît de eficiente și
de neevitat.
Această victorie de mare rezonantă
internațională și de mare prestigiu
rugbistic vine, firesc, ca o dovadă în
plus a progresului evident realizat de
rugbiul din țara noastră, a evoluției
din ce în ce mai bune și mai con
vingătoare pe care o arată naționala
noastră în ultima vreme. Este o evo
luție asigurată de o muncă foarte te
meinică și plină de dăruire, la toate
nivelurile, o evoluție la care — s-o
spunem cu franchețe — ne-au ajutat
Să ajuhgem șl întilnirile avută de-a
lungul anilor cu valoroșii noștri în
vinși de duminica trecută.
Turneul fructuos și bine apreciat
făcut de rugbiștii români în această
toamnă în Irlanda și Anglia, victo
ria răsunătoare cu care ei rotunjesc
un frumos bilanț anual al sportului
românesc constituie, totodată, mărtu
ria faptului că în țara noastră jocul
cu balonul oval se bucură de condi
ții mereu mai fertile. Tocmai de aceea
este bine să nu uităm — chiar și în
acest ceas euforic — că evoluția na
ționalei de rugbi trebuie să deter
mine un sprijin și mai mare dat
acestui minunat sport din partea clu
burilor și asociațiilor sportive, din
partea localităților unde se joacă
rugbi. Este nevoie!

Gheorqhe MITROI
Ion DUM1TR1U

• în turul 4 al Olimpiadei de șah,
care se desfășoară in aceste zile în
capitala Maltei, La Valletta, s-au în
registrat următoarele rezultate : fe
minin : România — Țara Galilor
3—0 ; Olanda — Iugoslavia 2—1 ; Un
garia — Bulgaria 3—0 ; U.R.S.S. —
R. F. Germania 2—1 ; R.P. Chineză —
Canada 3—0 ; India — Argentina
1,5—0,5 (1) ; Spania — S.U.A. 1—1
(1) ; Anglia — Israel 1,5—1,5 ; mascu
lin : România — Portugalia 2,5—1,5 ;
Suedia — Spania 3—1 ; S.U.A. —
Cuba 3—1 ; Finlanda — Argentina
3—1 ; India — R.F. Germania 1,5—1,5
(1) ; R.P. Mongolă — Brazilia 3—1 ;
U.R.S.S. — Iugoslavia 2,5—1,5.
©Peste 12 000 de spectatori au ur
mărit la Dortmund meciul amical de
handbal masculin dintre o selecțio
nată mondială și cunoscuta echipă
vest-germană V.F.L. Gummersbach.
Partida s-a încheiat cu scorul de
21—20 (13—11) în favoarea handbaliștilor vest-germani. în selecționata
mondială au evoluat și jucătorii ro
mâni Radu Voina și Vasile Stingă.
• Au luat sfirșit întrecerile tur
neului internațional de tenis de la
Varșovia, la care au participat spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia,
România, Ungaria și Polonia. In fi
nala probei de simplu bărbați, dis
putată între jucători români, Dumitru Hărădău l-a învins cu 6—1, 6—1
pe Lauren tiu Bucur.
• Competiția internațională de
gimnastică ritmică modernă de la
Sofia s-a încheiat cu victoria cam
pioanei europene Iliana Raeva (Bul
garia), cu 39,50 puncte, urmată de
Elena Tomas
(U.R.S.S.) — 38,85
puncte și Daniela Bosanska (Ceho
slovacia) — 38,25 J puncte. Sportiva
româncă Dorina Kordoș a ocupat
locul șase, cu 37,15 puncte.
® Turneul internațional de tenis
de la Dubai (Emiratul Dubai) a fost
cîștigat. de campionul polonez Wojtek Fibak, care l-a întrecut în fina
lă în trei seturi, cu 3—6, 7—6, 6—4,
pe jucătorul român Ilie Năstase.
(Urmare din pag. I)

...Va fi eseu, iar spectatorii de la tribuna a ll-a vor mai arăta o dată pancarta-caricatură, în care zimbrul nostru „scoate
fulgii* din cocoșul galic
Foto : S. Cristian

Din comentariile presei franceze
Sub titlul „Vîrtejul de foc al îna
intării române", ziarul „L’Equipe"
notează, între altele : „Am avut — in
afară de soarele radios și ambianța
călduroasă — un meci România —
Franța in spiritul tradiției....... și spe
ram să învingem la București. Tre
buia să ciștigăm un minimum de
mingi bune de la un „15“ românesc
prodigios remontat după un turneu
fecund în Irlanda, turneu care a tes
tat valoarea autentic internațională
a rugbiului românesc. Dar curentul
meciului a curs natural în favoarea
echipei României, deși în această
luptă aspră francezii au făcut mai
mult decît să se apere. Meciul le-a

• DISPAR PĂDURILE.
Dacă nu se vor lua din timp
măsuri, resursele forestiere ale
planetei se vor diminua și mai
mult în următoarele două dece
nii. ca urmare a cererilor crescînde de cherestea și de lemn
pentru încălzit, se arată într-un
raport intitulat „Lumea în anul
2000“, întocmit in S.U.A. Se pre
vede astfel că rezervele de jemn
ale planetei vor descrește cu 50
la sută pe locuitor. In prezent în
fiecare an dispar suprafețe îm
pădurite insumind 18—20 de mi
lioane de hectare, ceea ce echi
valează cu jumătate din su
prafața Californiei. Pierderile
cele mal mari le suferă pădurile
tropicale din Africa. Asia și
America de Sud. In lipsa unor
măsuri drastice pentru a se pune
capăt acestor tendințe, pînă la

scăpat din mîini în mod irezistibil.
Forța, calitățile tehnice ale români
lor. îndeosebi o magnifică Unie a 3-a
Murariu-Borș-Stoica și o superbă
linie a 2-a Dumitru-Caragea, totul
bine lansat de foarte vivacele Pa
raschiv, au sfirșit prin a infringe re
zistenta tricolorilor francezi".
„O lecție venită din Carpați",
își intitulează comentariul ziarul
„L’Humanitâ", relatînd: „Francezii
au fost dominați în toate mo
mentele de cîștigare a balonului ; la
tușe, in regrupări și chiar în grăma
da închisă către sfîrșitul meciului.
Dealtfel, în cimpul de joc nu s-a vă
zut practic niciodată un francez lan

sfîrșitul mileniului țările în curs
de dezvoltare riscă să piardă 40
la sută din actualele lor resurse
forestiere.

• BIOXIDUL DE CAR
BON Șl VARIAȚIILE CLI
MATICE. Cu trel ani In
urmă a început să fie Instalată
în diverse părți ale globului o
rețea mondială care-și propune
să controleze în permanență pro
centajul de bioxid de carbon din
atmosfera terestră. Multi oameni
de știință se tem că creșterea
volumului stratului de bioxid de
carbon care înconjoară Terra ar
putea aduce serioase modificări
ale climei, cu consecințe impre
vizibile. Instalarea rețelei are ca
scop tocmai posibilitatea de a se
interveni din timp în cazurile

sat Intr-o breșă decisivă. Dimpotri
vă. românii, in perfectă condiție fi
zică, ău opus o apărare totdeauna
foarte viguroasă și un joc perfect la
picior".
Ziarul „Le Figaro" scrie, la rîndul
său : „Nu s-a mai văzut niciodată
un „15“ francez bătut cu 15—0 la
București". în cronica ziarului „Le
Matin" se menționează : „Echipa
Franței a fost întrecută cu 15—0 de
reprezentativa României, care a dis
putat un meci angajat și riguros in
fata unui public record. Centrul Ion
Constantin a fost unul din marii ar
tizani ai victoriei românești".
(Agerpres)

rile să fie astfel eșalonate încît să
asigure atit continuitatea, cît și rit
micitatea extracției ? De fapt, riparea principalelor benzi transportoa
re — banda de front și banda de
haldă — a tot fost aminatâ, ea urmînd a fi executată abia în a treia
decadă a lunii noiembrie. Cît pri
vește „mărunțișurile" enumerate, ele
nu sînt tocmai atît de... mici și nu
s-au ivit chiar independent de cei
care erau chemați să asigure buna
întreținere și exploatare a liniilor
tehnologice. Cîteva exemple : în ziua
de 12 noiembrie s-a produs o rup
tură de covor la banda T-17 ; vul
canizarea ei a durat 22 ore și 45
minute. La 16 noiembrie s-a defec
tat axul la toba de acționare a ben
zii de pe mașina de haldat 01 ; in
tervenția pentru remediere a durat
peste 20 de ore. In noaptea din 19/20
noiembrie a trebuit schimbată rezis
tenta cu lichid la linia de haldă ;
operația s-a executat în peste 5 ore,
timp în care au staționat trei uti
laje mari.
Asemenea deficiențe au apărut în
perioada în care la cariera Gîrla
se obțineau constant producții zil
nice de peste 15 000 tone cărbune.
Considerîndu-se greșit că ele s-ar da
tora numai unor cauze obiective, re
medierile se fac într-un ritm mult
prea lent și de slabă calitate. Bi
zară optică I Ca și cum modul în

tv
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoalâ.
10,00 Drapelul țării.
10,ÎS Film serial : „Cazul Michael
Mullen". Reluarea primului episod.
11.25 Dosarele istoriei (reluare).
16,00 Telex.
16,05 Școala, la școala noii calități.
„Muncitor — anul I" (partea a
III-a).
16,55 Curs de limba engleză.
16.55 Din țările socialiste.
17.20 Almanah pionieresc.
17,45 Clubul tineretului.
18.25 întrebări șl răspunsuri. Emisiune
consacrată aprofundării unor as
pecte din tematica lnvățămintului
politico-ideologic.
15,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea economică.
19.40 Ancheta TV : Civilizația străzii (TT).
20.20 Seară de teatru : „Hedda Gabler"
de Henrik Ibsen. Premieră pe
țară. Producție a televiziunii
norvegiene.
22.20 Telejurnal.
PROGRAMUL II
19,00 Telejurnal.
19.20 Buletin rutier.
19,35 Cum vorbim, cum scriem corect.
20,00 Moștenire pentru viitor — Tudor
Vlanu.
20.40 Viața economică a Capitalei.
21,10 Bucuriile muzicii — Marțian Ne
grea.
21.55 In pași de dans.
22.20 Telejurnal.

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 22/1980
In deschidere este publicat artico
lul : „Strălucită contribuție la cauza
colaborării și păcii în Europa și în
lume". In continuare sînt publicate
articolele : „Funcționalitatea structu
rilor democrației socialiste" de Ion
Mitran ; „Realizări, dar mai ales mari
imperative în domeniul tipizării pro
ducției" de Ion Hera-Bucur ; „Spre
cunoașterea și folosirea mai bună a
resurselor oceanului planetar" de
Radu Botezatu ; „Spiritul creator al
dialecticii materialiste" de Alexandru
Valentin ; „Făurirea statului național
român unitar — expresie a voinței și
luptei îndelungate a poporului" de
Gheorghe Platon ; „Propuneri con
structive pentru reunificarea pașnică,
democratică și independentă a Co
reei" de Nicolae Stancu ; „Obiective
prioritare în lupta pentru o nouă or
dine economică internațională" de
Costin Murgescu ; „Criza capitalis
mului și creșterea pericolului neofas
cist" de Elena Zamfirescu.
Revista mai publică dezbaterea cu
tema „Exigențe în raporturile dintre
cercetarea științifică și producție" și
consultațiile : „Conducerea și organi
zarea științifică a societății noastre
socialiste" de Ion Marinescu și „Pro
bleme ale luptei pentru progres eco
nomic și social, pentru lichidarea
subdezvoltării" de N, S. Stănescu. Re
vista mai cuprinde rubricile „Cărți
și semnificații", „Revista revistelor"
și „Note",

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26,
27 și 28 noiembrie. In țară : Vremea
va ti In general caldă. Cerul va £1 va
riabil, cu înnorărl mal pronunțate spre
sfirșltul Intervalului, cînd local va
ploua. în primele zile vor cădea ploi
Izolate, numai In jumătatea de nord a
țării. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale, îndeosebi
In zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între zero șl 10
grade, pe alocuri mal coborîte în
Transilvania, Iar temperaturile maxime,
In scădere, vor fl cuprinse între 4 și
14 grade. Dimineața șl seara se va
produce ceață, îndeosebi în centrul
țării. In București î Vremea va fl în
general caldă. Cerul va fl variabil, cu
înnorărl mal pronunțate spre sfirșltul
Intervalului, cînd va fl favorabil ploii.
VInt slab, pînă la moderat. Condiții de
apariție a cețU. Temperaturile minime
vor fl cuprinse Intre 3 șl 7 grade, Iar
cele maxime, In scădere, vor oscila în
tre 9 șl 14 grade. (Cornellu Pop, meteo
rolog de serviciu).

unui nou înlocuitor al zahărului,
experimentat actualmente în
Statele Unite. El este de 200 ori
mai dulce decît zahărul, ali
mentele îndulcite cu ajutorul său
avînd cu 23 la sută mai puține
calorii. Din punct de vedere ch'mlc, „Aspartam" este o proteină,
iar aminoacizii care îl compun se
găsesc în produse lactate și
carne ; în consecință, corpul îl
metabolizează ca pe o proteină și
nu ca pe o hidrocarbură, fapt
care recomandă consumul său în
diverse afecțiuni, ca de pildă
diabetul sau obezitatea. Din

NAȚIONALĂ A

Președintele Republicii Suriname

PARAMARIBO
Cu ocazia celei de-a clncea aniversări a proclamării Independenței de stat
a Republicii Suriname, îmi este deosebit de plăcut de a vă adresa. în
numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate
poporului surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

La cinci ani după
dobîndirea
indepen
denței, Republica Su
riname este angajată
într-un susținut proces
de prefaceri economico-sociale vizînd de
pășirea stării de îna
poiere moștenită din
perioada îndelungatei
stăpîniri coloniale. Au
toritățile de la Para
maribo au inițiat o se
rie de proiecte de
dezvoltare a diverse
ramuri economice, pen
tru care au fost alo
cate 160 milioane do
lari. Aceste proiecte
au la bază valorifica
rea însemnatelor re
zerve minerale din

subsolul tării, și In
primul rînd a bauxitei
din regiunile Kabalebo
și Apoera (cu o pro
ducție de 7 milioane
tone pe an, Surinamul
ocupă locul al treilea
în lume). Alături de
bauxită, pădurile (aco
perind 90 la sută din
suprafața de 163 000
kmp a țării) și poten
țialul
hidroenergetic
constituie principalele
bogății naturale ale
Surinamului, a căror
valorificare în interes
propriu va contribui
la consolidarea inde
pendenței economice și
politice a acestei țări

științifice studențești
De la primele comunicări prezen
tate, cea de-a XV-a Conferință na
țională a cercuriloi- științifice studen
țești, ale cărei lucrări se află acum în
plină desfășurare, sub auspiciile Con
siliului U.A.S.C.R. și Ministerului Educației- șl lnvățămintului, s-a anun
țat ca un bilanț de însemnate reali
zări în domeniul integrării învățămîntului superior cu cercetarea șl
producția.
înseși organizarea șl desfășurarea
conferinței în cadrul mișcării pentru
tineret „Știință — tehnică — produc
ție" îi atestă orientarea preponderent
aplicativă, dobîndită ca urțnare a
participării nemijlocite a studenților
la eforturile de creație tehnico-științifică solicitate de dezvoltarea conti
nuă a economiei. Cele peste 2 500 de
comunicări, prezentate sau în curs de
prezentare, avînd ca autori circa 5 500
de studenți, reprezintă cele mai va
loroase cercetări cu aplicații în prac
tică, realizate de viitorii specialiști,
oferind soluții originale în domeniile
prioritare ale producției, tehnicii si
științei contemporane, ale vieții
social-politice. Ele au fost selecționate
în cadrul sesiunilor științifice stu
dențești organizate la nivelul institu
telor de învățămînt superior In anii
universitari 1978—1979 și 1979—1980.

(Urmare din .pag. I)

rea răspunderii față de modul de În
treținere și exploatare a utilajelor.
— Cum a apărut o asemenea sta
re de lucruri tocmai acum, în pra
gul iernii, cînd nevoile de cărbune
ale țării sînt tot mai mari 7
— Starea de automulțumire care a
generat rezultatele mai modeste din
ultima vreme s-a datorat probabil
și faptului că la producția realizată

Obiectivul realist și necesar al minerilor din Gîrla
și livrată zilnic s-a adăugat și o anumită cantitate provenită
din
stocurile existente la producător —
ne răspunde maistrul mecanic Emil
Rusu, secretarul organizației de
partid de la Gîrla. Analizînd situa
ția creată, într-o recentă adunare ge
nerală de partid, comuniștii s-au pro
nunțat împotriva acestui ritm de lu
cru, care ar crea perspectiva nerealizării sarcinilor de plan pe anul
1980; ei au considerat că avem sufi
ciente resurse interne pentru redre
sarea activității și creșterea nivelu
lui extracției de cărbune.
Analiza amintită s-a concretizat în
cîteva măsuri deosebit de oportune.
Ele vizează îndeosebi întărirea asis
tenței tehnice pe schimburi ; nomi
nalizarea echipelor de depanare e-

iluminat și, în plus, arată și ora
exactă.
punct de vedere al gustului, el
are calitatea de a accentua sau
face mai persistentă aroma pro
prie a alimentelor în care se
află.

• PROGRAMAREA ILUMINATULUI ÎN SCO
PURI CASNICE. Pent™ a
aprinde sau a stinge de la dis-'
tanță și pe perioade de pînă la
zece zile înainte luminile din in
teriorul unui apartament (inclu ponia dispozitivul din imagine,
siv in absența locatarilor, pentru care se branșează la orice priză
a da eventualilor răufăcători Im de curent obișnuită. Dispoziti
presia că apartamentul este to vul semnalizează, de asemenea,
tuși locuit) a fost creat în Ja orice defecțiune a corpurilor de

Caracterul de masă, larg formativ
al cercetării științifice studențești, cît
și vocația ei practică sînt ilustrate
astăzi de faptul că în învătămîntul
nostru superior funcționează 4 000 co
lective mixte de cercetare, alcătuite
din peste 63 500 de studenți și din
tr-un mare număr de cadre didactice
universitare, specialiști din producție,
cercetare și proiectare. Valoarea to
tală a contractelor încheiate cu uni
tăți economice se ridică la peste 300
milioane lei. iar un număr de aproa
pe 300 teme luate în cercetare sînt
incluse în planul unic de dezvoltare
economico-socială a tării.
O noutate organizatorică : în pro
gramul actualei conferințe sînt Inclu
se și activități cu caracter de infor
mare și documentare științifică sl
tehnică (demonstrații practice, expu
neri ale unor oameni de știință, mese
rotunde, expoziții cu lucrări realizate
în cercurile științifice studențești, vi
zite în ateliere-școală. în întreprinderi
etc., precum și manifestări culturale).
Lucrările celei de-a XV-a Confe
rințe naționale a cercurilor științifice
studențești se vor încheia la 30 no
iembrie. Cele mai merituoase lucrări
vor fi distinse cu diplome și premii.

M. I.

Intensificarea arăturilor de toamnă

care sînt exploatate utilajele ar de
pinde numai de cei care le-au fa
bricat și nu și de cei care le au în
dotare.
— Indiscutabil, în ultima vreme a
scăzut răspunderea față de întreți
nerea utilajelor, ca și față de calita
tea execuției reparațiilor, ceea ce a
dus la frecvente întreruperi în func
ționarea utilajelor — este de părere

maistrul de depanare Gh. Coleff.
Este inadmisibil, bunăoară, ca o vul
canizare să dureze 20 sau chiar 24
de ore, cînd aceasta poate fi execu
tată in condiții optime în cel mult
12 ore. După cum, frecventa defec
țiunilor electrice și mecanice denotă
mai curînd o slabă supraveghere a
utilajelor, indisciplină tehnologică.
Iată, așadar, relevate cîteva din
cauzele care au generat fluctuația și
diminuarea rezultatelor în extracția
de cărbune la cariera Gîrla — si
tuație care s-a manifestat, dealtfel,
în această perioadă la nivelul între
gului bazin minier al Gorjului. Ele
poartă vizibil același numitor co
mun : o prematură „relaxare", după
realizările bune obținute în lunile
precedente, care a determinat slăbi

sud-americane situa
te în nord-estul conti
nentului.
In spiritul politicii
Sale de prietenie și so
lidaritate cu tinerele
state ce au pornit pe
calea dezvoltării li
bere, România a sta
bilit cu Suriname-ul
relații diplomatice la
puțin timp după pro
clamarea independen
ței. S-a creat astfel
cadrul întăririi legătu
rilor de prietenie șl
colaborare dintre cele
două țări șr popoare,
în avantajul reciproc,
al cauzei păcii și în
țelegerii în întreaga
lume.

A XV-a Conferință națională a cercurilor

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA DIN 23 NOIEM
BRIE 1980
Extragerea I : 45 8 2 21 6 33
Extragerea a Il-a : 7 29 16 42 27 26
Extragerea a in-a : 24 40 43 2 1
Extragerea a IV-a : 39 20 30 16 21
Extragerea a V-a : 44 42 15 25 19 20
9 45
Extragerea a Vl-a : 32 40 13 22 38 28
« 36.
Fond total de ciștlgurl : 1 421 887 lei.

pronoexpr.es

REPUBLICII SURINAME

Excelenței Sale Domnului CHIN A. SEN

crat in multe locuri cu două brazde
pentru că, cu trei brazde roțile pa
tinau, tractoarele înaintau greu și nu
se putea realiza o arătură de cali
tate. In unele locuri din cauza umi
dității excesive — în zonele Urziceni. Clorogîrla. Hagieștl, Ștefănești
ș.a. — după cum ne spunea tovară
șul Gabriel Barbu, director adjunct
al trustului S.M.A. Ilfov, s-a tras și
cu două tractoare de un plug. To
tuși. în săptămîna care a trecut vi
teza medie zilnică la arături a fost
de 8 000 hectare.
Trebuie arătat că nicăieri tractoa
rele n-au stat din cauza cocenilor,
în cooperativele agricole Brăniștari,
Singureni, Dărăști-Vlașca. Stănești,
„30 Decembrie", Copăceni, Călugăreni, Adunații Copăceni, Uzunu, Hulubeștl din consiliul agroindustrial Călugăreni au lucrat zilnic la tăiatul co
cenilor peste 5 000 de cooperatori.
Pentru eliberarea cît mai grabnică a
terenului, resturile vegetale au fost
scoase ,cu tîrîșuri și căruțe la capul
locului. Astfel, din 7 800 hectare au
fost eliberate pînă In momentul de
fată 6 500. „Sînt cunoscute terenurile
din zona Călugăreni pentru umidi
tatea excesivă, cu deosebire în aceas
tă perioadă — ne-a spus tovarășul

cînd procentajele constatate în
trec limitele admise;

• PROTEINĂ ÎNLO
CUITOR AL... ZAHĂRU
LUI. „Aspartam" este numele

ZIUA

• DISPOZITIV PER
MANENT DE ÎNREGIS
TRARE A PULSULUI. So
cialiștii americani au realizat un
dispozitiv de înregistrare a ac
tivității cardiace de dimensiuni
foarte mici, care este amplasat
în carcasa unui ceas-brățară.
Ceasul respectiv este prevăzut
cu două ecrane de afișaj : pe
primul ecran apare ora. minu
tul și secunda, așa cum este ca
zul cu orice ceas electronic cu
afișaj- digital ; pe cel de-al doi
lea apare însă pulsul posesoru
lui acestui ceas, precum și eventuale schimbări în ritmul
cardiac. Pentru aceasta este su

ficient ca posesorul ceasului să
apese pe un mic buton și să
pună degetul mic pe un microsensor, încorporat In carcasa
ceasului.

• UN NOU TIP DE
ANTENĂ PENTRU AU
TOVEHICULE.
Antenele
pentru receptoarele radio de la
bordul autovehiculelor prezintă
un șir de inconveniente, printre
care și acela că pot fi ușor... fu
rate. Specialiștii francezi au
realizat un nou tip de antenă,
„invizibilă", care se branșează la
sistemul de dezghețare încorpo
rat în geamul din spatele auto
mobilului. Este vorba de un mic
tub în lungime de 10 cm. un
inductor alcătuit din două fire
de cupru răsucite, care recep

Gheorghe Popa, delegat din partea
comitetului județean de partid în
consiliul agroindustrial Călugăreni.
De aceea, lucrăm cu cîte două braz
de la un tractor". Datorită faptului
că a fost asigurată funcționarea per
manentă a tractoarelor, cu toate între
ruperile din cauza ploii s-au realizat
in ultima săptămînă în medie zilnic cu
cele 300 de tractoare repartizate la
arături, cîte 600 de hectare. Calcu
lele arată că, mergînd constant cu
această viteză, chiar dacă nu se va
putea lucra două, trei zile din cauza
ploii, arăturile vor fi realizate pe
întreaga suprafață de 3 000 hectare,
care a mai rămas la termenul pre
văzut — 30 noiembrie.
Starea timpului din ultima săptă
mînă, cu nopți reci, care face să se
întărească pămîntul la suprafață,
cere din partea mecanizatorilor
eforturi deosebite, adaptarea progra
mului de lucru la condițiile fiecărei
zile, ale fiecărei sole. Așa procedează
cu bune rezultate mecanizatorii din
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii Gîrbovi, Izvoarele. Grădiștea,
Frăsinet, Chiselet, Hagiești, Frățești,
Fundeni ș.a. Ziua se lucrează pe locu
rile cele mai scurse, noaptea după
ce se lasă frigul și dimineața înainte
de răsăritul soarelui, pe solele înghe
țate. (Lucian Ciubotaru).

lectrică și mecanică ; asigurarea unul
volum sporit de piese de schimb și
materiale pentru intervenții ; mări
rea frontului de decopertare la exca
vatoarele aflate pe treptele de căr
bune ; reducerea timpului de execu
tare a operațiilor de ripare a ben
zilor de haldă și de front.
Comuniștii, cei mai destoinici mi
neri din carieră au hotârît să-și in
tensifice eforturile pentru a spori rit
mul extracției de cărbune.
— Am trecut la revizia anuală a
utilajului — ne-a spus minerul Va
sile Țein, șeful echipajului de pe
excavatorul 1 316. O parte din echi
pa noastră va lucra la riparea ben
zii T 20. Vom munci zi-lumină, ast
fel incit la 25 noiembrie să reintrăm
în frontul de cărbune. Deși lucrăm
cu un excavator de capacitate mică,
angajamentul nostru este să ex
tragem zilnic, p'ină la sfîrșitul anu
lui. circa 4 000 tone cărbune.
Este îmbucurător că la cariera
Gîrla s-a instaurat, In aceste zile, aceeași cunoscută atmosferă de mun
că febrilă sub deviza „Totul pentru
recuperarea restantelor și realizarea
neabătută a sarcinilor de plan !“. Uri
prim obiectiv al acțiunii ce se des
fășoară este obținerea încă din luna
noiembrie a unei producții zilnice de
15 400 tone lignit. Reintrînd în acest
ritm, pe deplin posibil, colectivul de
mineri de aici și-a propus să ridice
la peste 3 milioane tone cantitatea
de lignit livrată în acest an econo
miei naționale. ’

ționează semnalele radio șl tot
odată elimină paraziții radio
fonici.

• PENTRU COMBA
TEREA BILHARZIOZEI. In
Egipt este în curs de construcție
o clinică modernă destinată
combaterii bilharziozei, teribilă
boală tropicală, cauzată de un
mic viermișor si care dacă nu
este trațată la timp afectează un
șir de organe vitale (ficatul, spli
na, sistemul vascular etc.), ducînd la moartea bolnavului. Cli
nica va purta numele lui Theo
dor Bilharz, cel care a descope
rit această boală, considerată în
prezent flagelul nr. 1 în Egipt ;
într-adevăr se estimează că unul
din zece locuitori suferă de
această boală.

ZIUA
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Reuniune a organizațiilor obștești consacrată
securității europene
Participanții s-au pronunțat pentru măsuri concrete de dezanga
jare militară și dezarmare, pentru continuitatea procesului de
edificare a securității pe continentul nostru
BRUXELLES 24 (Agerpres). — La
Bruxelles s-au încheiat lucrările întîlnirii europene „Madrid 1980“, in
cadrul căreia au fost dezbătute pro
bleme privind dezarmarea, securita
tea și cooperarea în Europa și rolul
reuniunii de la Madrid în promo
varea acestor obiective.
La reuniune — inițiată de Comi
tetul international pentru securitate
și cooperare europeană — au parti
cipat reprezentanți ai unor organi
zații, partide politice, asociații și
mișcări pentru pace și securitate din
țări europene, printre care și Româ
nia, precum și ai unor organizații
internaționale.
Participanții au relevat cerința de
a se intensifica eforturile și acțiu
nile tuturor statelor, ale opiniei pu
blice, în vederea opririi cursei înar
mărilor, a adoptării unor măsuri con
crete de dezangajare militară șl

dezarmare,
pentru
intensificarea
cooperării multilaterale și promova
rea consecventă a unei politici de
pace și securitate.
Reflectîndu-se preocuparea fată
de situația de încordare existentă in
Europa și in lume, în concluziile întîlnirii de la Bruxelles se subliniază
necesitatea aplicării tuturor prevede
rilor Actului final, a desfășurării in
tr-un spirit constructiv a reuniunii
de Ia Madrid, astfel incit aceasta să
poată contribui la aprofundarea pro
cesului de edificare a securității și
cooperării pe continent, să adopte
măsuri de natură să asigure conti
nuitatea acestui proces, să decidă
convocarea unei conferințe privind
întărirea încrederii, dezangajarea mi
litară și dezarmarea in Europa, să
răspundă aspirațiilor legitime de
pace, cooperare și progres ale po
poarelor.

Poziția S.W.A.P.O. privind procesul
de decolonizare a Namibiei
LUANDA 24 (Agerpres). — într-un
document distribuit la Luanda și di
fuzat de agenția angoleză de presă
ANGOP, Comitetul Executiv al Or
ganizației Poporului din Africa de
Sud-Vest declară că S.W.A.P.O. a
fost și este gata să poarte convorbiri
cu Republica Sud-Africană, dacă ast
fel de convorbiri contribuie la pro
gresul procesului de decolonizare a
Namibiei pe calea alegerilor libere,
cinstite și democratice, sub suprave
gherea și controlul Națiunilor Unite,
în conformitate cu rezoluția 435 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.
O astfel de întâlnire, arătă docu
mentul, convocată de secretarul ge
neral al O.N.U., trebuie să se limi
teze Ia discuții asupra problemelor
acordului de încetare a focului între

S.W.A.P.O. șl R.S.A. și asupra apli
cării rezoluțiilor O.N.U.
S.W.A.P.O.. relevă documentul,
condamnă manevrele tactice ale re
gimului rasist sud-african urmărind
evitarea unor convorbiri și prin
aceasta amînarea aplicării rezoluții
lor O.N.U. privind Namibia.
Mișcarea de eliberare națională a
poporului namibian denunță intensi
ficarea de către regimul de la Preto
ria a acțiunilor represive în Namibia
și agresiunile militare împotriva Angolei, asasinarea și încarcerarea. patrioților namibieni, a adepților
S.W.A.P.O. și a simpatizanților săi,
în încercarea de a anihila aspirațiile
la libertate și independență reală ale
poporului namibian.

sovieto-mozambicane

DE EXTREMA DREAPTA

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Uniu
nea Sovietică și Mozambicul vor dez
volta in continuare colaborarea în
diferite domenii de activitate, se
spune în Declarația comună. dată
publicității la încheierea convorbiri
lor dintre Leonid Brejnev, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Samora poises
Machel,
președintele
partidului
FRELIMO, președintele R. P. Mozambic. Părțile și-au exprimat hotărîrea de a promova o politică de des
tindere și de colaborare internațio
nală, în interesul cauzei păcii în
întreaga lume.
în declarație este subliniată Im
portanța dezarmării, care, după cum
se menționează, este sarcina primor
dială a tuturor celor ce doresc întă
rirea păcii și securității internațio
nale.
Leonid Brejnev a acceptat invita
ția de â face o vizită oficială în
Mozambic.

O mare demonstrație antifascistă

Președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

la Augsburg
BONN 24 (Agerpres). - Foptul câ
gruparea neonazistă Partidul Na
țional Democrat și-a putut ține
nestingherită congresul ia sfîrșitul
sâptâminii trecute a stîrnit vii pro
teste in rîndul opiniei publice vestgermane.
Demonstrația de protest de la
Augsburg — oraș in care a avut loc
congresul - la care au participat
peste 12 000 de membri ai sindica
telor, alte persoane cu vederi de
mocratice, a fost apreciată de agen
țiile de presă drept cea mai mare
manifestare antifascistă din ultimii
ani din R.F.G., marcînd intensifica
rea opoziției unor cercuri largi ale
opiniei publice împotriva recrudes
cenței fenomenului neonazist. Lideri
politici au condamnat tendințele de
reactivare a unor organizații cu
orientări neonaziste. Astfel, prima

In sprijinul creării
de zone denuclearizate
în toate regiunile lumii
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). —
Etiopia și Sudanul se pronunță pen
tru crearea unui climat de încredere
reciprocă in regiunea Cornului Afri
cii, pentru colaborarea intre toate
statele din regiune pe baza respectă
rii suveranității, integrității terito
riale, inviolabilității frontierelor și a
neamestecului în treburile interne —
se spune în comunicatul comun dat
publicității la Încheierea vizitei in
Etiopia a președintelui sudanez,
Gaafar El Nimeiri. Părțile au subli
niat necesitatea transformării Mării
Roșii și a Oceanului Indian în zone
ale păcii, evidențiind că procesul re
ducerii încordării internaționale și de
creare a zonelor denuclearizate tre
buie să se extindă asupra tuturor re
giunilor planetei, inclusiv asupra
continentului african. Cele două țări,
menționează documentul, și-au rea
firmat solidaritatea cu lupta poporu
lui
namibian,
sub
conducerea
S.W.A.P.O., pentru obținerea inde
pendenței și eliberarea de sub do
minația regimului minoritar de la
Pretoria.

rul orașului, Hans Breuer, și-a ex
primat regretul în legătură cu fap
tul că există o prevedere în
baza căreia „adunările extremiș
tilor de dreapta trebuie să fie
protejate împotriva cercurilor demo
cratice". Pe de altă parte, președin
tele Uniunii sindicatelor vest-germone din landul Bavaria, Jakob
Deffner, o subliniat pericolul pe
care îl prezintă extremismul de
dreapta și neonazlsmul în R.F.G. El
o amintit că în anul 1979 în Eu
ropa occidentală s-au înregistrat
585 acțiuni violente comise de ex
tremiștii de dreapta, din care 164
in R.F.G. Deffner a apreciat că
„P.N.D. nu reprezintă decît vîrful
unui aisberg al extremismului de
dreapta" și a cerut ca partidele și
grupările de extremă dreaptă să
fie puse sub interdicție prin lege.

Precedind demonstrația de la Augsburg, în marele oraș portuar Hamburg
a avut loc o manifestație organizată de tindri sindicaliști, cerînd, de ase
menea, interzicerea activității neonaziștilor în R.F.G.

Necesitatea intensificării acțiunilor împotriva
neonazismului
— subliniată la reuniunea Biroului Federației Internaționale
a Rezistenților
VIENA 24 (Agerpres). — La VIena
s-au desfășurat lucrările unei re
uniuni a Biroului Federației Interna
ționale a Rezistenților (F.I.R.). Ia
care au participat reprezentanții or
ganizațiilor naționale ale luptătorilor
din rezistentă și veteranilor de război
din 19 țări. Din România au fost pre
zent! tovarășii Neagu Andrei, pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împotri

Excelenței Sale general de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU
WA ZA BANGA

va fascismului, șl Nicolae Cioroiu,
secretarul comitetului.
Participanții s-au pronunțat pen
tru intensificarea luptei pentru pace,
destindere și dezarmare, progres eco
nomic și social, relevînd că acestea
sînt indisolubil legate de problema li
mitării înarmărilor și înfăptuirea
dezarmării. S-a relevat, totodată,
necesitatea intensificării acțiunilor
împotriva oricăror manifestări ale
neofascismului și neonazismului.

1
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este deosebit de
plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul zairez prieten.
îmi exprim convingerea fermă că, pe baza Tratatului de prietenie și
colaborare și a celorlalte importante înțelegeri la care am ajuns împreună
anul acesta la București, raporturile de strînsă prietenie și cooperare
statornicite între țările noastre, precum și conlucrarea lor activă pe arena
internațională se vor dezvolta și aprofunda in continuare, in interesul
popoarelor român și zairez, al politicii de pace, independență națională,
destindere și înțelegere între toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegra
mă de felicitare primului comisar de
stat al consiliului executiv zairez,
Nguza Karl I. Bond, cu prilejul celei
de-a XV-a aniversări a Zilei națio-

nale a Republicii Zair. în telegra
mă se exprimă convingerea că rela
țiile prietenești, de cooperare dintre
cele două țări se vor dezvolta tot
mai mult, în interesul popoarelor
român și zairez, al cauzei păcii șl
colaborării internaționale.

Zairul, țară din inima Africii,
poate fi considerat ca un fel de
tezaur al naturii. Pe acest imens
teritoriu, străbătut ca o coloa
nă vertebrală de fluviul Zair, se
pot întîlni aproape toate varietățile
floristice și fauhistice ale continen
tului. Bogăția subsolului nu este
mai puțin fabuloasă, Zairul oferind
o imagine aproape a întregului „ta
bel al lui Mendeleev". In primul
rînd însă, Zairul este „țara munți
lor de cupru", furnizînd peste o
cincime din producția de cu
pru a lumii. Zairul deține, de ase
menea, supremația mondială la
producția de diamante industriale
(78 la sută), cobalt (73 la sută) și
germaniu (40 la sută).
în pofida acestor „recorduri" mi
niere. Zairul de odinioară, aflat sub
dominația colonială, era descris ca
„o tară absurd de bogată cu o
populație absurd de săracă", dezvăluindu-se astfel, într-o manieră su
gestivă, secătuirea de avuții a tăvii
de către monopolurile străine. De
aceea, măsurile prioritare aplicate
de noul regim, instalat în 1965, au
urmărit, in esență, valorificarea
bogățiilor naționale în
intere
sul dezvoltării și progresului ță
rii. „Cuprul zairez — în folosul
zairezilor 1“ — a devenit un fel de

deviză națională, sintetizînd însuși
sensul prefacerilor din această țară.
Pe harta economică a Zairului av.
apărut repere semnificative ale
noului industrial : complexul hidro
energetic de la Inga, uzina siderur
gică de la Maluku, fabricile de ci
ment din Lukala și Kimpese. rafi
năria din Moanda, complexul chi
mic din regiunea Kwilu ș.a.
„Prioritatea priorităților", în ca
drul actualului plan economic de
urgență, a fost declarată agricultu
ra, avînd în vedere că în acest do
meniu este angajată aproape 80 la
sută din forța de muncă a țării.
în vastul peisaj al înnoirilor în
făptuite în ultimul deceniu și ju
mătate își fac simțită prezența și
roadele conlucrării prietenești din
tre România și Zair, care a cunos
cut în acești ani o continuă extin
dere și diversificare, sub puterni
cul impuls al întîlnirilor la nivel
înalt dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Mobutu
Șese Seko. Atit la București, cit și
la Kinshasa se nutrește convin
gerea că dezvoltarea continuă a le
găturilor bilaterale de cooperare
este deopotrivă în folosul ambelor
țări, ca și al făuririi unei ordini
economice internaționale mai juste
și mai echitabile.

★

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Zair, ambasadorul acestei
țări la București, Shamvange Mulenda Mutebi, a oferit, luni seara,
o recepție.
Au participat Virgil Teodorescu,
vicepreședinte ăl Marii Adunări Na
ționale, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe.
Alexandru Mărgăritescu, ministru

secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exțerior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Maxim Berghianu. ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, x reprezentanți al conducerii
altor ministere și instituții centrale.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră»
alti membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)
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PREZENȚE ROMANEȘTI. In
orașul Pskov (U.R.S.S.) a avut loc
vernisajul expoziției „România —
țară a turismului și prieteniei". La
Varșovia a fost deschisă o expozi
ție reprezentativă cu lucrări ale
sculptorului
român
Constantin
Lucaci. In palatul Palffy din Viena
a avut loc vernisajul expoziției de
pictură a artistului Viorel Mărgi
nean, vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici din Republica Socia
listă România.
In timp ce autoritățile rasiste de la Pretoria încearcă să-și permanentizeze ocupația asupra Namibiei, instalînd aici
o administrație-marionetă, poporul namibian cere tot mai insistent organizarea de alegeri sub controlul O.N.U., ca un
prim pas spre dobindirea independenței țării. In fotografia din stingă : o demonstrație de protest in localitatea Katutura împotriva farsei electorale organizate de ocupanți. în dreapta : membri ai Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) în timpul pregătirilor de luptă
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Pe calea rodnică a dezvoltării colaborării
prietenești româno-cehoslovace
Cronica relațiilor de prietenie și
1 colaborare româno-cehoslovace a în
scris, zilele acestea, un nou și impor
tant moment : prin rezultatele sale
rodnice, vizita in țara noastră a to
varășului Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, la invitația primului minis
tru al guvernului român, tovarășul
Ilie Verdeț, marchează o contribuție
substanțială la aprofundarea și diver
sificarea in continuare a conlucrării
prietenești dintre cele două țări și
popoare.
Așa cum este bine cunoscut, Româ
nia socialistă acționează statornic
pentru dezvoltarea continuă a priete
niei și solidarității cu toate țările
alături Re care făurim noua orînduire
'— obiectiv programatic in ansamblul
activității internaționale a partidului
și statului nostru. în acest cadru, se
poate afirma că, dezvoltînd pe un
plan superior legăturile tradiționale
de prietenie dintre cele două popoare
— legături cu vechi rădăcini istorice,
cimentate prin sîngele vărsat în co
mun în bătăliile pentru eliberarea
țării prietene de sub dominația fas
cistă — raporturile noastre de conlu
crare s-au extins și aprofundat an de
an în perioada făuririi noii orînduiri,
în interesul construcției socialiste în
România și Cehoslovacia.
Evoluția mereu ascendentă a an
samblului colaborării este puternic
stimulată de relațiile de prietenie și
solidaritate dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, o importanță hotăritoare avînd întîlnirile și convorbirile
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Gustav Husak, care de fiecare dată
au dinamizat relațiile româno-ceho
slovace in toate domeniile.
Primirea înaltului oaspete de către
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a prilejuit sublinierea, cu
deosebită satisfacție, a faptului că,
pe baza importantelor hotărirl și în
țelegeri stabilite de conducătorii de
partid și de stat ai României șl
Cehoslovaciei, legăturile de prietenie
și colaborare dintre țările și po
poarele noastre cunosc o susținută
dezvoltare, a evidențiat hotărîrea de
a extinde în continuare conlucrarea
pe plan politic, economic, tehnico-

științific, cultural șl în alte sfere de
interes reciproc.
Evoluția fructuoasă a acestei cola
borări validează cu putere caracterul
constructiv al principiilor egalității
în drepturi, respectării independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și întra
jutorării tovărășești, consacrate în
Tratatul româno-cehoslovac și în De
clarația comună semnată la București
în 1977, care asigură temelia politicojuridică trainică a raporturilor noas
tre prietenești, actuale și in perspec
tivă.
în acest spirit, convorbirile dintre
cei doi prlm-miniștri, desfășurate in
tr-o atmosferă prietenească de lucru,
de înțelegere reciprocă, au acordat
o atenție deosebită examinării sta
diului actual și perspectivelor rela
țiilor economice, suportul material al
ansamblului legăturilor noastre. Este
deosebit de semnificativ faptul că,
dacă în ultimele două decenii volumul
schimburilor a crescut de circa 10
ori, prevederile pentru actualul
cincinal — reprezentînd o creștere de
40 la sută față de perioada preceden
tă similară — au fost realizate, prac
tic, cu un an înainte, programul ini
țial fiind astfel substanțial depășit.
Ca urmare a ritmului înalt al dezvol
tării colaborării, la sfîrșitul anului
trecut. Cehoslovacia s-a plasat pe
locul al patrulea în relațiile econo
mice ale României cu țăriie socialiste
și pe locul al șaptelea în ansamblul
comerțului nostru exterior.
Pornindu-se de Ja avantajele reci
proce ale lărgirii în continuare a
schimburilor, s-a stabilit, în cadrul
noilor convorbiri, ca. pe baza rezul
tatelor coordonării planurilor cinci
nale 1981—1985. livrările reciproce să
înregistreze o nouă și importantă
creștere — de 63 la sută — față de
prevederile pentru actualul cincinal,
pentru atingerea obiectivului propus
urmînd a fi încheiate, în viitorul
apropiat, noi documente de colabo
rare pe termen lung.
O trăsătură caracteristică a dezvol
tării relațiilor economice românocehoslovace o constituie extinderea
și diversificarea specializării și coo
perării în producție, forme de con
lucrare superioare contribuind cu
peste 20 la sută la realizarea volu
mului de schimburi în actualul cin

cinal, rezultate pe baza cărora s-a
hotărît acum ca in viitorul cincinal
să se asigure o nouă și substanțială
creștere a volumului produselor rea
lizate pe această cale, in special în
domeniile metalurgiei, energeticii,
construcțiilor de mașini, electroteh
nicii și electronicii, industriei chimi
ce, bunurilor de consum, agriculturii
și altele.
Dialogul româno-cehoslovac a pus
în evidență, de asemenea, însemnă
tatea extinderii conlucrării pe plan
tehnico-științific, încheierea progra
mului de cooperare și colaborare în
domeniul cercetării științifice și dez
voltării tehnologice fiind de natură
sâ deschidă în această privință per
spective dintre cele mai rodnice. O
dezvoltare și mai puternică vor cu
noaște legăturile pe linia culturii. învățămîntului, sănătății, turismului și
alte domenii, contribuind astfel la
mai buna cunoaștere reciprocă a rea
lizărilor și preocupărilor popoarelor
celor două țări, la întărirea priete
niei și conlucrării lor.
Schimburile de păreri privind evo
luția vieții internaționale au eviden
țiat însemnătatea promovării unei
politici de colaborare, de edificare
a securității pe continentul nostru și
în întreaga lume, de realizare a unor
măsuri eficiente de dezarmare, și in
primul rînd de dezarmare nucleară,
de rezolvare pe cale pașnică, prin
tratative, a problemelor litigioase din
tre state. în acest cadru, s-a subli
niat imperativul desfășurării într-un
spirit constructiv a reuniunii de la
Madrid, astfel ca aceasta să se în
cheie cu rezultate concrete, în pri
mul rînd prin adoptarea hotărîrii de
convocare a conferinței pentru de
zangajare militară și dezarmare în
Europa, ca și prin asigurarea con
tinuării procesului inaugurat prin
adoptarea Actului final.
Fără îndoială că prin rezultatele
lor convorbirile româno-cehoslovace
la nivelul șefilor de guverne vor duce
la adîncirea prieteniei dintre țările
și popoarele noastre, la extinderea și
diversificarea colaborării lor multi
laterale, în interesul reciproc al fău
ririi noii orînduiri în România și
Cehoslovacia, al cauzei generale a
socialismului și păcii.

Al. CAMPEANU

.

ÎN CAPITALA R. P. CHINEZE
au luat sfîrșit convorbirile dintre
Hu Yaobang, secretar general al
P. C.V Chinez, și Santiago Carrillo, secretar general al P. C. din
Spania. După
cum informează agenția China Nouă, au fost
discutate probleme privind relațiile
dintre cele două partide comuniste,
evoluția vieții politice mondiale și
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. în legătură cu
aceasta, se menționează că punctele
care apropie cele două partide sînt

e scurt
I-- -

mult mal numeroase decît deose
birile dintre opiniile lor.

CONVORBIRI
ITALO-ENGLEZE. Primul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, și-a în
cheiat luni vizita oficială de două
zile întreprinsă la Roma, unde a
conferit cu premierul italian, Ar
naldo Forlani, și a fost primită de
șeful statului, Alessandro Pertini.
în centrul convorbirilor oficiale
s-au aflat îndeosebi probleme ale
Pieței comune. în perspectiva apro
piatei reuniuni la nivel înalt a
„celor nouă", relațiile Est-Vest, pre
cum și ultimele evoluții pe arena
politică internațională, cu priori
tate situația din Orientul Mijlociu

israel:

Manifestație de protest
a populației palestiniene

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Sute
de palestinieni au organizat, luni, o
demonstrație de protest pe străzile
orașului Ierusalim și în orașul Uni
versitar Bir Zeit, din teritoriile arabe
ocupate de Israel, in semn de pro
test împotriva măsurilor represive .
impuse de autoritățile israeliene.

rea în continuare a relațiilor prie
tenești dintre Iugoslavia și Nepal,
precum și asupra principalelor as
pecte ale vieții internaționale
actuale.

Printre aceste măsuri se află închi
derea arbitrară a universității arabe
Bir Zeit.
împotriva manifestanților au fost
trimise trupe israeliene, care au tras
focuri de intimidare și au folosit
gaze lacrimogene. Mal mulți studenți
au fost arestați.

- ------- —
- ... -

și lucrările reuniunii de la Madrid,
înainte de a părăsi Roma, Marga
ret Thatcher a fost primită la
Vatican . de Papa loan Paul al
II-lea.
DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
IUGOSLAVO-NEPALEZE.
Vizita
de prietenie efectuată de regele
Birendra al Nepalului în Iugosla
via s-a încheiat luni. După cum
relatează agenția Taniug, suveranul
nepalez a avut convorbiri cu Țvietin Miatoviei, președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, și cu alte ofi
cialități ale țării gazdă, realizindu-se un schimb de păreri asupra
problemelor privitoare la dezvolta-

DISTINCȚII LITERARE. Scriito
rul sud-african Andre Brink a fost
distins cu prestigiosul premiu li
terar francez „Medicis" pentru
litqrătura străină, pentru cartea
sa „Un anotimp alb și secetos“ („A
Dry White Season"). Agenția Fran
ce Presse subliniază că Brink este
cel mai reprezentativ scriitor alb
din Africa de Sud care se pronunță
împotriva politicii de apartheid
promovate de autoritățile de la
Pretoria. Aceeași distincție pen
tru literatura franceză a fost acor
dată ex-aequo scriitorilor JeanLuc Benoziglio, pentru romanul
umoristic „Cabinet-portrait", și lui
Jean Lăhougue, pentru „Comptine
de Height", acesta din urmi — o
parodie după romanele polițiste
ale Agathei Christie.
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Cutremur devastator în Italia
ROMA 24 (Agerpres). — Duminică
seara, la ora 18,34 G.M.T., Întreaga
Italie a fost zguduită de un cutre
mur avînd o intensitate de 7 grade
pe scara Richter — anunță agen
ția A.N.S.A. Epicentrul seismului,
care a devastat zone întinse ale su
dului Italiei, a fost localizat la Acerno,
mică localitate situată în apropiere'
de Eboli, la cițiva kilometri sud de
Salerno. Mișcarea seismică, apre
ciază experții, s-a declanșat la o
adîncime de 19—20 km. Potrivit bi
lanțurilor oficiale, dar provizorii,
date publicității în cursul zilei de
luni, numărul morților este de circa
800. Se apreciază însă că totalul vic
timelor inclusiv răniții. ar putea fi de
cîteva mii. Aproximativ 80 de loca
lități au fost'afectate mai mult sau

mai puțin grav de seism. Cîteva sate
au fost complet distruse : patru in
regiunea Salerno și trei în regiunea
Potenza. în 30 de comune din pro
vincia Avellino. construcțiile au fost
distruse in proporție de 45 la sută.
La Neapole s-a prăbușit un bloc cu
9 etaje.
Guvernul italian, întrunit, luni, de
urgență, a decretat doliu național.
Președintele republicii, Alessandro
Pertini, și primul ministru, Arnaldo
Forlani., s-au deplasat în zonele si
nistrate. Operațiunile de salvare au
fost inițiate de urgență, dar sînt în
greunate din cauza întreruperii co
municațiilor telefonice și avarierii
unor drumuri publice. în fotografie :
un aspect din localitatea Balvano.

Business-ul colegiilor particulare
Tradiționala tntilnire anuală a directori
lor instituțiilor parti
culare de invățămint
din Marea Britariie a
prilejuit o constatare
cel puțin paradoxală :
in vreme ce economia
luptă cu criza, inflația
crește galopant, iar șo
majul atinge cote re
cord, „industria" cole
giilor de lux este mai
înfloritoare ca oricînd,
practic, „singura ra
mură care a înregis
trat o creștere". Situa
ția e cu atit mai neaș
teptată cu cit costurile
frecventării unei ast
fel de școli de elită se
ridică la sume exorbi
tante. Cine-și poate
permite să-și trimită
odrasla la o școală ca
Eton, de pildă, unde
taxa este de 3 200 lire
sterline pe an, fără a
mai pune la socoteală
cheltuielile aferente ?
Desigur,
răspunsul

este : cei cu venituri
ridicate. Se constată
insă că și un număr
crescind de familii „obișnuite" tind să-și
trimită copiii la „pu
blic schools", cum se
numesc colegiile parti
culare.
Cheltuielile
respective le întrec
firește mult posibilită
țile financiare, și atunci, pentru a le face
față, sint necesare sa
crificii și privațiuni
din cele mai serioase.
Presa britanică apre
ciază că tendința chiar
și a familiilor cu veni
turi mai modeste de
a-și înscrie copiii la
„public schools" tre
buie pusă in legătură
cu starea gravă a invățămintului de stat,
afectat in mod deose
bit de măsurile de
austeritate — reduce
rea fondurilor, a per
sonalului didactic etc.
Dar adevărata cauză,

consideră „Daily Mir
ror", constă in teama
de viitor, „Englezii
s-au resemnat de acum să privească șo
majul nu ca pe un fe
nomen trecător, con
junctura!, ci ca pe
unul permanent". De
aici, și grija de a asi
gura copiilor un „Start"
mai bun, căci „un ab
solvent al unui colegiu
privat obține mult mal
ușor un loc de mun
că decit unul al unei
școli de stat".
...Deși, am putea adăuga noi, nici aceasta
nu constituie neapărat
o garanție, intrucit șo
merii cu diplome eli
berate de instituții de
invățămint din cele
mai Selecte nu mai
constituie nici ei o ra
ritate. Așadar, pentru
părinți un sacrificiu și
o investiție cu șanse
din cele mai incerte.
(M. Săsărman).
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