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în cadrul preocupărilor statornice consacrate înfăptuirii măsurilor stabilite

de Congresul al XII-lea al partidului cu privire la dezvoltarea și modernizarea
agriculturii și realizarea noii revoluții agrare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru în unități agricole
din județul Constanța
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a
făcut marți, 7 iulie, o vizită
de lucru in unități agricole
din județul Constanța.
Secretarul general al
partidului a fost însoțit de
tovarășii Nicolae Constan
tin, Ion Pățan, Petru Enache
și Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului,
ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.
în lanuri și terenuri cultivate a fost
examinat modul in care se desfășoară
recoltarea griului, celelalte lucrări
agricole de sezon pentru realizarea
unor producții sporite la toate cultu
rile vegetale, precum și in zootehnie,
încă din primul an al actualului cin
cinal.
Dialogul de lucru al tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu cei ce muncesc
pe ogoarele județului Constanța, cu
specialiști și cadre de conducere, cu
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat s-a desfășurat in
atmosfera de muncă intensă care
domnește in întreaga țară, acum după
amplele dezbateri asupra planului
național unic de dezvoltare economico-socială pe perioada 1981—1985 și
a planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare în
actualul cincinal și adoptarea lor
de către Marea Adunare Națională.
Documentele respective, ale căror
ritmuri și proporții au fost elaborate
sub directa îndrumare a secretarului
general al partidului, au prilejuit
tuturor lucrătorilor din unitățile vizi
tate și din întreaga Dobroge reafir
marea și mai puternică a încrederii
lor nestrămutate în politica profund
științifică a partidului nostru, politică
ce stă la baza obiectivelor fun
damentale ale noii revoluții agrare pe
care oamenii muncii de la sate,
întregul nostru popor o înfăptuiesc
cu abnegație și înaltă responsabilitate.
în același timp, răspunzînd cu toată
convingerea îndemnurilor de la tri
buna Congresului țărănimii, insușindu-și pe deplin orientările formulate
pe parcursul vizitei, oamenii muncii
din unitățile agricole ale județului
Constanta l-au asigurat pe secretarul
general al partidului că nu-și vor
precupeți eforturile pentru realizarea
unor producții agricole vegetale și
animale cit mai mari, pentru a în
făptui cu succes obiectivele noii re
voluții agrare, ale realizării unei noi
calj“ă(i;in agricultură.
Vizita secretarului general al par

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, in
stațiunea Neptun, pe amiralul (r)
Emilio Eduardo Massera, șeful Parti
dului’ Mișcarea pentru Democrație
Socială din Argentina, care efectu
ează o vizită in țara noastră la invi
tația Consiliului Național al F.D.U.S.
în cadrul întrevederii s-au evocat
cu satisfacție bunele relații de prie
tenie și colaborare dintre România și
Argentina, exprimindu-se convin
gerea că aceste tradiționale raporturi
se vor dezvolta și adinei și in viitor
pe plan politic, economic, tehnico-

științific și cultural. S-a apreciat că
amplificarea continuă a acestor rela
ții este în folosul țărilor și popoare
lor noastre, al înțelegerii și cooperă
rii intre toate națiunile lumii.
în acest cadru s-au evidențiat rolul
și importanta contactelor dintre or
ganizațiile politice, dintre ' cele două
țări, în vederea unei mai bune cu
noașteri, a adîncirii prieteniei și
colaborării româno-argentiniene.
în cadrul schimbului de păreri pri
vind viața internațională, s-a subli
niat necesitatea de a se depune efor
turi susținute din partea tuturor sta
telor pentru oprirea încordării,
reluarea și continuarea politicii de

destindere, colaborare, pace și res
pect al independenței naționale, pen
tru soluționarea pe cale politică, prin
tratative, a stărilor de încordare și
conflict din diferite zone ale globu
lui. S-a relevat, de asemenea, însem
nătatea opririi cursei înarmărilor,
adoptării unor măsuri practice de
dezangajare militară și de dezarmare.
A fost evidențiat, totodată, intere
sul României și Argentinei de a ac
ționa împreună cu alte state în curs
de dezvoltare, cu toate statele lumii,
pentru instaurarea unei noi ordini
economice internaționale.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

File din cronica întrecerii socialiste

La cooperativa agricolă din Plopeni se examinează noua recoltă

*consi
liilor unice agricole de stat
și cooperatiste Albești și Ne
gru Vodâ și al cooperativei
agricole din localitatea Cotu
Văii. Elicopterul prezidențial ateri

tidului începe în perimetrul

zează în mijlocul cimpului, în apro
pierea unei sole de grîu, de pe care
combinele string noua recoltă. în
această ambianță de muncă susținută,
sutele de mecanizatori, țărani coope
ratori și școlari fac secretarului gene
ral al partidului o caldă primire,
entuziastă manifestare a dragostei și
respectului pe care le poartă condu
cătorului partidului și statului nostru.
Se scandează neîntrerupt „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!".
I.a scara elicopterului. tovarășul

Nicolae Ceaușescu este intimpinat de
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al
Comitetului județean. Constanța al
P.C.R., de membri ai biroului comi
tatului județean de partid.
O gardă alcătuită din ostași ai
marinei militare și membri ai gărzi
lor patriotice a prezentat onorul.
Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Bătrînul țăran cooperator Milan
Făleanu îl invită pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu să guste din
pîinea dobrogeană și din plosca cu
vin.
Tineri și șoimi ai patriei oferă
secretarului general al partidului fru
moase buchete de flori, culese de pe
cîmp cu tbată dragostea pentru mult
iubitul lor oaspete.
în fața unor panouri, ilustrînd mo
dul de folosință a terenurilor, a su

Intr-un lan de grîu de la Cotu Văii

prafețelor irigate, stadiul organizării
asolamentelor, structura culturilor și
producțiile realizate, ing. Dumitru
Anghelina, directorul direcției agri
cole județene, Iosif Secăreanu, pre
ședintele biroului executiv al consi
liului unic agroindustrial Albești, și
Ilie Liță, președintele consiliului
unic agroindustrial Negru Vodă, in
formează despre preocupările și
realizările obținute în toate aceste
domenii de unitățile agricole din ju
dețul Constanță și îndeosebi de. cele
reunite în'cadrul celor două consilii
agroindustriale. Se subliniază că în
perioada 1981—1982 vor fi asigurate
condițiile pentru realizarea asola
mentelor pe baze științifice. Menționînd că în prezent 63 la sută din
suprafața arabilă a județului Con
stanța a fost amenajată pentru iri-

A INTRAT ÎN PRODUCȚIE FI
LATURA DE BUMBAC DIN
ABRUD. în orașul Abrud, stră
veche așezare a Apusenilor, a in
trat in producție un important
obiectiv al industiiei ușoare : fila
tura de bumbac. Noua unitate in
dustrială (a cărei construcție a fost
executată de șantierul Alba Iulia al
Trustului de construcții industriale
Cluj-Napoca) este cea de-a treia
unitate construită și pusă in func
țiune in Țara Moților ca urmare a
indicațiilor secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, privind dezvoltarea economico-socială și utilizarea forței
de muncă, date cu prilejul vizitei
de lucru efectuate în această zonă.
Celelalte două unități construite sint
întreprinderea de confecții din Baia
de Arieș și întreprinderea de trico
taje din Cîmpeni. (Ștefan Dinică).
O NOUA MICROHIDROCENTRALA PE ȘIRET. Pe rîul Șiret, la
acumularea de apă din raza comu
nei Bucecea, județul Botoșani, a
fost pusă în funcțiune o nouă microhidrocentrală avind o putere de
1 290 kVA, ceea ce asigură consu
mul de energie electrică pentru o
localitate cu peste 1 000 de gospodă
rii. Obiectivul face parte din pro
gramul de utilizare în scopuri ener
getice a cursurilor de apă din inte
riorul județului, program potrivit
căruia în actualul cincinal se vor

realiza și pune în funcțiune 17 micfohidrocentrale,' din care' 7 pinâ lă
sfîrșitul anului curent. Cheltuielile
necesare lucrărilor de amenajare a
tuturor celor 17 microhidrocentrale
se vor amortiza în mai puțin de
5 ani. (Silvestri Ailenei).
ECONOMII DE MILIOANE LEI
VALUTA — PRIN AUTOUTILARE.
Colectivul secției utilaje de la
Combinatul „Azomureș", din Tg.
Mureș, a conceput și realizat —
pentru prima dată în țară — piese
și utilaje de mare complexitate teh
nică, între care repere pentru turbocompresoare, lagăre axiale și radiale, labirinți tip „Fagure", ghi
daje interioare, rezervoare, vase de
depozitare emulsie și altele. Este de
remarcat că, pentru cele două noi
capacități productive — instalațiile
de melamină și de materiale fotosensibile, aflate în probe tehnolo
gice — colectivul secției a realizat
271 repere de utilaje și piese de
schimb, ceea ce a dus la diminua
rea efortului valutar al țării cu
peste 18 milioane lei valută. (Gh.
Giurgiu).
ELECTROZI PENTRU „OLTCIT".
La Institutul de sudură și încercări
de materiale Timișoara a fost omo
logată o serie nouă de electrozi
pentru încărcat matrițe și flux ce
ramic de sudat în colț, cu mai mul
te arcuri. Realizați pentru prima
dată în țară, după soluții elaborate

d,e specialiștii tfrnrșorenț, ejectrozil
sîiit destinați" fabricației autoturis
melor „Oltcit".
(Agerpres).
ENERGIE ELECTRICA PRIN
RECUPERAREA ABURULUI. In
cadrul uzinei de producere și dis
tribuire a energiei în siderurgie din
cadrul Combinatului siderurgic Ga
lați a intrat în probe tehnologice
primul - turbogenerator de 6 MW,
agregat fabricat la I.C.M. Reșița,
care produce energie electrică din
aburul recuperat de la uzina cocsochimică. Pînă in momentul de față,
energia termică se recupera la pa
rametri reduși. Noul procedeu oferă
posibilități sporite in această pri
vință. Un argument îl constituie și
faptul că turbogeneratorul a și fost
cuplat la sistemul energetic națio
nal. (Dan Plăeșu).
ÎN PREMIERA PE ȚARA. La în
treprinderea de postav „Proletarul"
din Bacău a intrat in funcțiune un
centru modern de sortare și prelu
crare a materialelor refoloșibile din
industria ușoară, prima unitate de
acest fel din țară. înzestrat cu uti
laje moderne și prevăzut cu un
grad înalt de automatizare, el asi
gură anual prelucrarea unei canti
tăți de circa 5 000 tone de materiale
recuperabile, provenite de la între
prinderile de țesături, tricotaje și
confecții care folosesc ca materii
prime firele sintetice în amestec cu
fibrele naturale. (Gh. Baltă).

(Continuare in pag. a III-a)
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CONSTRUCTORII SCURTEAZĂ
DURATA DE EXECUȚIE
Pe șantierele hidrocentralelor de
pe
r- Șiret constructorii muncesc zi
noapte la înălțarea de stavile în ca
lea apelor, cu intenția de a le „pune"
la lucru. Nu peste mult timp, la Gal
beni, Răcăciuni și Berești, în aval
de Bacău, vor fi puse in funcțiune
trei hidrocentrale. Ele vor furniza
economiei naționale o cantitate de
energie electrică egală cu cea a cen
tralei hidroelectrice de la Bicaz ; in
plus, digurile construite vor proteja
de inundații circa 12 000 ha de teren,
iar apele acumulate în Ilacuri vor fi
folosite pentru irigații.
aceste
Constructorii care înalță
î
obiective — de, la Grupul de
șantiere hidrotehnice din Bacău
— sînt oameni ce aui mai semi nai,
nat „aviiu
„actul uc
de naștere" al bara
jelor de pe Bistrița, al nodului hidro
tehnic de la Stînca-Costești, al im
portantelor con- ______________
strucții hidroteh
nice de la Siriu
și Valea Uzului,
Folosind mașini
de înaltă productivitate și tehno
logii avansate de
lucru, dezvoltînd
experiența câști
gată de-a lungul anilor, constructorii de pe Șiret comprimă duratele de execuție a diferitelor
lucrări prevăzute în grafice. La
Răcăciuni, bunăoară, oamenii con
duși de ing. Constantin Baroi, folo
sind pentru prima dată la lucrările
de acest gen devierea apelor pe un
singur mal, au creat posibilitatea
înălțării barajului pe întreaga lui
lungime cu aproape o jumătate de
an mai devreme. Betoniștii din bri
gada lui Ștefan Scurtu, omul care a
participat la construcția tuturor hi
drocentralelor din aval de Bicaz,
toarnă in flux neîntrerupt, zi și
noapte, betoane în fundația baraju
lui. Pentru înălțarea acestei stavile
în calea apelor, ca și a celorlalte
Construcții ale hidrocentralei, pe
șantier au fost construite o fabrică
de betoane și o stație de sortare a
agregatelor de mare capacitate.
Un alt punct de lucru, la care au
fost concentrate forțe umane și mij
loace mecanice deosebite, este digul
de pe malul drept al lacului de acu
mulare. Maistrul Nicolae Cojocaru,
șef de lot. ne-a furnizat cîteva
date : „Digul va avea o lungime
de 12,5 kilometri și o înălțime de 16
metri. Peste tot se fac lucrări de
umpluturi și etanșări în profunzi
me". Aici se observă cel mai bine
tehnologiile de lucru moderne folo
site de constructori. Etanșarea in
profunzime, bunăoară, se face pen
tru prima dată cu instalații româ
nești realizate la întreprinderea
„Nicolina" Iași. După părerile spe
cialiștilor, aceste instalații sînt tot
atit de bune, dacă nu chiar și mai
bune decît acelea care erau aduse

din import. Tot pentru prima dată
umpluturile sînt făcute prin hidromecanizare. Ing. Ion Roșu, care conduce această lucrare, precizează că
montarea instalațiilor de pe draga
adusă în acest scop s-a încheiat cu
două săptămîni mai devreme decit
era prevăzut. Tot el ne-a vorbit și
de avantajele economice ale hidromecanizării : pe scurt, draga înlo
cuiește munca a 50 de excavatoare
și tot atitea autocamioane. Mai pu
ține utilaje și, totodată, economii
însemnate de combustibil.
Și pe șantierele de la Galbeni
și Berești constructorii devansează termenele înscrise în grafice,
La Galbeni, de exemplu, dulgherii
din brigăzile conduse de Anton
Șimon și Ferentz Ianău, împreună
cu betoniștii conduși de Dumitru
Agoroaie și Vasile Bucătaru au în
ceput cu două
luni mai devreme
turnarea betoa
nelor pe lamelele
de fundare ale
barajului și disipatorului de ener
gie. Ing. Mircea
Rusu, șeful șan
tierului, ne spune
s-au angacă lucrătorii de pe șantier
.
jat ca, pînă la finele lunii iulie, să
predea la montaj primele deschideri
ale barajului. Ceea ce înseamnă un
ciștig de un trimestru. Se lucrează
intens și la centrala electrică, la
digurile de închidere a lacului de
acumulare, la canalele de aducțiune
și fugă. Pentru a economisi combus
tibilul folosit de mijloacele de trans
port, constructorii au găsit soluția
de a extrage agregatele necesare
pentru prepararea betoanelor chiar
din „chiuveta" viitorului lac de acu
mulare. Din același loc este luat și
^materialul de umpluturi pentru
“diguri. Ca urmare, distanța medie
de transport a fost micșorată aproape la jumătate.
Ing. Liviu Guțiu, directorul Gru
pului de șantiere Bacău al Trustului
de construcții hidrotehnice, a ținut
să ne spună că, pentru înălțarea
acestor trei hidrocentrale, construc
torii au de excavat circa 30 milioane
metri cubi de pămînt, de transportat
și de turnat cîteva milioane metri
cubi de betoane. Timpul este scurt,
dar printr-o bună organizare a
muncii — lucrîndu-se în schimburi
prelungite, iar acolo unde se poate și’
este nevoie chiar în două schimburi
— prin folosirea la maximum a uti
lajelor, acest impresionant volum de
lucrări va putea fi realizat în ritm
susținut. Ca urmare, angajamentul
constructorilor de a pune in func
țiune cele trei hidrocentrale mai de
vreme . față de termenele prevăzute
devine, pe zi ce trece, faptă.

Pe șantierele hidrotehnice
de pe valea Șiretului

Gheorghe BALTA
corespondentul

„Scînteii
»

Sape la „retuș"
Sapa, această uneal
tă agricolă atit de
simplă, dar indispen
sabilă, este produsă
in mai multe variante.
Din cele 5—6 modele
oferite de întreprin
derile de profil, mer
ceologii cooperației de
consum din județul
Ialomița — unul din
tre județele cu foarte
mari suprafețe de pămînt arabil, deci cu
multe culturi, inclu
siv prășitoare — au
contractat doar unul :
tipul „E“. Cerînd ex
plicații, ni s-a argu
mentat că tipul „E“
răspunde cel mai bine
specificului local.
Or, pe teren (unde
poate că ar fi necesar

să se deplaseze mai
des și unii oameni cu
mapa din cadrul coo
perației), acest punct
de vedere pare dez
mințit. în comuna
Gheorghe Doja, agri
cultorii sint de. păre
re că sapele de tip
„E“ nu sînt corespun
zătoare, fiind prea
mari și prea grele.
După ce le cumpără,
oamenii se duc cu ele
direct la fierărie, să
le mai micșoreze, să
le mai reducă din dimensiuni. De la 1 200
gr. cît cintărește sapa
,.E“, este adusă la circa 900 de grame,
Unealta pierde din
greutate aproximativ
300 de grame (metal

care se aruncă). în
schimb i se încarcă,
în mod inutil, prețul.
De la 16.50 lei, uneal
ta ajunge să coste
26,50 lei, prin adăuga
rea a 10 lei — costul
manoperei „curei de
slăbire". Risipa e du
blă : o dată de metal,
energie și muncă la
fabricare, a doua oară
— de metal, energie
și muncă la împuți
nare.
Aceste neajunsuri ar
putea fi evitate dacă
in magazinele coope
rației de consum ialomițene s-ar găsi
mai multe tipuri de
sape, să aibă omul de
unde alege. (Rodica
Șcrban).

De ce e ignorat sifonul?
în urmă cu ani existau în București circa
2.5 milioane sticle de
sifon. Așa rezultă dintr-un calcul întocmit
de economiștii între
prinderii de sucuri și
răcoritoare ce aparține
de Departamentul in
dustriei alimentare. Acum, situația aproxi
mativă a vînzărilor de
la centrele de sifoane
denotă că mai sînt în
circulație doar a treia
parte din recipiente.
Bioxid de carbon se
găsește, apă există
la discreție, așa că fa
bricarea sifonului nu
ridică probleme. De ce
totuși consumul de si
fon scade, încărcind
solicitările, care și așa
depășesc oferta, de apă
minerală ?
Cu timpul, multe si
foane s-au stricat, al
tele s-au spart. De ce

nu-și cumpără oamenii
alte sifoane? Pentru că
nu se găsesc. Fabricile
de sticlă din Tîrgu Mu
reș, Tîrgovlște șl din
Mediaș au
încetat
brusc să le mai producă. De ce nu-și repară
oamenii vechile sifoa
ne? Pentru că, în tot
Bucureștiul, nu mai
funcționează decît vreo
două-trel ateliere spe
cializate
(aparținind
cooperației meșteșugă
rești), iar pină ii vine
omului rîndul
trece
vara. „Astfel — conchidea' tovarășul Gh.
Marinescu, directorul
amintitei intreprinderi
— cele 126 de centre de
desfacere a sifoanelor
au ajuns, dacă se poa
te imagina așa ceva, să
lucreze cu... 9 la sută
din capacitatea lor de
producție!".
Autosifoanele nu acoperă nici ele cerin-

țele. Multe capsule sînt
defecte, le cumpără omul goale. Fabrica „Elmet" Timișoara, «care
le produce, n-a reușit
încă să-și creeze în
Capitală măcar un sin
gur atelier pențru re
parații.
Unitățile cooperației
meșteșugărești
sînt
preocupate de diversi
ficarea gamei servicii
lor oferite populației.
Repararea
sifoanelor
sau capsulelor de autosifon nu pare să ri
dice
insurmontabile
probleme de tehnicita
te. Atunci de ce oare
constituie recondiționarea sifoanelor și
capsulelor o datorie
neonorată, și față de
populație, și față de unitățile de fabricat si
fon. a căror producție,
după cum s-a văzut,
stagnează? (Gh. Grau
re).

La Centrul teritorial de calcul electronic lași

Metode eficiente de prelucrare a datelor
Centrul teritorial de calcul elec_________________
tronlc
din Iași a fost_____
dotat...înulti
mul timp cu aparatură de calcul,
terminale și două microcalculatoare
M 18. instalate la oficiile din Pașcani
și Vaslui. Noile dotări permit cen
trului să acorde un ajutor sporit in
prelucrarea automată a datelor atit
unităților din Iași, cît și celor din
alte județe. în același timp, activi
tatea oficiilor din Pașcani și Vaslui
poate fi acum legată direct cu
sistemele de calcul din Iași,
Inginerul Ionel Ichim, directorul
tehnic adjunct al centrului ieșean,
ne precizează că prin utilizarea nu
meroaselor elemente tipizate s-a
redus intr-o proporție însemnată
efortul de proiectare st timpul de
realizare a lansării și urmăririi pro
ducției. a încărcării capacităților
productive, utilizării forței de muncă
șl resurselor materiale, a livrării
producției finite și a celorlalte ope-

rațiuni de calcul electronic. în primul semestru al anului in curs, de
exemplu, planul de prestații â fost
depășit cu 3,2 la sută, ceea ce echivalează cu executarea pe sistemele
de calcul a unor lucrări suplimen
tare pentru care sint necesare circa
2 000 ore calculator. La aceasta a
contribuit mult și activitatea de
pregătire a cadrelor pentru infor
matică, prin cursuri de specializare
și perfecționare postliceală și post
universitară care se desfășoară la
un inalt nivel in cadrul Centrului
de calcul electronic ieșean și in
colaborare cu cadrele didactice din
învățămintul superior din localitate.
Centrul teritorial de calcul electro
nic ieșean își aduce astfel o contri
buție Însemnată la realizarea sar
cinilor de plan de către toate uni
tățile pe care le servește. (Manole
Corcaci).

PREA MULTE UTILAJE
1N DOSARE
Deoarece pînă la termenul prevă
zut pentru punerea în funcțiune a
Fabricii de zahăr din Arad au rămas
mai puțin de trei luni — este vorba
de luna septembrie a acestui an —
am revenit pe șantier. De la început
am vrea să subliniem hotărîrea și
energia cu care atit constructorul —
Trustul de construcții industriale
Timișoara, cît și montorul — Trus
tul de montaj pentru utilaj chimic
București acționează pentru rea
lizarea la timp a acestui important
obiectiv de investiții. Puternic mo
bilizați de îndemnurile și indicațiile
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de la înalta tribună a celui de-al
II-lea Congres al consiliilor oameni
lor muncii, constructorii și-au con
centrat forțele, lucrînd în ritm sus
ținut, de dimineața pînă seara, pentru finalizarea cît mai grabnică a
fabricii. Se cuvin
consemnate in această ordine de
idei măsurile fer
me și sprijinul
permanent acor
dat de biroul co
mitetului
jude
țean de partid în
vederea creșterii
mai accentuate a
ritmului de exe
cuție. Dacă în urmă cu citeva luni vii
toarea fabrică de zahăr conta doar
prin fundațiile de beton și citeva
construcții metalice, acum ea a câpătat, cu fiecare zi, un contur tot
mai amplu și precis.
— Am mobilizat toate forțele de
care dispunem, ne spune ing. Dimitrie Cinah, directorul grupului de
șantiere Arad al Trustului de con
strucții industriale Timișoara, pen
tru a ne onora la termen angaja
mentul asumat. în același scop, am
calificat la locul de muncă 150 de
muncitori, rezolvind în linii mari
problema necesarului de forță de
Acest lucru ne-a
muncă pe "șantier.
—
permis să atacăm lucrările pe un
front larg. să ridicăm la cote superioare productivitatea muncii oame
nilor. așa cum ne-a cerut secretarul
general al partidului în expunerea
la congres. Dar cel mai important
factor de intensificare a ritmului
de lucru îl constituie mai buna or
ganizare a lucrărilor, fapt care a
permis întărirea răspunderii fiecă
ruia pentru realizarea sarcinilor. în
credințate. Ca urmare. în curind vor
fi terminate noi lucrări : silozurile
pentru sfeclă, platformele pentru
depozitare, magaziile pentru zahăr
și pentru materiale etc. Totodată,
, pe baza unui proiect original aplicat
pentru prima dată la construcțiile
de acest gen din țară, am realizat
în devans față de montajul utilaje
lor acoperișul viitoarei fabrici. Cîștigul aplicării unei asemenea soluții:
montajul
instalațiilor se execută
mai rapid, la adăpost de intemperii,
deci fără întreruperi, dar odată cu
ultimul utilaj așezat pe fundații, fa
brica va putea intra, practic, în pro
ducție.
Rezultatele efective obținute de
constructori vin să susțină afirma
țiile făcute de interlocutorul nostru.
Ing. loan Stanciu — reprezentant
din partea beneficiarului — a ținut
să menționeze că la activitatea de
construcții și montaj, la sfîrșitul se
mestrului I. se înregistrează o de
pășire a prevederilor de plan de
peste 8 milioane lei. Argument în
plus, menit să confirme hărnicia,
disciplina și buna organizare a mun
cii pe șantier.
— Realizările — ne spune ing. Lu
cian Neagu, șeful șantierului de

montaj al T.M.U.C.B., puteau fi
mult mai mari, dacă unii furnizori
ar fi respectat termenele și ordinea
de livrare a utilajelor tehnologice.
Pină acum, am montat circa 800
tone utilaje, dar restanțele în livrări
se ridică la 2 914 tone. Mai bine de
jumătate — adică 1 500 tone — sint
produse la întreprinderea „Indepen
dența" din Sibiu, care pină în mo
mentul de față nu ne-a livrat decît
30 tone de utilaje. Deși situația în
care ne aflăm nu este deloc ușoară,
nu am stat cu miinile in sin. Dim
potrivă, am calificat un mare număr
de oameni pentru a putea lucra in
două sau chiar trei schimburi in ve
derea creșterii ritmului la montaj,
atunci cind vor sosi utilajele și, de
asemenea, colaborăm în bune con
diții cu beneficiarul și constructorul.
Repet însă, ne „împiedicăm" aproa
pe zilnic de lipsa
unor utilaje.
într-adevăr. ob
servațiile montorului sînt perfect
îndreptățite. Am
consultat și noi
un dosar volu
minos cuprinzînd
zeci de adrese și
reveniri către di
verși furnizori de
utilaje, De pildă, întreprinderea sibiană — principalul furnizor — continuă
să rămînă pasivă la toate solicitările
și insistențele. Deși conducerea între
prinderii „Independența" din Sibiu
a promis ferm că, pină la sfîrșitul
lunii iunie, va livra ultimul tronson
din cele 12 de la instalația de difu
zie RT — instalație cu ciclu lung de
montaj — pînă acum, pe șantierul
din Arad, nu a sosit nici măcar pri
mul tronson. Aceeași întreprindere
mai este restantă cu 13 aparate de
vacuum, 5 evaporatoare, 5 prese
pentru borhot ș.a. Restanțiere sint
și întreprinderea de utilaj tehnolo
gic Buzău cu filtre pentru secția
de purificare, instalația-predesecator ;
întreprinderea
„Tehnofrig"
Cluj-Napoca — cu două instalații
pentru tăiat sfeclă ; I.U.P.S. Chitila
— cu instalația „Elfa" pentru descăr
catul sfeclei ; I.M.A.I.A. București,
in timp ce alte unități au efectuat
livrări incomplete sau în altă ordine
decît cea de montaj. Un exemplu :
întreprinderea de profil din Curtea
de Argeș, care execută cuptorul de
var, a început cu livrarea tronsoa
nelor de la partea superioară a cup
torului, ca să nu mai vorbim de fap
tul că întreprinderea „Unio" din
Satu Mare care, in locul tronsoane
lor asamblate, a expediat benzile
transportoare ...în vrac !
Desigur, chiar și în așteptarea so
sirii utilajelor, pe șantier mai sint
încă multe de făcut, începerea lucrărilor de igienizare a platformei,
lucrare amînată de la o lună la alta,
terminarea canalelor de aducțiun<i. a stației de pompe și a decantoărelor de apă sînt probleme de
prfrtrâ ’ tîrgfență. Ca și căile de apeea.
spre șantier, aproape impracticabile.
Cerința principală insă, de care de
pinde într-o măsură hotărîtoare pu
nerea în funcțiune la termen a f a
bricii de zahăr din Arad și la re
zolvarea căreia se impune interven
ția fermă a Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare și Ministe
rului Industriei Construcțiilor de
Mașini, este livrarea urgentă de că
tre toți furnizorii a utilajelor nece
sare punerii rapide în funcțiune a
Fabricii de zahăr Arad.

Să fie urgentate
livrările pentru șantierul
Fabricii de zahăr din Arad

Redimensionări de amploare
într-un vechi cartier bucureștean
— Calea Rahovei. In locul căsu
țelor lipsite de confort se înalță
edificii moderne, funcționale care
schimbă din temelii înfățișarea
acestei artere de intens trafic.
La zestrea
locativă nou con
struită se adaugă anul acesta
alte 1 600 de apartamente,
precum și diferite unități comer
ciale, de alimentație publică și
de prestări servicii.

ZALĂU

Noi spații
comerciale
Comerțul de stat din munici
piul Zalău- invită cumpărătorii
în noile și modernele magazine
„GALERIILE MESEȘ". date
recent în folosință. însumînd un
spațiu comercial de 3 200 mp,
aceste magazine cuprind 11 sec
toare de desfacere, printre care
cele de „Electrotehnică", „FotoMuzică", „Sport-Turism", „Elec
tronică", „Menaj", „Jucării",
„Cosmetică".
în curînd, la acestea se vor
adăuga noi unități de desfacere,
atit in municipiul Zalău, cit și
în orașul . Șimleu Silvaniea .
spațiul comercial pus la dispozi-,
. tia publicului în acest an ih'mind
să ajungă la aproape 7 000 mp.

Ca și la celelalte organe locale de
partid și de stat, la Comitetul jude
țean P.C.R. și la Consiliul popular
județean din Reșița sosesc zilnic zeci
de scrisori. în rezolvarea lor, ca de
altfel și a problemelor ridicate în au
diențe, s-au obținut în ultimii ani
realizări indiscutabile. De pildă, s-a
încetățenit metoda ca scrisorile cu un
conținut deosebit să fie repart'zate
spre rezolvare cadrelor cu munci de
răspundere — ceea ce a dus la ac
celerarea simțitoare a rezolvării lor.
La Soluționarea operativă a scriso
rilor contribuie și cele 545 comisii
de oameni ai muncii. înființate în
acest scop in instituțiile și întreprin
derile din județ. „Audiențele la fața,
locului" care, după cum le arată nu
mele, aduc pe conducătorii între
prinderilor sau instituțiilor în secții
sau sectoare la un contact direct cu
sugestiile, problemele sau propunerile
oamenilor muncii capătă extindere
și in județul Caraș-Severin.
O analiză aprofundată nu poate
însă să nu releve că în acest ansam
blu pozitiv continuă să mai per
siste unele elemente sau reminis
cențe ale formalismului în ce pri
vește activitatea cu scrisorile. Este
vorba de practici pe care înseși or
ganele locale respective le-au de
pistat mai de mult : procesele verba
le ale biroului executiv al consiliu
lui popular județean arată că infor
mările cu privire la rezolvarea scri-

Instalație pentru oxidarea hidrocarburilor
în, cadrul eforturilor
de cercetare vizînd
reducerea consumuri
lor de energie și ma
terii prime, la Insti
tutul de petrol și gaze
din Ploiești a fost rea
lizată, în colaborare
cu Institutul de cer
cetări, inginerie teh
nologică și proiectări
rafinării din aceeași
localitate, o instalațiepilot de laborator pen
tru oxidarea (în fază
lichidă, în sistem gazlichid) a hidrocarbu
rilor, cit și a altor
compuși chimici.
Noua instalație func-

ționează în proces
discontinuu sau conti
nuu, oxidarea putindu-se efectua in una
sau două trepte de
reacție (controlul pa
rametrilor
principali
ai procesului fiind au
tomatizat). O instalație-pilot de acest tip
adusă din import ar
■fi costat 50 000 de do
lari.
Cercetările
între
prinse pe această in
stalație — cu partici
parea unor studenți —
au condus la elaborarea unei soluții originale ce ar permite
eficienței
creșterea

Mircea DORGOȘAN

nosport.
tanții au șanse
sporite de
ne autoturisme
„Dacia 1300", „Skoda 120 L“ și
„Trabant 601", precum și cîștiguri
în bani de 50 000, 10 000, 5 000 lei etc.
Agențiile Loto-Ponosport și vînzătorii volanți stau zilnic la dispoziție
celor ce doresc să-și incerce șansele.

Mașină pentru plantat butași de sfeclă
Un colectiv de spe
cialiști de la Stațiu
nea de cercetări agri
cole Podu Iloaiei și de
la Institutul de cerce
tare pentru cultura
sfeclei de zahăr Bucu
rești a conceput și
proiectat un nou tip
de
mașină
pentru
plantat butași de sfe
clă — M.P.B.-4. Noua
mașină, omologată și
introdusă in fabricație
de serie la întreprin
derea mecanică pen
tru agricultură Năvo
dari. este tractată de
tractoarele U 650 M și
U 800, prevăzute cu
reductor de viteză,
pentru ca să poată fi
servită de 4—6 oa
meni care așază bu-

tașii în poziție verti
cală. Intr-un schimb
de lucru pot fi plan
tate 1.2—1,5 hectare,
realizîndu-se o econo
mie substanțială de
manoperă, compara
tiv cu procedeul cla
sic, manual, de efec
tuare a acestei opera
țiuni și, totodată, o
reducere importantă a
consumului de com
bustibil. ■
De menționat că
noua mașină, cu para
metri tehnico-funcționali superiori, asigu
ră execuția mecaniza
tă și a lucrărilor de
întreținere a culturi
lor de butași de sfe
clă, contribuind astfel

pe nu au loc discuții ; ca urmare, se
trece rapid la următorul punct din
ordinea de zi...
Asemenea practici nu sint izo
late, ci se regăsesc și la unele
organizații de partid și organe din
subordinea consiliului popular jude
țean. De pildă, un știi de lucru de
fectuos — dar și o mentalitate „de
fectuoasă" față de scrisori — pare
să se fi incetâțenit la I.J.G.C.L. (în
treprinderea județeană de gospodă
rie comunală și locativă). In cursul
iernii trecute, la această întreprinde
re au sosit multe scrisori în legătură
cu lipsa apei calde menajere și cu
regimul nesatisfăcător al căldurii din
imobilele nou construite la Reșița.
Controlind modul de soluționare a

formației
memorate
după întreruperea alimentării și afișarea
ei pe un tub cinescop
alb-negru cu diago
nala de 31 cm. Polifizioscopul este destinat
dotării clinicilor uni
versitare și institute
lor de cercetări me
dicale. oferind cele
mai bune și variate
posibilități de exami
nare, stocare și pre
lucrare a imaginii, in
domeniul osciloscopiei
pentru unde lent va
riabile :
unde
de
puls, de respirație,
unde electrocardiografice, reograma, elec
troencefalograma
Spre deosebire

23 martie a.c. Directorul întreprinde
rii dispune : „verificare și control".
Scrisoarea ajunge la P. Dănilă, șeful
uneia din secțiile întreprinderii, care
pune și el o „apostilă" pentru subinginerul Vescan, cerindu-i „progra
mare pentru rezolvare și răspuns".
Dar scrisoarea „cade" mai departe
in mina maistrului Toma Lungu, care
îi mai pune și el o rezoluție : „se
vor monta caloriferele pînă Ia
15.IV.1981". Și (pentru că n-am ajuns
Încă la capăt) subinginerul> Lăzărescu anunță in scris asociația de lo
catari că „lucrarea va fi efectuată
pină la 30.IV.1981". Dată la care... nu
se făcuse incă nici o „lucrare". De
altfel, problema nu mai era „strin
gentă" pentru că... venise primăvara.

La scrisorile de încredere se răspunde
cu încredere, cu solicitudine
fl importantă latură a democrației noastre socialiste — soluționarea
operativă, în spiritul eticii și echității, a scrisorilor oamenilor muncii
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
sorilor, sesizărilor și a organizării
audiențelor, puse periodic in discu
ție, au atras atenția asupra a dife
rite probleme ca intirzieri in con
strucții și predarea în folosință a noi
lor apartamente, întreținerea fondu
lui locativ, regimul căldurii în lo
cuințe și al distribuției apei terma
le menajere, unele neajunsuri in
C.A.P. ele. Din păcate, această pro
blematică nu întotdeauna a fost stu
diată cu atenția cuvenită de unele
foruri județene, pentru a se trage
concluziile corespunzătoare. Dealtfel,
așa cum am constatat, cu prilejul
unor analize ale activității de rezol
vare a scrisorilor, pe marginea in
formărilor prezentate, de regulă...
nimeni nu are de spus nimic, aproa-

tehnologiei Ox^lxidare
a ciclohexanului (fază
intermediară in fabri
carea fibrelor sinteti
ce) Ia Combinatul de
fibre artificiale Săvinești. Specialiștii apreciază că prin gre
farea unui asemenea
pilot
pe
instalația
complexă de la Săvinești s-ar putea rea
liza o creștere de ca
pacitate de cel puțin
15—25 la sută, cu un
aport valoric al pro
ducției
suplimentare
de ciclohexanonă de
30 milioane de lei pe
an. (Ioana Dabu).
la obținerea unor can
tități sporite de sămință de sfeclă prin creș
terea producției la
hectar Și, prin aceasta, la reducerea
importurilor
acestui
produs.
Ing. Gheorghe Sirbu, unul dintre reali
zatorii noii mașini,
ne-a informat că în
treprinderea din Nă
vodari a fabricat și
livrat unităților agri
cole mari producătoare de sămință de sfeclă 200 astfel de ma
șini, urmînd ca pină
la sfîrșitul anului in
curs să realizeze alte
200 bucăți. (Manole
Corcaci).

Osciloscop biologic multifuncțional

corespondentul „Scînteii"

Este îndeobște cunoscut că, în condițiile democrației noastre socia
liste, dialogul cu oamenii muncii, prin scrisori și audiențe, a devenit
o formă importantă de atragere a acestora la conducerea treburilor
țării, de întărire a legăturilor partidului și statului nostru cu masele
largi de cetățeni, de cunoaștere a preocupărilor, a cerințelor, a opi
niilor lor. Activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor cetățenilor, desfășurată intr-un cadru organizat trie
bine conturat prin hotăriri de partid și legi ale statului, se constituie
astfel intr-un instrument de detectare a pulsului vieții, de stimulare
și mobilizare largă a inițiativei creatoare a oamenilor muncii in rea
lizarea sarcinilor de producție, pentru cultivarea grijii față de avutul
obștesc, pentru respectarea legalității și normelor eticii și echității so
cialiste. în același timp, aceasta dă posibilitate organelor de partid și
de stat să rezolve cu mai multă competență, in deplină cunoștință de
cauză și cu operativitate, in interesul colectivelor de muncă și al cetățeniior, problemele cu care se confruntă.
Cum se desfășoară această activitate și cum sint respectate ascmenea cerințe de către unele organe de partid și de stat» instituții și
întreprinderi din județul Caraș-Severin ?

românești
1

Dintre preocupările
Institutului de cerce
tare științifică și in
ginerie tehnologică in
electronică
pentru
realizarea de aparatu
ră medicală semna
lăm producerea unui
modern și eficient os
ciloscop biologic de
numit, sintetizat, polifizioscop. Conceput pe
baza unei soluții ori
ginale, care face obiectul unui brevet de
invenție
—
autor
fiind inginerul Florin
Mugioiu — noul apa
rat este prevăzut cu
patru canale de
morie digitală,
permit reținerea

,,LOZUL VACANȚEI"
La munte sau la mare, cel mai
simplu și popular sistem de joc,
o veritabilă surpriză a sezonului,
este LOZUL VACANȚEI - emi
siune specială limitată, care benefi
ciază de cîștiguri suplimentare
acordate din fond special de Ad
ministrația de Stat Loto — Pro-

Realizări tehnico-științifice

acestor scrisori la domiciliile unor
cetățeni, locatari ai unor apartamen
te nu de mult construite, in Dulevardul Republicii, Aleea Galați și
alte străzi am constatat că neajun
surile semnalate dăinuie încă, deși
sus-numita întreprindere, în răspun
surile ei, a declarat „negru pe alb“
că s-au înlăturat neajunsurile.
Dealtfel, pentru respectivul mod de
lucru poate fi interesantă „reconsti
tuirea" unui caz • la 29 ianuarie a.c.,
asociația de locatari din bd. Re
publicii nr. 9 trimite intreprinderil
o scrisoare în care acuză din nou de
fecțiunile de mai sus, cerînd, in plus,
reașezarea unor calorifere demonta
te. Nu se știe prin ce împrejurări
scrisoarea este înregistrată abia la

Este limpede că un asemenea mod
de a „soluționa" problemele cu care
cetățenii se adresează organelor de
stat contravine spiritului hotăririlor
de partid și normelor legale care
reglementează munca cu scrisorile
oamenilor muncii, nu este de natură
să ajute la cunoașterea realităților,
a cauzelor care generează neajunsuri
și la adoptarea unor măsuri care să
asigure înlăturarea lipsurilor.
De remarcat și alte cazuri
in care sesizările din scrisori sau ale
celor ce se prezintă in audiențe nu
se bucură de atenția necesară și cuvenită. De pildă, in cursul anului
trecut, la Combinatul de prelucrare
a lemnului (C.P.L.) Caransebeș nu
meroși muncitori au scris ori au re

modelele
realizate
anterior de institut,
aparatul este dotat cu
o sursă în comutație pe rețea, de mare
randament, care a
determinat
micșorarea greutății aparatulul cu aproximativ
12 kg (greutatea tota
lă fiind de 30 kg).
Producerea în țară a
acestor aparate con
tribuie la eliminarea
importului și, totoda
tă, la îmbunătățirea
condițiilor de supra
veghere și monitori
zare a pacienților, la
sporirea gradului de
tehnicizare a îngri
jirii medicale. (Vlaicu
Radu).

levat
audiențe
președinta
C.O.M., tovarășă Petriu Adriana, că
inginerul Popescu Ion are frecvent
atitudini necorespunzătoare, arogan
te ; or, după un număr de asemenea
reclamații, inginerul respectiv a fost
numit, spre surprinderea generală...
șef de secție. După cîteva luni insă,
continuindu-și metehnele, a trebuit
să fie scos din această funcție... Un
alt caz, petrecut la întreprinderea
constructoare de mașini (I.C.M.) : cu
un an in urmă, muncitorul Ion
Svestka s-a prezentat la Tănase Gh.,
președintele C.O.M., în audiență, reIatindu-i că suportă șicane și persecuții de la maistrul I. Vuc. Nu se
cercetează cum stau faptele in rea
litate ; in schimb — halal „schimb" !
— i se desface contractul de muncă.
Omul se adresează secretarei comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean. în cadrul unei audiențe
la Reșița, Monica Bartl, dar nota de
audiență este trimisă (unde credeți?)
la aceeași întreprindere de care mun
citorul Svestka se plingea că i-a făcut
o nedreptate. Așa se face că de la în
treprinderea respectivă vine un răs
puns necorespunzător, care dovedeș
te că nici de astă dată plîngerea lui
nu a fost luată în seamă, fiind ne
cesară intervenția altor foruri.
în rîndurile de mai sus am redat
doar cîteva fapte care relevă că. in
ciuda unor bune experiențe acumulate de organele de partid și de stat
din județul Caraș-Severin, in activi
tatea pentru rezolvarea scrisorilor și
a problemelor ridicate în audiențe
nu au fost incă eradicate anumite
aspecte de formalism. Este de dato
ria organelor de partid și de stat, a
conducerilor de întreprinderi șl in
stituții să abordeze scrisorile oame
nilor muncii cu răspunderea cuve
nită, să asigure verificarea temeini
că și operativă, la fața locului, a
problemelor semnalate in scrisori și
în cadrul audiențelor, să acționeze
în lumina obligațiilor ce le revin de
a cunoaște, a analiza și a rezolva,
în cadrul reglementărilor legale,
asemenea probleme pe care le ridică
oamenii muncii, de a combate și în
lătura formalismul și practicile bi
rocratice din munca cu scrisorile.

Ambrozie MUNTEANU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

Colde, entuziaste manifestări ale dragostei și respectului față de conducătorul partidului și statului nostru

(Urmare din pag. I)
gații, gazdele au informat că în 1983
va fi realizat întregul program de
irigații prevăzut pentru actualul cin
cinal.
în continuare, secretarul general al
partidului este informat că produc
țiile cerealiere obținute pină acum
sint bune, depășind prevederile. Ast
fel, cooperatorii din localitatea Cotu
Văii au realizat o producție medie de
griu cu aproape 900 kg mai mare decît s-a prevăzut, iar la orz și orzoaică
s-a obținut cea mai mare producție
din istoria Dobrogei.
Deplasindu-se apoi pe sola de grîu
aflată în plină recoltare, secretarul
general al partidului urmărește cu
atenție modul cum lucrează combi
nele, cercetează lanul. Observînd că
densitatea plantelor nu este prea
mare, că spicul nu este îndeajuns
de dezvoltat, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu recomanda specialiștilor
din consiliile agroindustriale să stu
dieze posibilitatea cultivării altor
soiuri mai productive.
în continuare se vizitează un lan
de porumb in cadrul căruia se află
350 ha cultivate cu fasole. Apreciind
că densitatea este bună, tovarășul
Nicolae Ceaușescu recomandă ca re
editatul fasolei să se organizeze în
cele mai bune condiții.
în ce privește cultura porumbului,
secretarul general al partidului arată
că de pe terenurile irigate trebuie
să se obțină o recoltă de cel puțin
un vagon la hectar.
Se vizitează apoi un lan de floarea-soarelui. întreaga suprafață de
150 ha a fost irigată prin aspersiune
și prin brazde, estimîndu-se o de
pășire importantă a producției pla
nificate.
La încheierea vizitei sint abordate
probleme legate de modul in care
se realizează în fiecare unitate agri
colă prevederile planului pe primul
an al cincinalului, prin cultivarea
unor soiuri cit mai productive de
porumb și grîu. sporirea densității
la hectar, precum și probleme lega
te de asigurarea bazei furajere și a
celorlalte condiții de care depinde
sporirea producției de lapte și carne.
Elicopterul aterizează apoi pe un
teren aparținînd cooperativei

agricole de producție Plopeni din cadrul consiliului
unic agroindustrial de stat și
cooperatist Chirnogeni. Și
aic». lucrările de recoltare se desfă
șoară din plin. Președintele consiliu
lui, Nicolae Marcu, raportează secre
tarului general al partidului că după
încheierea cu rezultate bune a recol
tării orzului — unde s-a obținut pe
800 ha o recoltă medie de 5 400 kg la
ha — în prezent cele 90 de combine
lucrează in schimburi prelungite la
secerișul griului. Pipă in prezent s-a
obținut o medie de 4 300 kg la ha față
de 3 700 kg cit era prevăzut în plan.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu intră
Intr-un lan de grîu neirigat și cîntărește în palmă spicele bogate. Se
constată că și de pe aceste terenuri
se va obține o recoltă bună.
în dialogul purtat cu președintele
C.A.P. Plopeni, tovarășul Nicolae
Ceaușescu recomandă să se intensi
fice campania de recoltare a griului
pe terenurile cooperativei pentru ca
ea să fie încheiată la sfîrșitul acestei
săptămîni.
Secretarul general al partidului se
interesează de mersul activității in
zootehnie. Apreciind că rezultatele
sint sub posibilități, cere conducerii
cooperativei să acorde o atenție spo
rită acestui important sector de ac
tivitate agricolă. Gazdele l-au asigu
rat că lucrătorii unității vor depune
toate eforturile pentru a încheia cit
mai repede și in bune condiții lucră
rile de recoltare, că vor spori pro
ducția animalieră și îndeosebi pro
ducția de lapte.
în continuare, elicopterul prezi
dențial a aterizat lingă un lan de
grîu ai cooperativei agricole

de producție Cobadin, una din
unitățile reprezentative ale consiliu
lui unic agroindustrial de stat și coo
peratist cu același nume. Mii de
lucrători ai ogoarelor aflați la munca
cîmpului au venit în intîmpinarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, aplaudînd îndelung pe secretarul general
al partidului.
Președintele consiliului. Ion Ion.
prezintă planul actual de amplasare
și structura culturilor pe raza celor
șase cooperative agricole de produc
ție și două întreprinderi agricole de
stat, modul de folosire a terenuiilor
din fiecare unitate, precum și pri
mele rezultate obținute în actuala
campanie de strîngere a recoltelor.
Astfel, din cele 5 490 ha cultivate cu
grîu, s-au recoltat pînă în prezent 1 150
ha, de pe care s-a obținut o producție
de 4 480 kg la ha. față de 4 064 cît 'ra
planificat. în ce privește orzul, a

cărui recoltare s-a efectuat în
timp optim, consiliul a obținut, de
asemenea, de pe 2 730 ha cultivate o
producție bună — 4 800 kg față de
4 660 kg planificată. Sint evidențiate
și alte rezultate ale unităților din
componența consiliului, îndeosebi in
sectorul zootehnic. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu apreciază că producția de
lapte obținută pe cap de vacă fu
rajată este încă sub posibilitățile
acestei zone și cere conducerii consi
liului să stabilească măsurile impuse
de necesitatea sporirii producțiilor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu intră
într-un lan de griu, cercetează cu
atenție starea de vegetație, se inte
resează de densitatea realizată, stă
de vorbă cu membrii unei formații
complexe de mecanizatori asupra
modului cum se desfășoară lucrul. Se
arată că pe aceste terenuri se lucrea
ză în flux continuu — se recoltează
cu combinele, se string paiele, se ară
și se seamănă cultura a doua — ast
fel că procesul de lucru permite me
canizatorilor să încheie lucrările din
actuala campanie în termenele sta
bilite.
In lanul de griu este urmărită la
lucru și noua combină universală
autopropulsată „C.U.-16" realizată
după indicațiile tovarășului Nicolae
Ceaușescu, aflată încă în probe, pen
tru a se ajunge la o mașină de înaltă
tehnicitate și eficiență, care să poată
fi folosită atît la recoltarea griului,
cit și a porumbului. Noua combină
are o productivitate superioară ac
tualelor combine „GloriaJ.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
examinat împreună cu specialiștii
unele posibilități de perfecționare în
continuăre a acestui agregat complex
cu care urmează să fie dotată agricultura noastră. S-a cerut să se urmărească cu atenție modul de funcționare a tuturor instalațiilor și uti
lajelor din componenta noii combine,
în vederea trecerii in scurt timp la
omologarea și fabricația ei în serie.
Sint vizitate apoi unele loturi ex
perimentale de griu, aflate în apro
piere. Este analizată comportarea
unor soiuri superioare in ve
derea extinderii lor în această zonă.
Se apreciază că cele mai adecvate
pentru Constanța sint soiurile „Iulia“, „Doina“ și „Lovrin" și se indică
introducerea lor și in alte unități
agricole din județ.
în timpul discuțiilor purtate cu
mecanizatorii aflați la munca cîmpului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se
interesează și de modul cum se apli
că in unitățile consiliului acordul
global, cerind ca acesta să fie extins
în toate fermele, la toate locurile de
muncă, astfel încît mecanizatorii să
aibă posibilitatea să cîștige in func
ție de producțiile obținute. S-a indi
cat ministerului de resort să definiti
veze cît mai curînd toate măsurile
legate de aplicarea directă și corectă
a acordului global in toate unitățile
agricole drn țară.
în continuare se vizitează o tarla
de porumb irigat a întreprinderii
agricole de stat Cobadin. Sistemul
de irigat folosit aici este cel prin aspersiune tractată, indicat cu alte pri
lejuri de secretarul general al parti
dului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
examinează densitatea culturii, sta
rea de vegetație a porumbului. Se es
timează o producție bună pentru
anul acesta : IC 000—11 000 kg boabe
la hectar.
Tot la I.A.S.-Cobadin, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost invitat să
viziteze o solă de 350 ha de fasole se
mănată după sistemul „în culise",
adică 36 rinduri cu fasole și 4 rinduri
cu porumb. Acest sistem, experimen
tat ‘pentru prima dată în județ, asi
gură prin existenta benzilor de po
rumb un microclimat mai favorabil
procesului de legare a fasolei, ferind
plantele de vinturile din această
zonă. Consiliul dispune, anul acesta,
de o suprafață de 1 250 ha fasole,
după acest sistem.
Au fost examinate aici posibilită
țile extinderii mecanizării lucrărilor
de strîngere a fasolei, indicîndu-se
specialiștilor să treacă de îndată la
fabricarea unor agregate adecvate
pentru recoltarea rapidă a acestei
plante.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe mecanizatori pentru rezul
tatele obținute, cerind lucrătorilor
din această zonă mănoasă a Dobrogei să-și intensifice eforturile pen
tru recoltarea la timp și fără pier
deri a culturilor, să aplice cu fermi
tate tehnologiile avansate in scopul
sporirii producției vegetale și animale.
Următorul popas s-a făcut la

Complexul legumicol Poiana
al întreprinderii pentru legu
me și fructe Constanța. Aici>
secretarul general al partidului a
fost întimpinat de Ion Ceaușescu,
adjunct al ministrului agriculturii și
industriei alimentare, de reprezen
tanți ai direcției agricole județene,
ai trustului horticulturii.
Prin intermediul unor grafice. Ing.

Marin Tudoran, directorul trustului
județean al horticulturii, informează
asupra dezvoltării pe care acest sec
tor a cunoscut-o în ultimii ani.
Conform indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul
precedentelor vizite de lucru în uni
tăți agricole din județul Constanța,
suprafața cultivată cu cartofi a cres
cut la 4100 ha, de pe care se ob
țin anual 126 000 tone — cantitate
suficientă pentru a acoperi consumul
populației din județ și cel presupus
de afluxul turistic. Fasolea se culti
vă acum în ferme specializate de
200—400 ha, ceea ce duce la crearea
unui bun asolament pentru culturile
cerealiere. în primul semestru al
anului s-a realizat și depășit planul
suprafețelor cultivate cu legume. A
fost îndeplinit, de asemenea, planul
la zi al producției de legume, recoltîndu-se pînă în prezent 10 730 tone.
Se estimează pentru perioada zile
lor următoare o recoltă frumoasă de
roșii, ardei, vinete și castraveți.
Complexul legumicol Poiana, care
se vizitează, compus din două ferme-solarii și 4 ferme de cîmp, este
cea mai mare unitate din jjudețul
Constanta specializată in producerea
legumelor avind o suprafață de 670
ha, de pe care se estimează să se ob
țină o producție totală anuală de
10 400 tone legume, insumînd ^^enituri în valoare de peste 24Wnulioane lei.
Se vizitează ferma 2-solarii, în care
se remarcă gradul înalt de mecani
zare, chimizare și irigare intensivă,
ceea ce determină folosirea cu ma
ximă eficiență a spațiului protejat.
în prezent, după ce s-au recoltat
ceapa, salata și spanacul, în aceste
solarii se obține o a doua cultură de
roșii, vinete, ardei și castraveți, var
ză timpurie și salată. Ciclul se va
continua cu conopidă și legume-verdețuri.
Secretarul general al partidului,
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului sint invitați să vi
ziteze expoziția de legume, fructe și
conserve, care oglindește bogăția re
coltei din actualul sezon, realizările
dobîndite pe linia semiindustrializării
legumelor și fructelor.
Apreciind calitatea și diversitatea
exponatelor, tovarășul Nicolae
Ceaușescu remarcă faptul că, în ra
port cu investițiile făcute în ultimii
ani în agricultura județului pentru
extinderea irigațiilor, cu gradul de
chimizare și mecanizare, rezultatele
ar fi putut să fie mult mai mari,
să situeze județul pe primul loc
in acest domeniu, în întrecerea
cu celelalte județe ale țării. Se
impune — a arătat secretarul ge
neral al partidului — aici, ca și in
alte zone ale țării — să se valorifice
pe baza unui program bine documen
tat și zonele cu pămînturi nisipoase
de pe care se pot obține mari recolte
de legume. De asemenea, și iriga
țiile trebuie folosite mult mai efi
cient, în condițiile impuse de necesi
tatea economisirii energiei electrice.
Felicitîndu-i pe legumicultorii de
la Poiana, pe ceilalți lucrători din
horticultura, tovarășul Nicolae
Ceaușescu le-a urat noi și impor
tante succese pentru obținerea unor
recolte de legume și fructe cit mai
mari, in vederea satisfacerii nevoilor
crescinde de consum ale populației.
Vizita continuă la Complexul

Apreciindu-se realizările lucrători
lor din aceste unități, se recomandă
să se renunțe la sistemul de adăpare
a vacilor prin cupe și să se intro
ducă, neîntîrziat, jgheaburile, iar tine
retul taurin aflat la Îngrășat să fie
scos la pășunat.
Ultimul popas s-a făcut pe tere
nurile fermei nr. 9, aparținînd jp.

treprinderii agricole de stat
Amzacea, din cadrul consi
liului unic agroindustrial de
stat și cooperatist Topraisar.
Și aici, mii de lucrători din agri
cultură, cetățeni din comunele înve
cinate au făcut tovarășului Nicolae
Ceaușescu o primire deosebit de
călduroasă, manifestîndu-și bucuria
de a-1 primi în mijlocul lor.
în fața unor panouri, președintele
consiliului. Ion Ciontu, informează
despre activitatea de ansamblu a uni
tăților componente ale consiliului,
subliniind că din cele 31 600 ha de
care dispun peste 10 000 au fost cul
tivate cu porumb, iar restul cu griu,
soia și floarea-soarelui. Sint eviden
țiate primele rezultate obținute la re
coltarea griului, unde s-a obținut
pină acum o medie de 4 500 kg la
hectar.
Se vizitează un lan de porumb
irigat la I.A.S. Amzacea, unde plantele sînt bine crescute, densitatea
este corespunzătoare, precum și te
renuri cultivate cu soia. Culturile se
prezintă bine, . anunțînd și aici o
recoltă bogată.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu cer
cetează apoi un lan de floareasoarelui. Plantele depășesc statura
omului, densitatea este optimă, iar
gazdele asigură că de pe aceste
terenuri se vor obține peste 3 500 kg
la hectar.
Secretarul general al partidului
apreciază rezultatele obținute și re
comandă lucrătorilor și specialiștilor
să folosească mai bine condițiile ex
celente din această zonă pentru a
obține în continuare recolte și mai
bogate la porumb, griu, soia și
floarea-soarglui.
Secretarul 'general al partidului iși
ia rămas bun de la gazde, în uralele
și ovațiile miilor de oameni ai mun
cii, care au ținut să-și exprime și cu
acest prilej mulțumirea pentru noua
Vizită de lucru pe meleagurile dobro
gene, pentru atenția și grija perma
nentă manifestate față de dezvoltarea
continuă a agriculturii, pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste și creș
terea bunăstării întregului popor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
răspuns cu prietenie manifestărilor
pline de căldură cu care a fost în
conjurat pe tot parcursul vizitei.

In lanurile de porumb de la I.A.S. Amzacea

Se vizitează expoziția de legume, fructe și conserve de la complexul legumicol Poiana

de creștere și ingrășare a
taurinelor din satul Osman
*
cea, comuna Mereni.
Inginer Alexandru Duțu. director
zooveterinar la direcția agricolă ju
dețeană, înfățișează stadiul de dez
voltare a zootehniei județului Con
stanța, evoluția in acest cincinal, pre
cum și preocupările unităților agri
cole de stat și cooperatiste pentru
continua sporire a producției de
carne și lapte și pentru creșterea
efectivelor matcă. Secretarul general
al partidului este informat, in timpul
dialogului, despre măsurile concrete
care se întreprind pentru asigurarea,
fără investiții suplimentare, a capa
cităților de ingrășare a taurinelor,
ovinelor și porcinelor in complexe
de tip industrial și în ferme sistem
gospodăresc.
Se vizitează apoi trei puncte ale
complexului: adăpatul zoofiltru. unde
vițeii sînt reținuți pentru trata
ment timp de 12 zile, după care
sint trecuți în fluxul clasic de creș
tere, adăposturile amenajate în spa
țiile dintre construcții, care asigură
spații suplimentare pentru creșterea,
pe timpul verii, a 500 viței in plus,
precum și un adăpost în care se află
un lot experimental de taurine, in
care se urmărește atingerea într-un
timp cit mai scurt a greutății de 440
kg, considerată greutatea eficientă de
livrare.
Au fost vizitate, de asemenea, aso
ciația economică de ingrășare a tau
rinelor și ferma specializată pentru
vițele de prăsilă a cooperativei agri
cole din Osmancea.
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La ferma de vaci a cooperativei agricole din Osmancea
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0 elocventă mărturie a clarviziunii
și fermității Partidului Comunist Român
în conducerea luptei antifasciste
în anii de luptă împotriva dictaturii
fasciste și a dominației hitleriste —
•ni de grele încercări pentru poporul
român, cind țara a fost adusă in pra
gul catastrofei, ca urmare a împin
gerii ei în războiul antisovietic, Par
tidul Comunist Român s-a manifes
tat ea exponentul și apărătorul cre
dincios al intereselor naționale vitale,
asumindu-și cu îndrăzneală și lucidi
tate rolul de factor de concentrare a
tuturor energiilor poporului pentru
eliberarea de sub dominația fascistă.
Linia politică a P.C.R. și-a găsit o
reflectare clară în circulara C.C. din
8 iulie 1941, document prin care era
stabilită tactica de luptă a partidului,
corespunzător noilor condiții în care
se afla țara. Recitind, după patru
decenii de la elaborarea lui, acest do
cument, impresionează și azi clarvi
ziunea politică, superioritatea de con
cepție strategică și tactică, capacita
tea de a desprinde, pe baza unei ana
lize științifice multilaterale a situa
ției interne și
internaționale a
României, tocmai
acele elemente ce
puteau servi la
activizarea
si
unirea
forțelor
antihitleriste ale
națiunii române.
Militînd neobo
sit pentru apă
rarea intereselor
naționale fundamentale ale poporu
lui român și în spiritul solida
rității cu lupta altor popoare. P.C.R.
a condamnat în modul cel mai
categoric încălcarea de către Germa
nia nazistă a tratatelor cu U.R.S.S.
și declanșarea . războiului criminal
antisovietic, a luat atitudine împotri
va participării României la războiul
hitlerist, pentru ieșirea din acest
război și întoarcerea armelor împo
triva celui de-al Ill-lea Reich.
Faptul că era partidul celei mai
înaintate clase a societății — clasa
muncitoare, aflată în opoziție ireduc
tibilă nu numai cu regimul antones
cian, ci cu însăși orînduirea capitalistă, i-a conferit partidului comunist cel mai înalt grad de fermitate
și consecvență în luptă. Spre deosebire de forțele politice burghezodemocratice, care au evoluat de la
atitudini și soluții parțiale, de com
promis cu Antonescu, Pînă la mani
festarea, in anumite momente, a unei
atitudini potrivnice acestuia, pentru
a accepta, in ultimă instanță, necesi
tatea răsturnării regimului antones
cian, comuniștii s-au ridicat de la în
ceput împotriva dictaturii antonesciene și au demascat pericolul pe
care-,1 reprezenta pentru independen
ța și suveranitatea României politica
de alianță cu Reichul hitlerist. Solu
ția propusă de Partidul Comunist
avea in . vedere faptul că poporul
român nu trebuia Să aștepte pasiv
rezolvarea destinului său pe frontu
rile luptei purtate de marile puteri
ale coaliției antihitleriste, ci avea
datoria să se ridice cu propriile sale
forțe Ia lupta antifascistă și să-și
asigure in felul acesta un viitor
demn. In Circulara din 8 iulie 1941,
P.C.R. se adresa maselor largi ale
poporului, chemindu-le la luptă pen
tru răsturnarea regimului antones
cian, întoarcerea armelor împotriva

Germaniei hitleriste, eliberarea țării
de sub dominația fascistă : „Munci
torimea română — se arăta în cir
culara — trebuie să pornească la
luptă pentru revendicările sale arză
toare, pentru piine, pace și libertate,
pentru infrîngerea năvălitorilor fas
ciști. Țărănimea trebuie să lupte
alături de muncitori pentru zdrobirea
lui Hitler și a guvernului Antonescu
(...) Tineretul român trebuie să lupte
alături de vîrstnici pentru o viață
mai fericită, pentru dreptul la mun
că, cultură și libertate, pentru zdro
birea lui Hitler... Soldații să treacă
de partea Armatei Roșii și să în
toarcă armele împotriva ocupanților
fasciști".
Imbinind principialitatea revolu
ționară cu elasticitatea în stabilirea
obiectivelor și metodelor de luptă,
partidul comunist a organizat și con
dus mișcarea de rezistență antihitleristă pentru eliberarea de sub domi
nația fascistă, mișcare ce a cuprins

largi de sub influenta lor" urăsc ocu
pația germană și regimul militarofascist. Pornind de la această aprecie
re, C.C. al P.C.R. a stabilit drept
sarcină pentru membrii partidului
comunist „să-și concentreze toate
eforturile pentru formarea Frontului
Unic Național".
Urmărind cu consecvență linia de
raliere a tuturor forțelor antihitle
riste, P.C.R. a pus in centrul activi
tății sale înfăptuirea unității de ac
țiune a clasei muncitoare. „Comuniș
tii trebuie să lucreze zilnic la for
marea unității de luptă și a fron
tului unic al clasei muncitoare cu
muncitorii social-democrați și cei
fără de partid — sublinia Circulara
din 8 iulie 1941. Fără unitatea clasei
muncitoare nu se poate organiza cu
succes nici unitatea de luptă pentru
dezrobirea națională a poporului român".
Punctele programatice ale Circu„larei din 8 iulie
1941 au fost dez
voltate
ulterior
în Platforma-program din 6 sep
tembrie 1941 și în
celelalte
docu
mente elaborate
de C.C. al P.C.R.
în anii războiului
hitlerist. consti
tuind baza politică pentru unirea tuturor forțelor patriotice antihitleriste.
Evoluția evenimentelor istorice a
demonstrat pe deplin justețea, realis
mul acestei orientări. Tocmai pe baza
politicii de coalizare a forțelor na
ționale antihitleriste promovată cu
consecvență de P.C.R., au putut lua
ființă in anii următori Frontul Pa
triotic Antihitlerist, Frontul Unic
Muncitoresc, Coaliția Național-Democratică, apoi Blocul Național De
mocratic, s-a ajuns la înțelegerea dă
acțiune comună cu cadre de coman
dă din armată, cu regele și cercurile
palatului, asigurindu-se, astfel, o izo
lare deplină a guvernului antonescian și o concentrare maximă, totală,
de forțe împotriva hitleriștilor.
Este meritul incontestabil al Parti
dului Comunist Român, continuato
rul celor mai nobile tradiții ale
luptei pentru libertate a poporului
roman, că în acele grave împreju
rări, a reușit să găsească calea pen
tru colaborarea cu toate forțele anti
fasciste, să coalizeze intr-un unic
front clasa muncitoare, țărănimea,
intelectualitatea, păturile mijlocii ale
populației, armata, tineretul, impor
tante grupări ale burgheziei, monar
hia și alte Cercuri și personalități po
litice democratice, antifasciste, orientîndu-le în direcția răsturnării re
gimului antonescian, scoaterii Româ
niei din războiul hitlerist și ală
turării ei coaliției Națiunilor Unite.
Așa cum sublinia tovarășul N icolae
Ceaușescu in expunerea cu prilejul
aniversării a 60 de ani de la crearea
partidului, „în împrejurările deosebit
de grele ale războiului, Partidul Co
munist Român a organizat și condus
lupta pentru ieșirea României din
războiul dus alături de Germania
fascistă împotriva Uniunii Sovietice,
înfăptuind revoluția antiimperialistă
și antifascistă
*,
de eliberare națională
și socială... Se poate afirma că Parti
dul Comunist Român s-a identificat
cu totul cu interesele vitale ale cla
sei muncitoare, ale întregului popor".
Tocmai de aceea, partidul și-a cîștigat încrederea, respectul și prețuirea
întregii națiuni, care l-a urmat și îl
urmează neabătut in lupta revolu
ționară pentru înnoirea societății,
pentru edificarea socialismului în
România.

40 de ani de la Circulara
masele largi ale poporului român, înscriindu-se ca o pagină eroică in
lupta antifascistă a popoarelor lumii.
Pornind de la aprecierea justă că
sarcina primordială ce stătea în fața
întregului popor consta in organiza
rea luptei pentru salvgardarea ființei
sale naționale, Partidul Comunist Ro
mân a acționat totodată pentru unirea
in lupta antifascistă a tuturor forțe
lor patriotice, naționale, indiferent de
apartenența de clasă, concepțiile
ideologice și politice.
Comuniștii români au avut în ve
dere faptul că prin declarația rostită
de primul ministru al Marii Britanii
în ziua de 22 iunie 1941 și cea adop
tată de guvernul S.U.A. la 23 iunie
1941, potrivit cărora cele două state
se angajau să sprijine Uniunea So
vietică în războiul împotriva Germa
niei hitleriste și a aliaților acesteia,
fuseseră create premisele pentru
făurirea unei puternice coaliții a ma
rilor puteri antifasciste, indiferent de
orînduirea lor social-politică. C.C. al
P.C.R. a apreciat în mod just că
această situație va avea urmări pozi
tive pe planul vieții politice interne a
României, facilitînd unirea într-un
front unic de luptă antihitlerist â tu
turor forțelor nefasciste din țară.
Comuniștii au apreciat cu luciditate
natura și scopurile sprijinului pe
care partidele burgheze Național-țărănesc și Național-liberal îl acorda
seră Iui Antonescu in prima parte •
războiului și nu au pierdut nici un
moment din vedere deplasările ce
aveau loc în rândurile lor, contradic
țiile care se dezvoltau intre Anto
nescu și aceste partide, perspecti
vele activizării lor în acțiunea de
scoatere a țării din războiul hitlerist,
în lupta de eliberare națională. în
Circulara din 8 iulie 1941 se arăta că
„social-democrații, național-țărăniștii,
țărăniștii radicali, liberalii și masele
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Sprijinit de Casa de fil
me nr. 5, Sergiu Nicolaes
cu (coautor al scenariului,
împreună cu Vintilă Corbul
și Mircea Burada ; autor
al regiei și interpret al
eroului principal) ne pro
pune un nou episod din
seria comisarului Moldo
van. Acest episod e situat
in România, cam în vre
mea in care se vestea (așa
cum o fac și vînzătorii zia
rului „Universul" la în
ceputul filmului) declan
șarea de către nemți a ce
lui de-al doilea război
mondial.
Ca și în filmele precedente. urmărind infractori
de drept comun, criminali,
autori de jafuri și șefi de
gang, comisarul Moldovan
dă de firul unor implicări
mai deosebite, lovește în
susținători ai legionarilor
și implicit în interesele
mișcării. In chip mai evi
dent ca altădată, trimiterea
la politic, rapid expediată,
apare totuși ca un simplu
pretext. Materia filmului
dezvăluie cel mult realități
sociale din zona periferiei
și a sordidului și afirmă
răspicat (căci sîntem de
parte de o sugerare mai
subtilă ori argumentare
mai aprofundată) cunoscu
te teze de ordin moral :
pledoarii pentru corectitu
dine, muncă, responsabi
litate în alegerea drumului
în viață. Miza — cinstită —
a filmului este aceea a
unui film de acțiune și
suspans, realizat, incontes
tabil. de oameni ce iau
apărarea Binelui și cred
în el.
Fiind vorba de o astfel
de peliculă — nu-i vom
povesti întimplările. deși
aceasta ar ti cea mai pro
prie modalitate de a o pre
zenta — „Duelul", interesînd și. după cum vom ve
dea. cucerind publicul prin
„ce se intimplă", prin den
sitatea epică și rezonanța
lirică a peripețiilor, prin

La cei peste 70 de ani ai săi,
moș Toader Colcer din GhimeșFăget, județul Bacău, in loc să
se odihnească, așa cum ii dă
dreptul virsta, s-a' luat la în
trecere cu tinerii satului. Și, nu
intr-un domeniu oarecare, ușor,
ci in creșterea animalelor. Din
primăvară și pină iarna stă sus
la munte, cu cele 20—25 de vaci
ale sale. îngrijește vitele cu dra
goste și le crește
mari, fru
moase, așa cum puțini din co
mună reușesc. Anual, vinde sta
tului cite 10—15 tăurași grași și
mii de litri de lapte, situindu-se
in fruntea satului din acest
punct de vedere. Vn exemplu
bun pentru mulți tineri !

I
I
Casa de cultura din Buhuși, centru de educație al orașului

In ultimii
marile
monografii despre Sado
veanu au început să le
concureze numeric, și poa
te și valoric, pe cele în
chinate lui Eminescu. Pro
porția listei de cercetători
dirijați în această direcție
a devenit impunătoare. Ea
cuprinde numele lui Du
mitru Micu. Savin Bratu.
Const. Cioproga, N. Manolescu. Zaharia Singeorzan. Pompiliu Mareea, Fănuș Băileșteanu. Al. Paleologu. Mircea Tomuș. Aceasta fără a mai aminti
sutele de eseuri recente
din publicațiile noastre. La
seria monografiilor men
ționate s-a adăugat în anul
curent încă una, deosebit
de fecundă în idei, aceea a
prof. Ion Vlad.
Monografia se intitulea
ză „Cărțile" lui Mihail Sa
doveanu (Dacia. 1981). Este
un mănunchi de idei con
centrate în numai 173 pa
gini. Autorul aplică vizibil
metode și formule ale
structuralismului, deși nu
numai acestea au stat la
baza străduinței sale. Car
tea lui Ion Vlad ne con
vinge că interpretarea lui
Sadoveanu din optica migalei formale — de unde
se desprind noi orizonturi
largi în înțelegerea operei
— nu poate fi desconside
rată.
Să ne oprim mai intii la
titlu. De ce. oare, in for
mularea sa figurează inci
pient. între ghilimele și
cu majusculă. termenul
„Cărțile ?“ Am spune că
aci se află însăși cheia ac
tualei exegeze. Nu este
vorba — așa cum s-ar
crede la o privire neaten
tă — de nici un pleonasm
logic, pe care sintem gata
să-1 combatem pe motiv
că. ocupîndu-te de un scri
itor. te ocupi implicit, dacă
nu și exclusiv, de cărțile
sale. Pe o asemenea defri
șare a sensului rutinier se
întemeiază rațiunea noii
interpretări.
Sadoveanu
însă nu scrie cărți, ci
„Cărți". Mi se pare o ve
dere profundă în sondarea
marelui nostru prozator.
„Cartea" este un text cu
caracter global, echivalent
unei Lumi. Ea însumează
totul. Ca atare nici nu poa
te fi epuizată, ceea ce o
face să reclame noi și noi
reveniri la ea. așa cum fac
și textele rapsozilor sau
aezilor care mereu s-ar
cere recitate sau intonate,
și tot de atîtea ori ar con
tribui cu noi parcele de
adincime la instruirea rey ceptorului.

tonusul lor comic ori melo
dramatic, prin ritmul lor
și efectele acumulării lor.
în fața unor atari surse de
atracție — automat — in
ochii publicului, criterii ca
verosimilitatea
cazurilor,
situațiilor personajelor ima
ginate de scenariști, va
loarea lor . reprezentativă
și expresivă (in plan idea
tic), subtilitatea unghiului
de investigare ori origina
litatea transfigurării ar
tistice trec pe un plan
secund.
„Cum" — adică structu-

Sub acest aspect Sado
veanu se integrează pe
plan universal in catego
ria piscurilor epice din în
treaga istorie a literaturilor
vechi și moderne. Iată cu
vintele
monografistului :
.... operele lui Mihail Sa
doveanu sînt Cărți precum
marile poeme ale Lumii :
Odisseea, Iliada, Don Quijote, tragediile lui Shakes
peare. romanul lui Balzac,
proza lui Dostoievski și a
lui Gogol. Walter Scott, ci
clul lui Proust. Ulysse, ro
manul lui Joyce, seria epi
că a lui William Faulkner,
romanul lui Marquez și al

reprezentare de „semne".
Ne amintim că în aceasta
constă și poetica sadovenească,
„urmînd
unor
prescripții preluate din
vechi eposuri, din îndepăr
tate poeme ale lumii, din
experiența baladei și a
cîntecului vechi românesc"
(pag. 15). Să se noteze cit
de puternic accentuate se
arată aci atributele vechi
și îndepărtat. Faptul este
de la sine explicabil, fiind
că reproducînd Lumea, Sa
doveanu se află în directă
conexiune cu dezvoltarea
ei dintru începuturi, de
unde apelul său la obîrșii.

Ion VLAD :

«,,CĂR ȚILE“
lui Mihail
Sadoveanu»
lui Llosa, proza lui Borges
sau a lui Buzzati" (p. 6).
Numai despre Eminescu —
singurul de fapt cu care se
poate compara la noi Sa
doveanu într-un complimentar registru epic —
s-au mai pronunțat cuvinte
atit de mari. Așadar, in
ciuda unor interpretări mai
vechi — care situează ac
centul pe un „lirism" al
său — esența scrierilor sadovenești este net narati
vă ca și ac«^ din toate
..marile poeme ale Lumii".
Constatarea se vede punc
tată de către autor prin
repetata notare cu majus
culă a noțiunii de Narator
în sensul de om care știe,
și-i instruiește și pe cei
lalți în tainele fundamen
tale ale lucrurilor.
Această știință a Narato
rului este invariabil o ini
țiere in componența, in
sensul si în ordinea ..Lu
mii". Mai departe autorul
deslușește că ..istoria fap
telor văzute in succesiune
(diegesis) polarizează dialogul. gestul patetic, mîșcarea sentimentelor, precum și reprezentarea Lumii prin semnele acesteia
(mimesis)". Adine văzătoarea epică întrunește deci
o succesiune de fapte și o

comisarului Moldovan (nu
cumva a îmbătrânit ?). Bă
nuiala va dispărea, totuși,
in fața numeroaselor do
vezi de omniștiință și
omnipotență dată de eroul
principal. Moldovan dove
dește și. copiilor cărora li
se recomandă ca profesor,
și nouă, care vedem fii
mul, că are ochi ager,
simț de prevedere (ghicește intenții și parează
lovituri), că are mină sigură, că poate dobori un
om cu un pumn și poate
trînti o „gorilă" direct la

la izvoare, la terenul vir
gin din care crește ca o
pădure marea poveste.
Aproape fiecare nouă operă a lui Sadoveanu cu
prinde în sine Cartea, în
speță Lumea. Se desprind
însă mai multe categorii,
grupate separat, prin care,
după Ion Vlad s-ar iniția
marele nostru rapsod in
întregul epopeic al exis
tenței. Aceste grupări sint
în număr de șase : 1) Căr
țile tinereții și ale înce
putului, 2) Cărțile experi
ențelor, ale universurilor
tragice și crepusculare, 3)
Cărțile istoriei și ale mitu
rilor, 4) Cărțile Naturii, 5)
Cărțile înțelepciunii și 6)
Cărțile Povestirii. Deși ma
teria grupărilor mai sus
indicate adesea se și înca
lecă. totuși, sub aspect de
sigur nu structural, ci nu
mai ordonator, propunerea
acestui mod de orientare
în imensul codru sadovenesc pare nu numai accep
tabilă. ci și binevenită. Fie
care virată a scriitorului
concepe altfel integral Lu
mea. și astfel se introduce
în hesfirșitul ei receptacul.
Mai surprindem insă și
o subiacentă unitate a acestei diversități, unitate
obținută prin ..știința" pă
trunderii către esența lu-

atracția exercitată de pi
torescul unor eroi, medii,
ambianțe din categoria ce
lor „speciale", rău famate,
reconstituite cînd realist,
cind naturalist, cînd in
maniera clară a unor filme celebre — vechi sau
„retro". în contrast vio
lent (altă regulă a filmu
lui !) cu „trena" lui Grigore Maimuca și mediile
pe care le frecventează
apare lumea gropii. Mar
intii (noutatea absolută a
„Duelului" 1) : o confrerie
de copii orfani, cu chipuri

„D U E LU L"
ra, modalitatea, să zicem
artistică, a filmului — ține
de o rețetă pe care Sergiu
Nicolaescu o stăpinește cu
siguranța profesională bine
cunoscută, și la noi de nimeni atinsă, cu o măiestrie pe care altă dată a
ilustrat-o cu și mai intensă strălucire, Și la caie
contribuie și calitățile iui
Alexandru David (imaginea). Radu Corciova și
Bob Nicolescu (decoruri)
Gabriela Bubă (costume)
și A. Salamanian (coloana
sonoră).
Vom urmări deci un
„hold-up“ inițial și unul
de mai mare anvergură,
final (la Banca „Creditul
comercial" și la cea „elve
țiană"), între care vom
asista (cu toată urmărirea
tenace, lungă cit filmul, a
comisarului Moldovan) la
suprimarea
complicilor,
martorilor inocenți și mai
puțin inocenți (prin arme
albe și de foc, prin înecare
și spinzurare ; prin ex
plozii și incendii). O clipă,
șirul de asasinate va arun
ca o umbră pe capacitatea

pâmint, că are știința si
gură a knock-out-ului. Se
pricepe ..să trateze" și cu
pleava societății, și cu cre
ma ei ; ca să nu mai vor
bim de scenele în care iși
arată virtualități de tată
al orfanilor și infirmier —
adept al euthanasiei.
Așa cum ne-a obișnuit.
Sergiu Nicolaescu conferă
comisarului Moldovan ges
turi de „dur" (cu răufăcă
torii. suspecții. tăinuitorii),
mersul său hotărît, eleganța ușor rigidă a ținutei
sale, mișcările sale de expresivitate studiată, privirea sa calmă și inflexibilă,
directă și impersonală tot
odată, zimbetul său larg de
lup singuratic. Și nu putem
decit regreta că din modes
tie și dintr-un ciudat sacri
ficiu de sine Sergiu Nico
laescu, ca interpret și sce
narist. nu insistă ceva mai
mult (și în acest film) pe
drama personajului, pe
tristețea ..alergătorului de
cursă lungă" etc.
Parcă mai mult ca altă
dată, Sergiu Nicolaescu
simte nevoia să dubleze
tensiunea întîmplărilor prin

triste și înduioșătoare, cu
trai mizer, organizați in
tr-o rețea a lustragiilor și
hoților de buzunare, gata
să se organizeze într-o
cruciadă sui-generis, grup
unitar și totuși diferențiat
nu doar după nume (Pija
ma. Bilă. Chiftea), ci și
după biografii, tempera
mente ; grup exploatat cu
cruzime de Ureche și în
drumat cu blindețe de
Limbă, artist al ciordelii
(personaj jucat cu farmec,
arguție și neastîmpăr co
mic de Jean Constantin).
Apoi : cei ce au încercat
să părăsească groapa, atrași
îmbogățirii
de
mirajul
peste noapte și emigrării
in țara lui Al. Capone
(Rică, un alt ..fante de
Obor").
Alături de banda celor
mici prin virată : cea a Pi
ticului. împărat al cerșeto
rilor, cînd cufundat în pu
bele, cînd pierdut printre
dantele, cu standardul de
viață al unui nabab. Ală
turi de trusturi ale cerși
tului (ca-n ..Opera de trei
parale" a lui Brecht), sin
dicate ale crimei. Sîntem

crurilor. O asemenea cali
tate a artei lui Sadoveanu
a mai fost adesea surprin
să. însă cercetarea de față
descoperă o cale cu totul
originală în investigarea ei.
în oricare din cazuri, auto
rul monografiei observă
schițarea inițială a unei
deschideri discrete, surdinizate. încărcate de aștep
tare, asemenea sugestiei
date de unele sfioase preludii in muzică. In Cărțile
Naturii se sugerează, bunăoară, preliminariile unei
răscolitoare furtuni prin
acel binecunoscut „vint
subțire", prin zborul jos al
păsărilor. prin creșterea
nesimțită a „pîclelor". care
întunecă tainic zarea, știm
dinainte toată izbucnirea
polifonică ce va urma, și
totuși o așteptăm cu emo
ție și curiozitate, ca pe o
execuție muzicală, de care
vrem să ne mai simțim
incă o dată zguduiți. în
Cărțile
Povestirii,
d.p.
Hanu Ancuței, deslușim ca
preludiu sosirea de departe
a unui călător necunoscut.
El anunță adevărata pon
dere epică a unei povestiri
ce va urma, imbrăcind
pentru circumstanță rolul
unui al doilea Narator, in
sensul de persoană care
știe. Unitatea creațiilor lui
Sadoveanu se constituie
pretutindeni din una și aceeași mare „Știință" a sa.
care pătrunde deopotrivă
faptele și „semnele".
în sfîrșit. la fiecare din
Cărțile sale se distinge un
timp al anului, al lunii, al
anotimpului. localizat în
tr-un anumit spațiu intens
particularizat, cînd și unde
decurge în sensuri și di
recții bine precizate res
pectiva desfășurare epică
(poate fi aci. în procedeul
lui LV., o aplicare estetică
a vederilor promovate de
Levi-Strauss). Acestea nu
sînt. în nici un caz. sim
ple întregiri sau decoruri
ci ele intră în structura efectivă a narațiunii, cu tot
diegesis-ul și mimesis-ul
său.
Sîntem încredințați că
n-am reușit să spunem to
tul și că lucrarea reclamă
un comentariu mai extins
și mai aprofundat. Ceea
ce putem insă afirma cu
certitudine încă de pe
acum este că această carte
aduce o contribuție sub
stanțială de idei și că nu
va putea lipsi din biblio
grafia nici unui studiu
consacrat în viitor lui Sa
doveanu.

Edgar PAPIJ

purtați pe maidane, in piv
nițe părăsite (cu tobogan!)
și în mansardele unor
blocuri neterminate, în ci
mitir și la ruinele unei bi
serici, la prefectura poli
ției, in baruri și in borde
luri, la
programe de
music-hall cu animatoare
prietenoase și dansatoare
atrăgătoare, cintărețe indi
gene și de culoare. Asis
tăm la lecții de ochit (ținte,
dar și oameni) și de apu
cat (portofele, dar și ad
versari). Ciocnirile sint
ori-ori. iubirile sint păti
mașe, pe viață și pe moar
te. Duplicitățile — unsu
roase ; coincidentele —
frecvente și de natură să
sfișie inima ; despărțirile
— sfișietoare.
Găsim, cu alte cuvinte. Ia
Bucureștiul anului 1939
„dramele Parisului" cam
toate cite le-a citit Zița
cu o jumătate de secol iu
urmă și întreg arsenalul
melodramei — în varian
tele proliferate prin dife
rite pelicule de dincolo sau
de dincoace de ocean...
Surse de culoare și de pro
ducere și amplificare a
emoției, de o calitate cel
puțin discutabilă, pe care
Sergiu Nicolaescu le ex
ploatează fără reținere.
Recunoscînd realitatea in
contestabilă a „prizei" cu
publicul, criticul nu dezar
mează în a vedea în suc
cesul acestui film în pri
mul rând semnul unei ne
cesități ce trebuie satisfă
cute prin creații de cali
tate mai certă. Un argu
ment pentru filmul de ac
țiune. dar și un îndemn de
a realiza filme cu o miză
mai substanțială, de mai
autentic gust și valoare
artistică, de o factură mai
modernă, Creații cinema
tografice care, în locul
săbiilor sau al Browning-urilor, să angajeze
mai ferme dueluri ale vo
inței și inteligenței.

Natalia STANCU

învățătură
de minte
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ln raza comunei Singeorgiu
de Mureș, controlul radar a sta
bilit in numai o singură oră că,
din 70 de autoturisme proprieta
te personală, 50 au depășit viteza
regulamentară, iar 20 s-au anga
jat in depășire in zonă interzisă
de lege ; doar 25 la sută din cei
aflați la volan (și îns^'ttorii
insț'^torii lor)
purtau centuri <de Oș. șuranță.
O conducătoare auto,
uto, accidentată
di________
in urma unei coliziuni, avea
să-și dea seama apoi: „Auto
turismul pe care l-am condus
avea montate centuri de sigu
ranță. Nu le-am folosit niciodată
deoarece eram de părere că ele
constituie un accesoriu inutil al
autoturismului. Acum mi-am dat
seama că sint deosebit de utile”.
Frumos spus, numai că pentru
ea (și pentru alți șoferi amatori)
neglijarea acestui aspect a avut
urmări deosebit de grave.

Toți 70
Cu 15 ani in urmă, la casa de
copii din Valea Nandri erau în
credințați spre creștere și edu
care 70 de orfani din diferite
colțuri ale județului Argeș. Fie
care cu drama vieții lui, dar
fiecare năzuind la o viață curată
și o profesie frumoasă, Spre
cinstea și mândria cadrelor didactice care le-au purtat de
grijă, dar nu mai puțin și a lor,
copiii de atunci au devenit oameni cu rosturi temeinice in
viață,
Nu demult a avut loc
prima lor revedere in casa si
școala in care li s-a clădit copi
lăria și li s-a pregătit drumul
in viață. Se strigă apelul și ni
meni nu lipsește. Sint prezenți
toți 70 : 39 de muncitori califi
cați, 5 ingineri, 20 tehnicieni și
6 profesori. Toți
oameni pe
măsura timpului pe care il
trăim.
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„Incident"

pe traseu
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Autobuzul 31—AB—418 efectua
ruta obișnuită in municipiul
Alba Iulia. La un moment dat,
un călător îl sesizează pe șoferul
Vasile Dușa că a dispărut o
importantă sumă de bani. Șo
ferul se adresează pasagerilor :
„Să nu ne facem de rușine! Cine
a luat banii să-i restituie ime
diat păgubașului. Nu plecăm de
aici pină nu apar banii !“. La
acest apel s-a adăugat blamul
călătorilor rostit tare, cu fermi
tate și indignare. După citeva
minute bune apar și bănit. Nu
s-a putut afla cum. Călătorii au
considerat că vorbele lor aspre
îi vor fi de învățătură celui care
i-a sustras. De aceea, autobuzul
și-a continuat ruta...

Profesori
de nota 10
Ne face plăcere să cons
in rubrica noastră in
va
vrednică de laudă luată de pro
fesorul Dumitru Dinoiu și învă
țătorul Nicu Florescu din satul
Mireș, județul Prahova. Cei doi
s-au deplasat pe la mai multe
muzee și biblioteci mari din ju
deț și din țară, de unde s-au
intors cu un bogat material
didactic-intuitiv : fotocopii după
manuscrise rare ale unor scrii
tori români incepind de la Dosoftei și pină la Nicolae Labiș,
planșe cu scheme recapitulative,
recenzii, cronici literare și multe
altele. Efortul celor doi s-a con
cretizat in înființarea unui foar
te util cabinet de limba și lite
ratura română. Și aceasta într-un sat !

Vindea pielea
ursului
din pădure
Stelian Cirstoiu din municipiul
Drobeta-Turnu Severin are o
meserie frumoasă. Buldozerist.
In loc să-și vadă de treabă, s-a
apucat... să repartizeze aparta
mente. Oferea novicilor chiar
apartamentul său, care se afla in
blocul B 1 din cartierul Crihala.
Mai intii, solicită o sumă pentru
„procurarea” repartiției și rezol
varea celorlalte probleme. Și nu
cerea puțin, ci numai două, trei
mii de lei, intrucît — zicea el —
trebuia să fie atent cu cel care-l
servea, Așa a păcălit pe mai
mulți. Culmea ironiei, apartamentul scos la mezat nici măcar
nu-i aparținea! Acum, cel ce
vindea „pielea ursului din pă
dure” a primit un „apartament”,
pentru... a avea spațiu și timp
să mediteze la cinste. Iar ama
torii de aranjamente înșelați de
el fluieră a pagubă.

Rubrică realizată de

Gheorqhe MITROI
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă transmit cele mai cordiale mulțumiri pentru felicitările pe care mi
le-ați adresat cu prilejul realegerii mele in funcția de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Democrate Germane.
împărtășesc convingerea dumneavoastră că, pe baza înțelegerilor stabilite,
relațiile dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor dezvolta și în
viitor pe multiple planuri spre binele cauzei socialismului și păcii.
Urez poporului frate român să obțină noi progrese in opera de edificare a
societății socialiste multilateral dezvoltate, iar dumneavoastră personal vă
doresc succes în activitatea plină de răspundere pe care o desfășurați, sănă
tate și putere de muncă.

-COTIDIAN^
Relatări ale reporterilor
și corespondenților ,,Scînteii“

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului malgaș, al puterii sale revoluționare, precum și în
numele meu personal, doresc să vă exprim dumneavoastră și poporului
român cele mai sincere mulțumiri pentru felicitările și urările transmise cu
prilejul Zilei noastre naționale.
Am fost deosebit de impresionat la primirea mesajului dumneavoastră
și vă adresez, la rîndul meu, urări pentru întărirea relațiilor noastre
bilaterale.

DIDIER RATSIRAKA
Președintele
Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
In numele poporului din Seychelles, al guvernului meu, ca și din partea
mea personal, doresc să vă mulțumesc pentru căldurosul mesaj de felicitări
pe care l-ați adresat cu ocazia aniversării independenței noastre.
Cu cea mai înaltă considerație,

FRANCE ALBERT RENE
Președintele

Seychelles

Republicii

IAȘI

Producție fizică peste plan
Oamenii muncii din industria ju
dețului Iași au pășit în cel de-al doi
lea semestru cu o producție-marfă
peste prevederi în valoare de aproape
70 milioane lei, precum și cu o pro
ducție netă suplimentară de peste
100 milioane. Sint sporuri obținute în
condițiile creșterii productivității
muncii cu 1,6 la sută și reducerii
cheltuielilor materiale cu 4,2 lei la
mia de lei. De remarcat este și faptul
că. în primele șase luni ale anului. în
industria ieșeană s-a realizat o pro

ducție-marfă mai mare cu aproape
600 milioane lei, comparativ cu perioa
da corespunzătoare a anului pre
cedent.
în acest fel, economia națională a
primit în plus peste 20 000 tone țevi
din oțel carbon și aliat pentru con
strucții, 1 490 tone profile îndoite la
rece, peste 700 tone utilaje tehnolo
gice pentru industria chimică, a ma
terialelor de construcții și refractare,
280 tone fire și fibre sintetice și peste
850 tone metanol.

® La turnătoria de fontă a Com
binatului de utilaj greu din ClujNapoca a fost pusă in funcțiune o
nouă linie de formare-turnare me
canizată, cu o capacitate de 4 500
tone de piese pe an. S-a primit și
compresorul de aer comprimat, care
asigură funcționarea turnătoriei la
întreaga capacitate. Există toate
condițiile pentru începerea probelor
tehncffogice la incă o linie de for
mare-turnare mecanizată.
® In noile ansambluri de locuințe
„Primăverii" și „Păcii" din munici
piul Botoșani au fost puse la dispo
ziția
populației șapte noi unități
comerciale și cinci unități ale rețelei
prestatoare de servicii.
© In curtea primăriei din Lețcani,
județul Iași, există o microseră in
care iarna cresc flori,
primăvara
răsaduri
de legume, iar vara și
toamna culturi forțate de legume,
restul terenului fiind de asemenea
cultivat cu cartofi, varză, sfeclă de
zahăr ș.a. Prin valorificarea acestor
produse, primăria obține anual
peste 20 000 lei. Exemplul său este
urmat de majoritatea cetățenilor,
comuna fiind astfel fruntașă la în
cheierea de contracte cu produsele
obținute de pe loturile personale și
din curțile gospodarilor.

© La întreprinderea de fibre ar
tificiale din Suceava
a intrat în
funcțiune atelierul de protecție
anticorozivă. Prin aceasta nu mai e
nevoie de transportul conductelor și
recipienților la întreprinderea spe
cializată din București, realizindu-se
astfel mari economii de carburanți.
© In timp ce specialiștii de la
I.P.S.P.I. Dorohoi se căznesc de mai
bine de un an să realizeze o in
stalație de biogaz, țăranii coopera
tori din comuna apropiată Mihăileni și-au meșterit singuri aseme
nea dotări. Organizarea unui schimb
de experiență ar fi binevenit !

• Pentru readucerea în circuitul
productiv a deșeurilor din cupru și
aluminiu, colectivul secției utilaje de
la întreprinderea „Electromureș"
din Tg. Mureș a conceput și realizat
o ingenioasă mașină de măcinat
conductori izolați cu P.V.C. sau
polietilenă.
Noua mașină are o
mare productivitate și contribuie la
realizarea de însemnate economii
materiale.

® In secțiile de artizanat in lemn
și metal ale cooperației meșteșugă
rești de la Oțelu Roșu s-au reali
zat noi produse : măsuțe de telefon
și de hol, tabureți, veioze, lustre,
aplice etc. Și incă o reușită : a
fost pusă la punct o presă cu aju
torul căreia se realizează capace
pentru îmbuteliatul sticlelor de bere.
• Colectivul de muncă din sec
ția județeană de proiectări Vaslui a
predat constructorilor documentația
pentru 748 de apartamente in noile
ansambluri de blocuri din zona gă
rii. In prezent, se lucrează la docu
mentațiile altor 2 000 de apartamen
te care vor fi construite in primii
ani ai actualului cincinal la Vaslui,
Bîrlad, Huși, Negrești.

• La întreprinderea de construc
ții navale și prelucrări la cald din
Drobeta-Turnu Severin a intrat în
funcțiune prima presă de 1 600 tone
forță, iar la presa de 3150 tone
forță se efectuează ultimele probe
tehnologice. Primul lot de 160 tone
piese forjate în Mehedinți a și fost
livrat șantierelor navale din Brăila,
Galați și Oltenița.
• Peste 500 peșteri și avene au
fost depistate și inventariate pină
acum in zona muntoasă a Muscelu
lui. Ele sînt rodul muncii cercului de
speologi
„Piatra
Craiului"
din
Cîmpulung, unul din cele mai vechi
cercuri de specialitate din țară,
avind la activ, după cum se vede,
considerabile descoperiri.
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„METALUL" TIRGOVIȘTE;
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Sportivă

permanent „In forma"
,NTu este nici un fel de exagerare
dacă, vorbind despre, asociația spor
tivă „Metalul" Tirgoviște, afirmăm că
activitatea ei este foarte diversă și,
practic, se desfășoară nonstop. in
tot cursul anului. Reprezentativă
pentru sportul dîmbovițean, această
asociație are la activ rezultate no
tabile atît în sportul de masă, cît și
în cel de performanță, paleta disci
plinelor preferate și practicate de
constructorii de utilaj petrolier din
Tirgoviște fiind, de asemenea, deo
sebit de bogată. Cu sprijinul direct
și permanent al comitetului sindica
tului, în colaborare cu organizația
U.T.C., consiliul asociației sportive
reușește să asigure acțiuni variate și
reconfortante pentru miile de mun
citori de la I.U.P., pentru membrii
familiilor acestora, cele mai multe
dintre activități desfășurîndu-se pe
terenurile și în sălile proprii, amena
jate, de regulă, cu participarea vo
luntară a beneficiarilor înșiși.
Cu activitatea sportivă, cu unii
dirttre cei ce îndrăgesc și practică
sportul aici am făcut cunoștință prin
intermediul secretarului consiliului
asociației „Metalul", tovarășul Petre
Nicolae. fost sportiv de performanță,
animator priceput și pasionat al
sportului din uzină de peste 25
de ani.
— Ce sporturi preferă și practică
oamenii muncii de la I.U.P. ?
— Pot spune că sint polisportivi
și nelipsiți de la asemenea activi
tăți ir» tdjt cursul anului. Acum. în
sezonul''-de vară, participă la între
cerile ce le organizăm în cadrul
„Daciadei" la handbal, atletism, fot
bal, oină, lupte, popice, tenis de
cimp și tenis de masă, la concursu
rile pentru trecerea normelor com
plexului polisportiv „Sport și sănă
tate". Excursiile, turismul reprezin
tă, totodată, preferințe pentru foarte
mulți dintre ei, dovadă că ori de cite
ori inițiem astfel de acțiuni — și o
facem aproape la fiecare sfirșit de
săptămină — solicitările lor depă
șesc posibilitățile noastre, ale orga
nizatorilor. în aceste zile a avut loc
competiția dotată cu „Cupa construc
torilor de mașini" — o adevărată
sărbătoare cult.urăl-sportivă — și con
tinuă întrecerile pe asociație, la care
iau parte muncitori, maiștri și ingi
neri de la vane, racorduri, turnăto
rie, montaj, debitare, prelucrări scule,
transporturi, tehnic-administrativ și
din alte secții.
— în ce sporturi și cu ce perfor
manțe se remarcă membrii asocia
ției sportive „Metalul" Tirgoviște ?
— La box, activitate cu tradiție,
avem doi tineri în lotul național de
juniori, echipa feminină de handbal
este una din fruntașele campionatu
lui județean. Anul trecut, formația
de oină, deși de puțin timp înființa
tă, a urcat pe podium (locul 3) in

campionatul național și s-a clasat
pe locul doi în competiția dotată cit
„Cupa U.G.S.R.". O bună comporta
re au avut oiniștii noștri și anul acesta — locul 3 în „Cupa României"
— iar faptul că au fost singurii care
i-au întrecut pe cîștigători (multi
plii campioni, dinamoviștii bucureșteni) denotă că. pregătindu-se cu
perseverență, vor putea realiza per
formanțe și mai mari. La racheto-

Sindicatele
și activitatea sportivă
modelism, activitate condusă și
impulsionată de tinărul inginer Ma
rian Coșoveanu, sportivii noștri de
țin două recorduri mondiale — unul
stabilit în 1979, la Buzău (6’46” la
clasa S5B), iar celălalt în 1980. la
Tirgoviște (279 m înălțime la clasa.
S5A). Echipele noastre sint, dealtfel,
campioane naționale atît la seniori,
cit și la juniori. Acum, el se pregă
tesc pentru campionatele europene
de la Iambol — Bulgaria (în august)
și pentru campionatele balcanice de
la Ankara — Turcia (în septembrie),
competiții în care racheto-modeliștii
români — in rîndul lor și tirgoviștenii noștri 1 — au în vedere ocu
parea locului I.
Tenisul de cîmp este, în asociația
sportivă sindicală a muncitorilor de
la I.U.P., foarte mult îndrăgit și
practicat. Dovadă? Complexul de
tenis „Metalul", cu 12 terenuri și un
modern și bine dotat grup social

(vestiare, dușuri, cabinet medical
etc.), Se prezintă excelent din toate
-punctele de vedere. Ceea ce și ex
plică, pe de o parte, activitatea per
manentă (de inițiere, de perfecțio
nare sau, pur și simplu, de agrema^»
dirijată de un colectiv de specia
liști condus de antrenorul Ion^^Mr
nescu), iar, pe de altă parte,** ve
nirea, aici, nu de puține ori. a lotu
rilor naționale de tenis, găzduirea
unor concursuri de anvergură, inclu
siv concursuri internaționale.
Activitatea bogată și variată a asociației „Metalul" Tirgoviște este
rezultanta firească a preocupărilor,
a pasiunii celor mai multi dintre
membrii consiliului sportiv, dar și a
faptului că — spunea președintele
comitetului sindicatului pe întreprin
dere, tovarășul Grigore Gh. Savu (el
însuși animator al sportului) — res
ponsabilii grupelor sindicale sprijină
orice acțiune sportivă, participă la
organizarea diferitelor concursuri
sau a excursiilor. Dealtfel — în rîn
dul asociațiilor sportive sindicale —
„Metalul" Tirgoviște se situează de
mai multă vreme printre fruntașe,
in competițiile pe ramură ocupînd,
de asemenea, locuri de onoare. De
parte însă de a considera că totul
merge perfect. comitetul sindi
catului de la I.U.P., consiliul asocia
ției sportive au în vedere o mai lar
gă cuprindere a oamenilor muncii la
activitățile recreativ-sportive. asigu
rarea continuității acestor activități,
amenajarea și întreținerea corespun
zătoare a bazelor aferente și — nu
în ultimul rind — descoperirea și
lansarea unor noi performeri.

Ion DUMITRIU

Universiada de la București
In completarea programului sportiv — Conferința C.E.S.U.
Ca la fiecare ediție a Jocurilor
mondiale universitare. Comisia pen
tru studiul sportului universitar
(C.E.Ș.U.) organizează, și la Bucu
rești. o conferință menită să dea
întrecerilor din arena sportivă di
mensiunea teoretică specifică mediu
lui din care iși au originea întilnirile
?e care le reprezintă Universiadele.
n zilele de 21, 22 și 23 iulie se vor
desfășura în capitala României lu
crările Conferinței C.E.S.U., for de
dezbatere a unor probleme legate de
mișcarea sportivă universitară. Reu
nite sub tema „Sportul universitar",
lucrările conferinței se vor desfășura
la complexul hotelier „Parc-Turist".
In afară de sala principală, un amfi
teatru cu 450 locuri, sînt pregătite, o
sală pentru secțiuni (cu aparatură
pentru traducerea simultană în 3
limbi) și o alta pentru discuții. Tema,

• METROU ROBOTI
ZAT. Primul metrou din lume

mai buna valorificare a mate
rialului rulant.

în Întregime robotizat va intra
în funcție în Marea Britanie
pină la sfirșitul acestui deceniu.
Experiențele preliminare efec
tuate pe o linie din apropierea
Londrei au dat satisfacție : a
fost de ajuns ca pilotul-conductor, instalat într-o cabină de
comandă, să apese pe un buton
pentru ca vagoanele metroului
să se îndrepte singure spre sta
ția următoare. Firește, mai
rămîn de rezolvat unele proble
me minore ca, de pildă, momen
tul precis cind să se închidă por
tierele. în schimb, avantajele
sint evidente : o programare
perfectă, economisire de timp,

• RECONCILIERE ÎN
TRE... GUTENBERG Șl
MARCONI. „Disputa" (ima
ginară) dintre Gutenberg, inven
tatorul tiparului, și Marconi, in
ventatorul radioului, este pe
punctul de a lua sfirșit, datorită
unei invenții olandeze : cartea
care vorbește. Principiul este
simplu. Sub fiecare cuvint tipă
rit se află un cod. Este de ajuns
ca deasupra rîndurilor succesive
să fie plimbat un dispozitiv de
tip „scanner" (în imagine),
care in funcție de codul respec
tiv analizează structura fonetică
a fiecărui cuvint, pentru ca un
sintetizor vocal să pronunțe res

extrem de vastă, este concretizată
prin 6 subteme : a) Dezvoltarea edu
cației fizice și a programului spdrtiv
în universități ; b) Tendințe pentru
crearea de facilități in sport ; c) Ro
lul femeii în sportul universitar ; d)
Nutriția și sportul ; e) Calificarea
profesorilor de educație fizică ;
f) Conținutul și organizarea activi
tății sportive de masă în învățămîntul
universitar. Pentru această din urmă
subtemă, propusă de România, este
rezervată ziua a doua a conferinței,
urmînd să fie exemplificată la Com
plexul cultural-sportiv „Lacul Tei",
baza complexă de sport și agrement
a studențimii bucureștene.
Comitetul de organizare a transmis
invitații de participare la această
conferință tuturor orgarfizațiilor invi
tate și la Universiadă.
(Agerpres)

Tragerile la sorți
în competițiile europene
de fotbal
• Marți, la Zurich s-a efectuat
tragerea la sorți a meciurilor din
primul tur al cupelor europene la
fotbal.
în „Cupa campionilor europeni",
Universitatea Craiova va juca in
compania campioanei Greciei, Olympiakos Pireu. în „Cupa Cupelor", da
torită înscrierii a 33 de echipe, se va
desfășura un meci preliminar. în aceastâ partidă. Politehnica Timi
șoara va întîlni pe Lokomotiv
Leipzig (R. D. Germană). în „Cupa
„U.E.F.A.", Dinamo București va
avea ca parteneră pe Levski Spartak
Sofia, iar F. C. Argeș Pitești va întilni pe Apoel Nicosia (Cipru).
Iată alte întîlniri mai importante :
„C.C.E." : tur preliminar : St. Etienne
(Franța) — Dynamo Berlin ; primul
tur : Celtic Glasgow — Juventus To
rino ; Widzew Lodz — F. C. Anderlecht ; Ferencvaros Budapesta — Ba
ulk Ostrava ; Oulu Palloseura (Fin
landa) — F. C. Liverpool; „Cupa Cu
pelor" : Tottenham Hotspur — Ajax
Amsterdam ; Eintracht Frankfurt pe
Main — PAOK Tessalonika (Grecia) ;
Swansea City (Țara Galilor) cu învingătoarea megiului dintre Politeh
nica Timișoara și Locomotiv Leipzig;
„Cupa U.E.F.A." : Grasshoppers Zu
rich — West Bromwich Albion ;
Ipswich Town — F. C. Aberdeen
(Scoția) ; F. C. Magdeburg — Borus
sia Moenchengladbach : Panathinaikos Atena — Arsenal Londra.
Conform tragerii la sorti, toate
echipele românești vor juca primul
meci pe teren propriu. Partidele tur
sint programate la 16 septembrie, iar
cele retur la 30 septembrie. întilnirile
din turul preliminar se vor disputa
înaintea acestor date, prin acordul
cluburilor interesate.

în cîteva rînduri
• în turneul internațional de vo
lei feminin care se desfășoară la Bis
trița, reprezentativa României a în
trecut selecționata Bulgariei cu scorul
de 3—0 (15—7, 15—11, 15—13). în
celălalt meci al zilei, echipa R. D.
Germane a obținut victoria în fața
formației Ungariei cu 3—2.
• în cadrul finalelor de natație ale
„Daciadei", ce se desfășoară la piscina
„23 August" din Capitală, înotătoare»
Carmen Bunaciu a stabilit un nou re
cord național la 100 m spate, cu
timpul de 1’02”19/100. Această per
formanță a fost realizată în primul
schimb al ștafetei de 1X100 m mixt,
cîștigată de echipa Dinamo cu
4’36”87/100.
Proba de 400 m liber băieți a fost
cîștigată de Flavius Vișan, cu 4’09”33/
100. iar la 200 m mixt băieți a ieșit
învingător Ștefan Mitu, cu 2’12”43/100.
Brigitte Prass a obținut victoria în
proba feminină de 200 m bras. în
2’42”07/100.

Plecarea delegației
Comitetelor de Apărare
a Revoluției din Cuba
Marți după-amiază, delegația con
dusă de Armando Acosta Cordero,
coordonatorul national al Comitete
lor de Apărare a Revoluției din
Cuba, care, la invitația Consiliului
Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, a făcut o vizită în
țara noastră, a părăsit Capitala.
Pe aeroportul Otopeni, delegația a
fost salutată de Tamara Dobrin, pre
ședinte executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., de alte persoane
oficiale.
Au fost de față Humberto Castello,
ambasadorul Republicii Cuba la
București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

apărut: „Era socialistă44

a

nr. 13/1981
Revista se deschide cu editorialul
„Noi și largi perspective progresului
multilateral al patriei, conducerii
democratice a societății noastre so
cialiste". în continuare, sînt publicate
articolele : „Probleme ale dezvoltării
bazei de materii prime și combus
tibili" de Virgil Trofin ; „Activitatea
politico-educativă și practica socială"
de Maria Lazăr ; „Biologia in spriji
nul revoluției agrare" de Nichifor
Ceapoiu; „De la cercetare la produc
ție — certitudini, posibilități, reali
tăți" (dezbatere) ; „Gîndirea lui Marx
în fluxul de idei contemporane" de
Radu Florian ; „Știința și imperativul
opririi cursei înarmărilor" de Sergiu
Verona. Din sumarul revistei mai
spicuim articolele : „Dimensiunea social-politică a personajului drama
tic" ; „Noi contribuții semnificative
ale arheologiei românești"; „«Sfidarea
mondială» și raționalitatea noii ordini
economice / internaționale" ; „Criza
economică mondială — necesitatea
unei noi abordări teoretice". Sumarul
mai cuprinde rubricile Cărți și
semnificații și Revista revistelor.
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16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Admiterea tn treapta a
II-a de liceu. Fizică.
îndrumări
metodice
16.30 Volei feminin î România — R. D.
Germană
18.20 Tragerea Pronoexpres
18.30 Spectacol de poezie și muzică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică. Seceriș ’81
19,55 „Totul depinde de noi" — repor
taj
20.20 Teatru
TV : „A
douăsprezecea
noapte" de William Shakespeare.
Producție a televiziunii
engleze
B.B.C. Partea a II-a
21,35 George Enescu. Suita a II-a
22,05 Telejurnal
Telejurnal
De la o melodie la alta
Buletinul rutier al Capitalei
Anunțuri șl muzică
Din țările socialiste
Muzică de cameră
Teleenciclopedia (reluare)
Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10
și 11 iulie, tn țară : Pe un fond de vre
me răcoroasă, temperatura va crește
treptat. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea ploi slabe locale in sudul și estul
țării. In rest, ploi izolate. Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 7 și 17
grade, iar cele maxime între 18 și 28 de
grade, local mai ridicate. In București :
Vreme relativ răcoroasă, cu cerul tem
porar noros. Ploi de scurtă
durată.
Vint slab pină la moderat. Temperatura
in creștere ușoară. Minimele vor oscila
între 12 și 15 grade, iar maximele între
25 și 28 de grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

cinema
• Alergătorul î SALA MARE A PA
LATULUI —' 18; 20,15, SALA MICA
— 17; 19,15.
e Alo, aterizează străbunica ! : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, la grădină - 21,15.
• Duelul î VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA - 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood : DOINA —
9,15; 11; 12,45; 14,30; 16,15; 18; 20.
• Fiul munților : PACEA — 11,30;
17,30; 19,30, DOINA — 16,15; 18; 20.
• Probleme personale : DRUMUL
SĂRII — 16; 18; 20.
o Pruncul,
petrolul și
ardelenii :
MUNCA — 16; 18; 20,
• Detașamentul „Concordia
*
: FLACARA — 15,30; 17,30; 19,30.
& Punga cu libelule ; PROGRESUL *16; 18; 20.
£ Chemarea : CENTRAL — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20.
• Olimpiada ’40 : TIMPURI NOI —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Corleone : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. la gră
dină - 21, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21,15. FA
VORIT — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Moscova nu
crede in lacrimi :
EFORIE — 9; 12; 16; 19.
• Stele de dimineață : BUZE$TI —
15; 17; 19.
• Patrula cosmică în acțiune : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FEREN
TARI — 15,30; 19,
• Jocuri serioase : VIITORUL —
15,30; 17,30; 19,30.

pectivul cuvint. Noul sistem se
dovedește a fi deosebit de util
pentru învățarea limbilor străine.

• PE
SINBAD

URMELE LUI
MARINARUL.

Călătoria fantastică efectuată
acum douăsprezece secole de
Sinbad marinarul spre China și
relatată in cele „O mie și una
de nopți" a fost reeditată Cu suc
ces la bordul unei ambarcațiuni
tradiționale cu pînze. Plecată din
Oman la 23 noiembrie 1980, am
barcațiunea, denumită „Sohar". a
sosit zilele trecute în portul
Huangou din apropiere de Can
ton (R.P. Chineză), la capătul
unei călătorii de circa 9 650 km,
care a durat 7 luni și 8 zile. în

„Ăl BAYANE" (Rabat)

Imigranții, dezmoșteniți ai soartei
Ziarul marocan „AL BAYANE"
publică articolul de mai jos in care
aduce amănunte revelatoare asupra
situației muncitorilor străini din Eu
ropa occidentală.

muncii, fie din cauza unor orarii
dificile. Pe lingă aceasta, muncitorii
imigranți sint supuși unei flagrante
discriminări în ceea ce privește sala
riile. O anchetă efectuată în regiunea
Bruxelles-Hal-Vilvorde a arătat că un
muncitor imigrant ciștigă numai 53
la sută din salariul unițj muncitor
belgian.
Măturătorii de la metrou au făcut
recent o grevă pentru că au primit
o remunerație mai mică decît salariul
minim prevăzut de lege. între reven
dicările lor se numără și cea privind
accesul la... dușuri, de care erau pri
vați.
în ultimul timp, în țările occiden
tale se face simtită prezența unor
resentimente șovine de esență fascis
tă față de muncitorii străini.
Un alt aspect ce caracterizează
viata muncitorilor străini îl consti
tuie locuințele insalubre. Indiferent
cum se numesc, cartierele locuite de
muncitorii imigranți sînt peste tot
la fel : o zonă a orașului abandonată
de către populația autohtonă, formată
din locuințe insalubre, fără instalații
sanitare, adesea în ruină. Pe deasu
pra, chiriile sînt exorbitante. Nu sint
rare cazurile în care „negustorii de
somn" închiriază aceeași cameră la
trei serii de imigranți, fiecare avind
dreptul s-o ocupe timp de 8 ore. Lo
cuințele ce li se rezervă sint uneori
imobile construite provizoriu, cu
camere foarte mici („dacă întinzi
brațele atingi pereții"). în jurul lor
nici un arbore, nici un fir de iarbă.
în aceste condiții, viața imigranților
din a doua generație — copiii — este
foarte dură. înainte de a ajunge in
situația părinților lor — șomaj și
muncă prost plătită — el sint supuși
discriminărilor de la vîrsta cea mai
fragedă. în R.F.G., de exemplu, în
familiile de imigranți numai un copil
din patru se duce la grădiniță. Deca
lajul educational continuă. Peste 60
la sută din copiii străini nu au posi
bilitatea să urmeze cursurile liceului,
iar 80 la sută dintre ei sint obligați
să abandoneze școala prematur. Sără
studii, avind o slabă pregătire pro
fesională, tinerii imigranți din a doua
generație găsesc cu greu un loc de
muncă. în 1979, în Franța, 6 la sută
din francezii între 16 și 21 de ani
erau șomeri, în timp ce procentul era
de 12 la sută în rindurile imigranți
lor de aceeași vîrstă. Fără ocupație
sau avind locuri de muncă instabile,
care nu le oferă nici o perspectivă,
deziluzionați, urmăriți de atacurile
rasiste, unii tineri cad In cursa delincvenței.
Reîntoarcerea in patrie este o for
mulă pe care statele occidentale o
folosesc tot mai mult nu numai pen
tru a expulza tineri delincvenți, ci
și pentru a se debarasa de cei care,
timp de 20 de ani, le-au asigurat
prosperitatea și care în prezent, în
condițiile recesiunii economice, au
devenit de prisos — încheie articolul
din „Al Bayane".

Care este soarta milioanelor de
emigranți care au părăsit patria lor
pentru a căuta de lucru, în speranța
de a trăi mai bine în statele indus
trializate ?
„Dezmoșteniți, defavorizați ai des
tinului", „cetățeni de categoria a
doua" — iată cuvintele folosite frec
vent de către presă pentru a caracte
riza condiția lor. Ei reprezintă pătura
cea mai dezavantajată, din toate
punctele de vedere, din marea masă a
forței de muncă a statelor capitaliste.
Li se impun muncile cele mai grele și
salariile cele mai mici ; lucrează mai
mult decît muncitorii autohtoni în
condiții de insecuritate și constituie
ținta atacurilor elementelor neofas
ciste de dreapta, care le reproșează
dificultățile prin care trec economiile
țărilor occidentale.
într-o carte apărută la Paris și
intitulată sugestiv „CA NIȘTE
SCLAVI" se arată că muncitorii
străini au „prioritate absolută in
caruselul discriminărilor". Situația
cea mai dificilă este cea a muncito
rilor imigrați ilegal. Cită vreme si
tuația lor nu este reglementată, ei
pot să fie expulzați în orice moment.
Privați de orice instanță de apel, ei
sînt constrînși să lucreze pentru un
salariu mai redus și timp de mai
multe ore decît muncitorii autohtoni,
în plin secol XX — scrie revista
„JEUNE AFRIQUE" — zeci de mii
de oameni fără acte trăiesc și mun
cesc în condiții similare celor descrise
de Emile Zola în epoca revoluției in
dustriale, Un reportaj difuzat anul
trecut de către televiziune despre as
pecte din industria confecțiilor i-a
șocat pe telespectatori prin prezenta
rea veridică a situației muncitorilor
clandestini. Atelierele în care mun
cesc"? Pivnițe, camere izolate sau
mansarde. Lucrînd la lumina becu
rilor, fără a avea posibilitatea de a
respira aer proaspăt, înghesuit! in
veritabile închisori, muncitorii clan
destini sînt privați de orice contact
cu exteriorul. în aceste condiții sint
confecționate articole de îmbrăcămin
te ce se expun în vitrinele atrăgătoa
re ale magazinelor elegante. însă
trebuie arătat că pentru o rochie de
seară, vîndută în comerț cu 1 050 de
franci, patronul a plătit celui care a
făcut-o numai 60 de franci...
Dar să lăsăm la o parte cazul prea
evident al supraexploatării muncito
rilor clandestini, pentru a ne ocupa
de imigranții obișnuiți. Adesea ei lu
crează Ia salubritatea publică, golind
lăzile de gunoi și măturind străzile.
Muncitorii calificați nu sînt angajați
decît în sectoarele unde ritmul de
muncă este epuizant, programul de
lucru nefiind fix. Este vorba de
ramurile pe care muncitorii autohtoni
le evită fie din cauza dificultăților

PROGRAMUL 2
19,00
19,25
19,45
20,00
20.19
2K30
21.20
22,05

timpul temerarei lor expediții
membrii echipajului s-au călău
zit numai după stele și s-âu hră
nit cu turte, pește uscat și
curmale.

• NORVEGIA VA DE
VENI O TARĂ DE NEFUMĂTORI ? La recentul său
congres. Asociația norvegiană a
medicilor a adoptat o rezoluție
prin care a propus guvernului
de la Oslo să acționeze in așa
fel incit in anul 2000 Norvegia
să fie o țară in care să nu se
mai fumeze. Grupul de medici
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Informații utile pentru deținătorii și conducătorii
de autovehicule
în seopul cunoașterii procedurii
de urmat în cazul producerii unui
accident rutier, de îndeplinirea că
reia depinde plata justă și la timp
a despăgubirilor cuvenite. Admi
nistrația Asigurărilor de
* Stat infor
mează că atît în baza asigurării
prin efectul legii de răspundere ci
vilă auto, cît și în baza asigurării
pentru avarii auto-casco, în caz de
accidente, deținătorii și conducăto
rii de autovehicule au de îndepli
nit, în general, aceleași obligații,
dintre care se menționează :
— să anunțe imediat organele
miliției, cerind Întocmirea de acte
cu privire la cauzele și împrejură
rile accidentului, precum și la pa
gubele produse ;
— să înștiințeze in scris, in ter
men de 24 de ore de la producerea
accidentului, unitatea ADAS din
județul în care iși au domiciliul ;
în cazul producerii accidentului în

• Cosmonautul : POPULAR — 15,30;
17,30; 19.30.
• Kojak la Budapesta : COSMOS —
15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Petrovka 38 : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventuri în Marea Nordului : PA
TRIA — 9;11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI - 9,15; 11,30; 12,45; 16;
18.15, CULTURAL — 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15.
• Articolul 420 : FEROVIAR — 8,45;
12; 16; 19, GLORIA — 8,45; 12; 16;
19.15.
• Campionul (ambele serii) : STU
DIO - 10 ; 12,30; 16; 19.
• Idilă cu miss Brazilia: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30, 15,45; 18; 20,15,
• Secretul casetofonului : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : LIRA — 15,30; 19, la gră
dină — 21, GIULEȘTI — 9;
11,30;
14,15; 17; 19,45, TOMIS — 9; 12,30; 16;
19,30, la grădină — 21,15.
• Strada Hanovra : FLOREASCA —
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Shabana : VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Clinele electronic : AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
21.
• Superman : COTROCENI — 15,30;
19.
• Marea neliniște : grădina ARTA
— 21.
• Pierdut și regăsit ! grădina BUZEȘTI - 21.
• Domnul Miliard : grădina CULTU
RAL — 21.
• îmi sare țandăra : grădina FESTI
VAL — 21.
• Mesaj din spațiu : grădina FLACARA — 21,15.
• Marfă furată t grădina
GLORIA
— 21.
• Cuscrii : Grădina MIORIȚA — 21,
• Jandarmul și extratereștrii : gră
dina PARC HOTEL - 21,15.

care a prezentat această propu
nere și-a justificat inițiativa Drin
gravele probleme cauzate de tu
tun sănătății. Ei s-au referit, de
altfel. la recentul apel al Orga
nizației Mondiale a Sănătății
care cere membrilor săi să lupte
prin toate mijloacele posibile
împotriva folosirii tutunului.

• DINAMICA POPU
LAȚIEI AFRICII. Conform
estimărilor O.N.U., curba demo
grafică a Africii va fi continuu
ascendentă pină la atingerea
graniței de două miliarde locui
tori. cam la începutul secolului
al 22-lea. Dacă in urmă cu
trei decenii populația „Conti
nentului negru" era de 220 mi
lioane locuitori, in prezent ea a
ajuns la 470 milioane locuitori.

raza altul județ, Înștiințarea se face
și la unitatea ADAS ții» județul
respectiv ;
— să depună la ADAS actele În
tocmite de organele competente
care au constatat accidentul pro
dus. precum și alte acte ce sînt ne
cesare pentru constatarea, evalua
rea pagubelor și pentru stabilirea
drepturilor la despăgubire.
La asigurarea prin efectul legii
de răspundere civilă auto, dețină
torul, respectiv conducătorul auto
vehiculului care a produs acciden
tul, are posibilitatea să completeze
și să semneze, odată cu procesulverbal de contravenție ce se întoc
mește de organele de miliție, după
caz. o înștiințare a unității ADAS
despre producerea accidentului,
precum și încuviințarea cu privire
la plata despăgubirii. înștiințarea
respectivă se depune la unitatea
ADAS de către persoana păgubită.

teatre
• Teatrul Giulești (la Muzeul de artâ
al Republicii
socialiste România) :
Popas In Istorie, spectacol de sunet șl
lumină — 11; 17.
• Ansamblul artistic : „Rapsodia ro
mână" : La fintîna dorului — 18,30.
• Teatrul Mic : Cintecul iubirii — 21
(la rotonda scriitorilor din Cișmigiu).
• Teatrul Foarte Mic : MIrilala — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Scurt
circuit la creier — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(grădina Boema) : Dai un...
Biban,
dar face ! — 20, la grădina Batiștel :
Veselie la Tănase — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Tindală,„
cloșcă (în parcul Cișmigiu) — 20.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
Dalles : Al 13-lea Salon internațional
de artă fotografică.
• Galeria „Căminul artei" (parter).
Lucia Frențiu, pictură; (etaj) : Virgi
nia Baz Baroiu, acuarelă.
• Galeria Simeza : Mircea Olarlan.
grafică.
• Galeria orizont (parter) :
Iulian
Olarlu, pictură și sculptură ; (atelier
35) : Zărnescu Gheorghe, sculptură.
• Galeria Eforie : Cornelia Dedu.
pictură.
• Galeria „Cenaclu" — Hanul cu tel s
Anca Nicolau, pictură.
• Galeria Galateea : Nicolae Moldoveanu, artă decorativă.

Cu o rată de creștere a popu
lației de 3 la sută, Africa va de
păși, în anul 2 000, 850 milioane
locuitori.

primul impiedicind bateria să se
oxideze.

• BATERIE DE LUN
GĂ DURATĂ. Reincărcarea

• CĂRBUNELE PRAF,
CARBURANT
PENTRU
AUTOMOBILE. ° firmă *-

unei baterii clasice părea pină
acum imposibilă : Intr-adevăr,
electrozii de zinc au tendința de
a se oxida în timpul funcționă
rii. O firmă britanică a realizat
însă un nou tip de aparat de
radio care funcționează pe bază
de baterii, fiind prevăzut in
același timp și cu un autoincărcător. Principiul este simplu :
cind autoincărcătorul este racor
dat la rețea el trimite concomi
tent spre baterie un curent al
ternativ și un curent continuu,

mericană constructoare de auto
mobile a realizat prototipul unui
vehicul care funcționează pe
bază de cărbune praf. Acesta
este antrenat in Camera de com
bustie cu ajutorul aerului com
primat. Este nevoie doar de o
cantitate foarte redusă de car
burant lichid pentru ă declanșa
arderea și a pune astfel în miș
care motorul, după care proce
sul de combustie se desfășoară
de la sine. Diferența fată de un
motor obișnuit rezidă în emite
rea unui fluierat permanent.

ITALIA

„Președintele Nicolae Ceaușescu desfășoară
o vastă activitate pentru dezvoltarea
economieo-soeială a României, pentru soluționarea
marilor probleme ale lumii contemporane
*
Realizările României socialiste in cele mai diferite domenii de activi
tate, politica externă activă de largă cooperare internațională, promovată
cu consecvență de partidul și statul nostru, continuă să fie ilustrate în
presa de peste hotare, care relevă rolul esențial al tovarășului Nicolae
Cșaușescu în elaborarea acestei politici,
in realizarea marilor noastre
înfăptuiri. De asemenea, în diferite țări ale lumii au loc noi manifestări
dedicate României, istoriei și culturii patriei noastre, activității neobosite
pe plan intern și internațional a președintelui Nicolae Ceaușescu. Lucră
rile consacrate gîndirii politice a președintelui. Nicolae Ceaușescu, reali
zările pe multiple planuri ale României socialiste, volumele din operele
șefului statului nostru fac, în continuare, obiectul preocupării presei și
opiniei publice din diferite țări ale lumii.

Săptăminalul „The Economic Ti
mes". din Sri Lanka, prezintă pe larg
lucrarea „Ceaușescu și România —
prezent ți perspective", care a apărut
recent, in această țară sub semnătura
publicistului Felician Fernando —
alăturînd totodată fotografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Este
reliefat rolul tovarășului Nicolae
Ceaușescu în edificarea României so
cialiste, subliniindu-se că numele
său este sinonim cu România ultimi
lor 16 ani. Președintele Nicolae
Ceaușescu, precizează „The Economic
Times", este creatorul României mo
derne.
tn localitatea italiană Nemi au fost
inaugurate, în cadrul „Festivalului
internațional al lacurilor și castelelor
romane". Zilele culturii românești.
Cu acest prilej a fost organizată o
expoziție de carte românească, la loc
de cinste aflindu-se operele dedicate
in Italia personalității și activității
președintelui Nicolae Ceaușescu, lu
crări care pun în evidență contribu
ția hotăritoare a conducătorului
partidului și statului nostru Ia pro
gresul și bunăstarea poporului ro
mân, la promovarea cauzei păcii, des
tinderii și cooperării internaționale.
Sint expuse, de asemenea, lucrări
științifice
ale
tovarășei
Elena
Ceaușescu, precum și opere consa
crate istoriei poporului român, dez
voltării economice și sociale a Româ
niei în anii socialismului.
In cadrul aceleiași manifestări,
Sint prezentate expoziții de artă plas
tică românească, de fotografii oglin
dind aspecte din viața social-economică a țării noastre, precum și ex
poziția intitulată „București — ca
pitala României" și filme documen
tare.
La biblioteca „Marx Memorial Li
brary" din Londra a avut loc cere
monia donării unui fond de cărți ro
mânești în limba engleză constituit
din volume ale operelor președintelui
Nicolae Ceaușescu. precum și lucrări
ce prezintă istoria poporului român,
dezvoltarea economică și socială a
României, participarea țării noastre

la activitatea internațională. în cuvintarea sa, Charles Hall, directorul
bibliotecii, a exprimat mulțumiri
pentru donația făcută și a arătat
câ operele președintelui Nicolae
Ceaușescu sint o mărturie vie a con
tribuției României la gîndirea poli
tică contemporană, a unei activități
neobosite dedicate păcii, securității și
cooperării internaționale. La festivi
tate au participat cercetători științi
fici și colaboratori ai bibliotecii.
La Universitatea din Koln a fost

Manifestări și comentarii
de presă
dedicate țării noastre
organizată o expoziție de carte ro
mânească în cadrul căreia, la loc de
frunte, au fost prezentate lucrări ale
președintelui Nicolae Ceaușescu in
limbile română și germană. La cere
monia deschiderii expoziției au parti
cipat primarul general al orașului,
H. Burger, rectorul universității, prof,
dr. H. Wiedemann, ambasadorul
României la Bonn, Ion Râmbu, per
sonalități ale vieții politice și cultural-științil’ice din R.F.G. Din par
tea ambasadei României a fost ofe
rit universității și Facultății de ro
manistică din Koln un set de cărți
românești.
Postul de radio Cairo a transmis
un program dedicat României, gazda
„Universiadei
1981".
Realizatorii
egipteni au subliniat că „Universiada
1981“ se va desfășura sub înaltul pa
tronaj al președintelui României,
Nicolae Ceaușescu. S-a scos in evi
dență, totodată, prietenia rodnică
care leagă popoarele român și egip
tean, relațiile tradiționale dintre cele
două țări, stimulate de întâlnirile și
convorbirile dintre șefii de stat ai
României și Egiptului, Nicolae
Ceaușescu și Anwar El-Sadat.
„Este greu de găsit vreun domeniu
al lumii contemporane in care Româ

În favoarea unui comerț liber,
fără bariere protecționiste
BRUXELLES 7 (Agerpres). — Mi
niștrii de finanțe din cele 10 țări
membre ale Pieței comune au parti
cipat, ieri, la Bruxelles, la o reu
niune consacrată cu prioritate exami
nării conjuncturii financiare occiden
tale. marcată in primul rind de creș
terea alarmantă a nivelului dobînzilor din Statele Unite. Agenția Reuter
informează că s-a incercat, cu acest
prilej, elaborarea unei poziții comu
ne a țărilor vest-europene in per
spectiva apropiatei intilniri la nivel
inalt de la Ottawa a principalelor
șapte țări occidentale industrializate.
★

C.E.E. consideră că este impor
tant ca la viitoarea reuniune la

nivel înalt a principalelor state occi
dentale industrializate, care va avea
loc la Ottawa, participanții să-și asu
me un nou și puternic angajament
de a sprijini un comerț liber și de a
combate protecționismul. a declarat
Wilhelm Haferkamp. vicepreședinte
al Comisiei C.E.E. Pe de altă parte,
Haferkamp a relevat că alte puncte
importante ale agendei reuniunii de
la Ottawa vor fi dialogul Nord-Sud,
precum și politica S.U.A. în domeniul
dobinzilor, politică menită să stopeze
Inflația în Statele Unite, dar care,
după cum a subliniat el. are ca
efect în Europa occidentală creșterea
șomajului și scăderea activității de
investiții.

Programul noului guvern
prezentat în Senat de premierul Spadolini
ROMA 7 (Agerpres). — Președintele
Consiliului de Miniștri al Italiei. Gio
vanni Spadolini, a prezentat marți în
Senat liniile directoare ,ale progra
mului său guvernamental, informează
agențiile internaționale de presă.
Șeful partidului republican — for
mațiune care, împreună cu partidele
democrat-creștin, socialist, socialistdemocratic și liberal alcătuiește coa
liția guvernamentală — și-a exprimat
îngrijorarea față de rezultatele obți
nute în economie în primele cinci
luni ale acestui an. El a arătat că
Italia înregistrează în prezent un de
ficit al balanței comerciale de 7 700
miliarde lire, o datorie publică ce
depășește 20 000 miliarde lire (dublă
față de aceeași perioadă a anului
trecut), o. scădere a rezervelor valu
tare cu 1,5 miliarde dolari, precum și
o inflație galopantă de 21 la sută. în
acest context, a declarat Giovanni
Spadolini, noul guvern intenționează
să acționeze în mod ferm pentru
combaterea inflației, avindu-se in ve
dere menținerea deficitului public la
37 500 miliarde de lire pe ansamblul
acestui an. în același timp, se va ac
ționa pentru înviorarea activității de
investiții în domeniul economic.
Totodată, a spus el, vor fi adop
tate măsuri în favoarea categoriilor
sociale celor mai defavorizate și a re
giunilor slab dezvoltate din sudul
Italiei.

nia' să nu fie implicată și cunoscută",
scrie ziarul italian „La Gazzelta del
Mattino", care publică sub titlul
„România in lumea contemporană"
un amplu articol consacrat dezvoltă
rii țării noastre în anii socialismului.
Nu multe țări europene își pot face
un bilanț atît de strălucit, privind
dezvoltarea lor postbelică, cum își
face azi România, scrie ziarul. Ca
urmare a rezultatelor obținute în
dezvoltarea industrială, în ultimele
trei decenii au fost create premi
sele unei participări dinamice a
României la diviziunea internaționa
lă a muncii, la schimbul de valori
pe plan mondial. Această coordo
nată de bază a politicii sale exter
ne este exemplificată de faptul că,
în perioada 1959—1979, volumul co
merțului românesc a crescut de 28
de ori. Aceste rezultate ale României
se datoresc mai multor factori —
dintre care un loc de primă semnifi
cație — alături de strategia politică
în acest domeniu — îl constituie va
lorificarea superioară a resurselor
proprii, în condițiile unei cooperări
armonioase internaționale.
Este cunoscut faptul că propuneri
le de politică externă pi-ezentate de
România s-au impus prin rațiune și
realism. SfîrșitUl anului trecut a
adus un element inedit în politica
românească de intensificare a dez
voltării sale economice. Transferul
unor importante procente din capito
lul cheltuieli militare spre altele
care vizează creșterea nivelului de
trai al populației constituie o eloc
ventă logică românească, care ar tre
bui preluată și de țările care chel
tuiesc pentru înarmare sume fabu
loase.
România poate fi luată, prin nu
meroase aspecte, drept un exemplu
de maturitate și responsabilitate ce
corelează procesele interne de pro
gres cu cele care au loc sau ar tre
bui să-și facă tot mai mult loc în
lumea zilelor noastre pe plan ex
tern".
Același ziar subliniază, intr-un alt
articol, că România s-a afirmat în
ultimele decenii ca un stat puternic,
independent. în plină ascensiune și
progres, unanim recunoscut în lume
prin curajul său de a-și apăra drep
tul sacru la existență, la dezvoltare
de sine stătătoare.
Revistele de limbă arabă „Octom
brie" și „Al-Mussawar“ din Egipt
publică o serie de reportaje în ima
gini privind frumusețile naturale
ale patriei noastre. Un loc deosebit
este dedicat patrimoniului etnogra
fic al poporului român.
(Agerpres)

Dimensiunile siitinuțriției
in lumea săracă

Liniile directoare pe care le va
urma guvernul său în domeniul po
liticii interne sint dictate de urgen
țele pe care le impune situația țării
— a precizat premierul. în context,
el a subliniat, de asemenea, că va
propune parlamentului dizolvarea
lojei masonice „P 2“ și dezvăluirea
activității ei, precum și adoptarea
unor sancțiuni împotriva funcționari
lor care au făcut parte din această
organizație secretă.
Abordînd problema terorismului,
vorbitorul a menționat necesitatea
combaterii lui mai eficiente.
în domeniul activității internaționa
le, Giovanni Spadolini a reafirmat,
după cum precizează agenți^ France
Presse, orientările tradiționale de po
litică externă ale Italiei. Referindu-se
la viitoarea reuniune la nivel înalt
de la Ottawa a principalelor țări oc
cidentale industrializate, premierul
italian a declarat că C.E.E. trebuie să
folosească acest prilej pentru „a invi
ta ferm" Statele Unite să ia cu
noștință de consecințele internaționale
ale politicii lor monetare. El s-a pro
nunțat pentru menținerea lirei italie
ne în sistemul monetar vest-european și pentru o acțiune „comună și
coordonată" a „celor zece" împotriva
inflației și șomajului.
Senatul urmează să acorde un vot
de încredere noului guvern în cursul
zilei de joi, iar Camera Deputaților
la sfîtșitul săptămînii.

Ample manifestații antiteroriste
ROMA 7 (Agerpres). — Zeci de mii
de oameni ai muncii italieni au ma
nifestat, marți, la Porto Marghera
(Veneția) împotriva activităților or
ganizației extremiste „Brigăzile roșii",
care l-au asasinat, recent, pe direc
torul firmei „Montedison", Giuseppe
Taliercio, și împotriva escaladării te
rorismului în Italia.
Liderii celor trei mari centrale sin
dicale — Luciano Lama, secretar ge
neral al Confederației Generale Italie
ne a Muncii (C.G.I.L.), Pierre Carniti,
secretar general al Confederației Ita
liene a Sindicatelor Oamenilor Mun
cii (C.I.S.L.), și Giorgio Benvenuto,
secretar general al Uniunii Italiene a
Muncii (U.I.L.) — au lansat un apel
pentru o ripostă sindicală unitară
fermă împotriva organizației extre
miste amintite, pentru mobilizarea

eforturilor in vederea combaterii te
rorismului.
în întreaga Italie lucrul a fost în
trerupt pentru o jumătate de oră în
semn de protest față de activitățile
teroriștilor. După cum remarca agen
ția France Presse, este pentru prima
dată cînd la aceste acțiuni de protest
s-au alăturat organizațiile patronale
regionale.
La Roma. 17 deputați comuniști au
ceFUt guvernului să dea explicații in
legătură cu faptul că nici un serviciu
de ordine n-a fost instalat in jurul
rafinăriei „Montedison", din Porto
Marghera, al cărei director era Giu
seppe Taliercio. După cum s-a mai
anunțat, in ultimii ani. trei reprezentariți ai firmei au fost asasinați
de teroriști.
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Creșterea exagerata a dobinzilor este o noua forma
.’
. ,
,.
.
. .
.
la congresul coNsiuiioR oamenilor muncii j
de exploatare a țarilor in curs de dezvoltare

NICOLAE CEAUȘESCU
Ampla și profunda analiză a situa
ției internaționale cuprinsă în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Congresul consiliilor oamenilor
muncii relevă principalii factori ce
contribuie la agravarea crizei econo
mice mondiale, cu puternice conse
cințe asupra climatului social și po
litic din lume.
Este vorba, îndeosebi, de evolu
țiile din ultima vreme de pe piețele
financiare internaționale, caracteri
zate prin creșterea exagerată a do
binzilor, care a devenit o puternică
frină in calea progresului tuturor sta
telor, dar mai ales al celor in curs
de dezvoltare. Secretarul general al
partidului nostru pune astfel în atenție una dintre cele mai drama
tice realități ce confruntă lumea să
racă și care amenință cu restnngerea
deosebit de drastică a șanselor sale
de dezvoltare economică și socială.
Intr-adevăr, cele mai afectate de
pe urma politicii „banilor scumpi"
promovate de unele țări capitaliste
industrializate sînt statele în curs de
dezvoltare, care — datorită răminerii
lor în urmă pe plan economic, ca
rezultat al îndelungatei exploatări
coloniale — nu își pot acoperi din
propriile venituri in devize impor
turile de bunuri și servicii necesare
creșterii producției, fiind nevoite să
apeleze la surse externe de finan
țare. în aceste condiții, orice majo
rare a ratei dobinzilor pe piețele fi
nanciare internaționale este de na
tură să limiteze posibilitățile de
dezvoltare ale țărilor rămase in
urmă.
Cu atit mai profunde și multiple
sint insă efectele negative in pre
zent. cînd se practică dobinzi exage
rat de mari. Astfel, o tară in curs
de dezvoltare constrinsă să recurgă

la credite comerciale externe cu o
dobindă de 20 la sută sau chiar mai
mult, pentru a finaliza obiective eco
nomice care, odată intrate în func
țiune. aduc beneficii doar de 10—15
la sută — nu numai că nu va reuși
să-și achite măcar dobînzile din be
neficiile realizate la investițiile în
cauză, dar va fi nevoită să cedeze
marelui capital străin o parte din
însăși valoarea nou creată.
Cit de mare este această parte ? Să
presupunem că o țară își propune
să importe, pentru construirea sau
dotarea unei întreprinderi, utilaje în
valoare de 10 milioane de dolari.
Dacă mijloacele de producție respec
tive se cumpără pe un credit ram
bursabil după zece ani și cu o dobîndă anuală de 12 la sută, ele vor
costa în realitate 31 de milioane, di
ferența reprezentînd dobinda la cre
ditul contractat : deci de peste 3 ori
prețul real al utilajelor ! Dar, în
actuala situație de pe piețele finan
ciare internaționale, cînd se practică
dobinzi mult mai ridicate, de peste
20 la sută, diferența reprezentată de
„chiria" la creditul obținut poate fi
de 5—6 sau chiar 8 ori mai mare
decit valoarea reală a utilajelor im
portate !
Cu alte cuvinte, politica „banilor
scumpi" determină, pe de o parte,
reducerea venitului național al ță
rilor „lumii a treia" și, implicit, a
acumulării interne de mijloace bă
nești, care reprezintă principala
sursă de finanțare a dezvoltării lor ;
iar, pe de altă parte, amplificarea
hemoragiei de capitaluri din Sudul
rămas în urmă spre Nordul avansat,
ceea ce accentuează polarizarea bo
gățiilor în lume, adică mizeria și
foametea pentru două treimi din

omenire și opulența pentru cealaltă
treime.
în aceleași direcții acționează ra
tele inalte ale dobinzilor bancare și
prin poverile suplimentare pe care
le aruncă asupra balanțelor de plăți
ale țărilor in curs de dezvoltare. Da
torită constantei deteriorări a rapor
tului de schimb : materii prime —
produse manufacturate, a proliferă
rii rapide a măsurilor comerciale
protecționiste in țările capitaliste in
dustriale, a scumpirii excesive a pe
trolului. precum și a altor factori,
mai- vechi sau mai noi, care dimi
nuează veniturile în devize ale sta
telor rămase în urmă, datoria exter
nă globală a „lumii a treia" a sporit
<le peste zece ori in deceniul trecut,
ridicindu-se, în 1980, la impresionan
ta sumă de 500 miliarde de dolari.
Numeroase state sărace au ajuns
astfel în situația de a fi constrinse
să recurgă la credite numai pen
tru a-și achita ratele scadente
la împrumuturile mai vechi. Or,
în condițiile în care dobînzile
bancare au fost sporite atit de mult
încît ele reprezintă pînă la un sfert
din valoarea creditului, debitorii se
pot vedea siliți să muncească tot mai
mult pentru prosperitatea creditori
lor și tot mai puțin pentru a scăpa
de propria sărăcie. Pornindu-se toc
mai de la aceste realități incontesta
bile, în expunerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu se apreciază că
politica inechitabilă a dobinzilor
exagerat de mari constituie, in fapt,
o nouă formă de exploatare și aser
vire a țărilor în curs de dezvoltare,
care contribuie Ia adincirea continuă
a decalajelor economice dintre state,
la creșterea instabilității economiei
mondiale.
Actualele tendințe de pe piețele

— declară Santiago Carrillo
MADRID 7 (Agerpres). — Partidul
Comunist din Spania spune un „NU"
hotărît planurilor guvernului de a
atrage țara în N.A.T.O. — a declarat
secretarul general al partidului. San
tiago Carrillo, luînd cuvîntul la un
miting desfășurat la Valencia. „Noi
am arătat în permanență și vom arăta și pe viitor că o extindere a
N.A.T.O., aderarea Spaniei la aceas
tă organizație militar-politică ar
pune în pericol securitatea nu numai
pe continentul european, dar și in
lume, ar opri procesul destinderii, ar

financiare internaționale afectează
nu numai direct, ci și indirect pro
cesul dezvoltării în țările rămase in
urmă. Creșterea exagerată a dobin
zilor a accentuat dezordinea de pe
piețele monetare occidentale. . iar
flotarea monedelor țărilor avansate
— generirid mari incertitudini in . ce
privește valoarea reală atit a veni
turilor din exporturi, cit și a chel
tuielilor pentru importuri ale țărilor
„lumii a treia" — face, practic, im
posibilă realizarea programelor de
dezvoltare economică ale statelor ră
mase in urmă.
în aceiași timp, politica „banilor
scumpi" duce la anularea unor faci
lități de care beneficiază statele slab
dezvoltate. Se știe, de pildă, că sta
telor Mumii a treia", in special celor
mai sărace dintre ele, li se acordă
de către țările bogate împrumuturi
„in condiții de favoare", adică cu
dobinzi relativ scăzute. Atunci cînd
beneficiarii cumpără insă cu banii
respectivi mașini, instalații sau alte
mijloace de producție necesare dezvoitării lor, o asemenea facilitate
dispare, deoarece firmele producă
toare includ in prețul de vinzare
dobinda la nivelul pieței. Astfel, dacă
împrumutul „in condiții de favoare"
are o dobindă de 7—8 la sută, țările
în curs de dezvoltare plătesc, in
realitate, tot 20 la sută sau chiar
mai mult.
Cit de afectate sint țările în curs
de dezvoltare de politica „banilor
scumpi" se poate lesne deduce și
din faptul că, la actualul nivel al
dobinzilor, prețul produselor impor
tate din statele capitaliste industria
le se dublează în 4—5 ani. Monopo
lurile au și alte avantaje din scum
pirea creditului : ele pot ciștiga mai
mult din „lumea a treia" fără a in
vesti direct, deci fără a-și asuma
riscuri. în plus, agravarea situației
economice — și așa precare — a ță
rilor sărace sporește tensiunile so
ciale și politice interne, ceea ce ali
mentează speranțele marelui capital
în răsturnări de situație favorabile
scopurilor sale. Iată tot ațîțea argu
mente pentru care în expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu se
subliniază necesitatea de a se acțio
na cu hotărire in vederea curmării
actualei situații de pe piețele finan

ciare internaționale, a stabilirii unor
limite raționale ale dobinzilor, peste
care să nu se mai poată trece.
Desigur, in atingerea acestui obiec
tiv sint interesate toate statele. în
săși actuala criză, cu intreg cortegiul
ei de implicații (recesiune, șomaj,
inflație, dezordine monetară), este
produsul structurilor economice crea
te de politica imperialistă, colonia
listă și neocolonialistă, care a dus la
îmbogățirea citorva state pe seama
marii majorități a popoarelor. Ce
poate fi mai elocvent in acest sens
decit recesiunea prelungită din ță
rile capitaliste dezvoltate ? In timp
ce. piețele statelor bogate au devenit
prea saturate pentru a absorbi noi
sporuri de producție, piețele țărilor
sărace își pierd tot mai mult capa
citatea de a le absorbi. Or. Sudul
este deja un important debușeu pen
tru produsele provenite din Nord.
La fel de edificator este și faptul că,
in vreme ce țările avansate sînt
confruntate tot mai mult cu proble
ma aprovizionării cu energie, com
bustibili și materii prime, statele ră
mase . în urmă, care le furnizează
trei pătrimi din necesarul de pro
duse de bază, nu-și pot valorifica,
din pricina Sărăciei, decit o cincime
din potențialul de resurse naturale.
Implicațiile actualelor evoluții de
pe piețeie financiare internaționale
— îndeosebi ale creșterii exagerate
a dobinzilor — arată cit de înțeleap
tă este hotărirea României de a nu
■nai apela, sub nici un motiv, la cre
dite, de a nu mai admite nici un fel
de creștere a datoriei externe și de
a acționa ferm pentru reducerea con
tinuă a acesteia pină la lichidarea ei
completă.
Adoptarea de măsuri eficiente
în vederea stabilirii unor limite ra
ționale ale dobinzilor, peste care să
nu se mal poată trece, așa cum se
subliniază în expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-ar înscrie, fără
îndoială, drept contribuții concrete la
lichidarea subdezvoltării, a făuririi
unei noi ordini economice mondiale,
problemă vitală a zilelor noastre, de
care depind progresul tuturor popoa
relor, pacea și securitatea interna
țională.

Gh. CERCELESCU

accelera cursa Înarmărilor". Pe de
altă parte, a spus el, „intrarea Spa
niei in N.A.T.O. ar atrage după sine
cheltuieli suplimentare in scopuri
militare, ar știrbi suveranitatea na
țională a țării".
P.C. din Spania se pronunță pen
tru organizarea unui referendum na
țional în această problemă, a decla
rat Santiago Carrillo, adăugind că
partidul comunist a inițiat o campa
nie de stringere de semnături în fa
voarea unui asemenea referendum.

France Presse^ Succese ale Republicii Zimbabwe

după cucerirea independenței
într-o corespondentă transmisă
din Salisbury, agenția France
Presse subliniază „succesele Repu

blicii Zimbabwe in cele 14 luni de
la
proclamarea
independenței".
„Zimbabwe — arată France Presse
— a devenit de acum primul expor
tator de produse alimentare din
Africa neagră. într-un moment cînd

celelalte țări din regiune întîmpină
dificultăți, Zimbabwe își satisface
necesarul de alimente și chiar poa
te să devină, cum afirmă președin
tele Canaan Banana, «grînarul Afri
cii independente». Recolta de po
rumb a atins nivelul record de 3
milioane tone, din care un milion
tone vor fi exportate în alte țări
din Africa neagră. Fapt remarcabil:
o bună parte din recoltă a fost ob
ținută de țăranii africani care îna
inte de independentă abia puteau
să supraviețuiască pe pămirtturile

pe scurt
COLABORARE BULGARO—NI
PRIMIRE LA BERLIN. Erich
Honecker, secretar general al C.C.
GERIANA. Todor Jivkov, președin
al P.S.U.G., președintele Consiliu
tele Consiliului de Stat al R. P.
lui de Stat al R. D. Germane, a
Bulgaria, l-a primit, marți, pe
Ishaya Audu, ministrul de externe primit, la Berlin, delegația Direc
țiunii Naționale a Frontului Sandial Nigeriei, aflat într-o vizită ofi
cială lă Sofia. în cadrul convorbi- jgjiist
—ăst de Eliberare Națională din
[jcaragua, condusă de Henry Ruiz
rii care a avut loc. a fost evjden-fl^Mte;
țiată dezvoltarea relațiilor bilatcrale^^Hp;rnandez, membru al Direcțiunii
in toate domeniile, fiind abordate. TWhțîționale a F.S.L.N.., ministru al
.'lanului în guvernul nicaraguan. A
de asemenea, o serie de probleme ™lai
fost exprimată dorința celor două
ale situației internaționale.’
părți de a dezvolta relațiile priete
nești dintre R.D.G. și Nicaragua.
VIZITA IN SIRIA. Președintele
R.D.P. Yemen, Aii Nasser Moham
COMUNICATUL TUNISIANOmed, a sosit la Damasc în cadrul
FRANCEZ, dat publicității la Tu
unei vizite, oficiale, in Siria. El va
nis, la încheierea vizitei oficiale a
avea convorbiri cu președintele țării- ministrului francez al relațiilor ex
gazdă, Hafez Al-Assad. referitor, la
terne, Claude Cheysson, arată că
dezvoltarea colaborării bilaterale
tunisia și Franța doresc să-și con
și asupra unor aspecte ale situației
solideze relațiile bilaterale și să
din Orientul Mijlociu.
depisteze noi posibilități in vederea

Ministrul român s-a întîlnit, de asemenea, cu ministrul grec al aface
rilor externe. Constantin Mitsotakis.
în spiritul înțelegerilor la nivel
înalt dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Constantin
Karamanlis, cei doi miniștri au exa
minat stadiul îndeplinirii programu
lui schimburilor culturale și în do
meniul învățămîntului. factor impor
tant al dezvoltării bunelor relații tra
diționale româno-elene.

P. C. din Spania se opune hotărit aderării țării la N.A.T.O.
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Așa cum a sublimat tovarășul
Nicolae Ceaușescu

„Creșterea dobinzilor pe plan internațional creează dificultăți
serioase tuturor țărilor, și în primul rind celor în curs de dezvoltare
- și este necesar să se acționeze cu hotărîre pentru a se pune ca
păt acestei situații, pentru a se ajunge la stabilirea unor limite
raționale ale dobinzilor, peste care să nu se mai poată trece".

ATENA 7 (Agerpres). — Ministrul
educației și învățămîntului, Aneta
Spornic, a efectuat o vizită în Gre
cia, la invitația omologului său,
Atbanassios Taliadouros. S-a proce
dat la un schimb de informații cu
privire la dezvoltarea învățămîntului
de toate gradele intre cele două țări.
Au fost vizitate instituții de învățămînt superior și obiective socialculturale ‘din Atena și Creta.
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MADRID 7 (Agerpres). — Regele
Spaniei, Juan Carlos, și primul mi
nistru Leopoido Calvo Sotelo s-au
întîlnit, la Madrid, cu Edouard Saou
ma, directorul general al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.), aflat
într-o vizită oficială în Spania.
La o conferință de presă, Edouard
Saouma a declarat că tema centrală
a discuțiilor sale in capitala Spaniei
a constituit-o- problema foametei în
lume — „o plagă ce ia amploare cu
fiecare zi". Saouma a precizat că pes
te 450 000 000 de persoane suferă de
subnutriție și că 61 de țări tn curs
de dezvoltare nu pot produce sufi
ciente alimente pentru a face față
necesităților.

Convorbiri româno-elene

extinderii cooperării dintre ele. Mi
nistrul francez a fost primit, de
președintele Habib Bourguiba și de
premierul Mohamed Mzali și a avut
consultări cu alte oficialități tuni
siene. Părțile — se arată in comu
nicat — au constatat că persisten
ța unor conflicte in Orientul Mij
lociu și in Africa constituie ame
nințări grave la adresa păcii și
securității internaționale.
MINISTRUL DE EXTERNE BRI
TANIC LA ROMA. Lordul Car
rington a sosit luni seara la Roma
într-o scurtă vizită oficială. Vizita,
remarcă agențiile internaționale de
presă, are loc în contextul criticilor
vehemente formulate de autorită
țile italiene în urma reuniunii
restrînse de duminică de la Lon
dra a miniștrilor de externe brita
nic, francez și vest-german. Gu

sărace din regiunile tribale. Produ
sele alimentare din Zimbabwe vor
contribui nu numai sfț ajute celor
10 milioane africani di sudul con
tinentului, amenințat/k* moartea
din cauza lipsei de Hrana, dar vor
contribui și la reducerea dependen
ței unor țări din Africa neagră de
recoltele din Africa de Sud, care
caută pe această cale să evite boi
cotul impus de O.N.U. «Silozurile
pline ne vor permite să vorbim și
să negociem cu africanii de pe po
ziții de forță» — declara cu inso
lență ministrul sud-african al agri
culturii, Hendrick Schoeman.

«Experiența Republicii Zimbabwe
este vitală pentru întreaga Africă,
pentru că problema alimentară tre
buie soluționată de către popoarele
continentului» — a declarat Eddie

Cross, consilier la Ministerul Agri
culturii din Zimbabwe".

vernul Spadolini a condamnat „ori
ce tentativă de a se crea un di
rectorat in cadrul C.E.E.".

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIO
NALE POPULARE A R. P. CON
GO și-a încheiat lucrările la Braz
zaville. Au fost adoptate o serie de
acte normative in diferite probleme
ale vieții politice, economice și cul
turale ale țării.
UN ZIARAL P.C. TUNISIAN
După
cum informează agenția
tunisiană de presă (T.A.P.), pre
ședintele Tunisiei, Habib Bour
guiba,
l-aautorizat
pe Moha
med Harmel, secretar general al
Partidului Comunist Tunisian, să
editeze un ziar al partidului in
perspectiva alegerilor legislative
programate pentru începutul lunii
noiembrie.

CONCENTRAREA CAPITALULUI IN S.U.A. continuă într-un
ritm intens. Luni, cel mai mare
concern din industria chimică americană „Dupont Co.“. a anunțat
semnarea unui contract pentru cumpararea acțiunilor firmei „Conoco
Inc.", a noua societate petrolieră
americană, ca mărime, contra su
mei de 7,3 miliarde dolari. Este,
preciza agenția U.P.I.. cea mai
mare operațiune de acest fel din is
toria S.U.A.

!
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Incidentele rasiale din Marea Britanie
LONDRA. Pe fundalul știrilor
transmise în ultimul timp în legătu
ră cu „creșterea numărului șomeri
lor, care se apropie vertiginos de 3
milioane" (Reuter), „diminuarea cu
1.4 la sută a nivelului de trai in 1981,
față de 1980" (France Presse) și „in
tensificarea activității grupărilor neo
naziste de tipul Frontului Național"
(B.B.C.), agențiile de presă și postu
rile de radio occidentale informează
in ultimele zile despre gravele tulbu
rări rasiale din Marea Britanie. începind de vineri și pină marți dimi
neața, în diverse cartiere din Lon
dra și Liverpool au avut loc, în spe
cial în timpul nopții, valuri de inci
dente, soldate cu sute și sute de ră
niți, cu distrugerea și incendierea
unui mare număr de clădiri, a nume
roase bunuri materiale. Autoritățile
locale din Liverpool s-au văzut,
la un moment dat, nevoite să
ceară guvernului să pună în stare
de alarmă unități militare, de
oarece poliția orașului și cea din co
mitatele învecinate, chemată in aju
tor. era pe punctul să scape situa
ția de sub- control. „în cartierul
Toxteth din Liverpool — arată Fran
ce Presse — sint atitea incendii incit
pe străzi se poate vedea ca ziua".
„Spitalele din Liverpool — transmi
tea postul de radio B.B.C. — nu mai

pot face față numărului mare de ră
niți".
Asemenea incidente nu constituie
o noutate in Marea Britanie : ele au
mai avut loc în 1977 și 1980 și in
prima jumătate a acestui an. în apri
lie, în cartierul londonez Brixton; in
mai, în alt cartier londonez, Notting
Hill; în urmă cu cîteva săpiAmini,
în cartierul Southall, tot dihA xîhdra;
acum, din nou la Southall șr, 'fie simbătă noaptea, în cartierul Toxteth
din Liverpool.
Cei peste trei milioane de cetățeni
de culoare din Marea Britanie, veniți din țări ale Africii, Asiei și Ame
rica Centrale și Latine au sperat, ca
și ceilalți emigranți veniți de pe alte
meleaguri, că vor găsi de lucru in
insulele britanice și își vor clădi o
viață mai bună. Dar speranțele lor
au fost înșelate. „Peste 50 la sută
din tinerii emigranți de.culoare din
Liverpool sint șomeri" — transmitea
postul de radio B.B.C. La acestea
agenția France Presse adaugă „pro
vocările grupărilor de extremă
dreaptă" ca un alt motiv care ex
plică incidentele rasiale devenite en
demice.
Primul ministru Margaret Thatcher
și ministrul de interne William Whi
telaw au anunțat adoptarea de mă
suri ferme pentru „restabilirea cal
mului și ordinii".

Pompieri combătînd incendiile dintr-unul din cartierele Liverpoolului
Telefoto A.P. - Agerpres
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