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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 18 septembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

in cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și adoptat proiectul de
cretului privind aprobarea Regulamentului 
vamal, care reglementează în mod unitar 
procedurile de vămuire a mărfurilor la 
export și import, precum și celelalte as
pecte ale activității vamale în Republica 
Socialistă România.

Noul act normativ precizează, totodată, 
regimul aplicabil persoanelor fizice, stabi
lind limitele valorice sau cantitative pentru 
bunurile care pot fi introduse sau scoase 
"’in țară, precum și regimul de taxe vamale 
pentru aceste bunuri. Sînt prevăzute sanc
țiuni pentru abaterile de la reglementă
rile vamale, urmărindu-se respectarea le
gislației vamale, precum și creșterea răs
punderii importatorilor, exportatorilor și 
transportatorilor în acest domeniu.

Prin Regulamentul vamal se creează un 
cadru legislativ complet și detaliat, de na
tură să permită buna desfășurare a în
tregii activități vamale.

Comitetul Politic Executiv a examinat în 
continuare proiectul de Lege privind impo
zitele și taxele locale și proiectul de decret 
pentru aplicarea Legii privind impozitele 
și taxele locale.

Pornindu-se de la faptul că statul alocă 
an de an importante fonduri pentru dez
voltarea echilibrată, în ritm susținut, a tu
turor localităților urbane și rurale, în ve
derea asigurării pentru toți cetățenii a 
unor condiții tot mai bune de muncă, de 
locuit și de viață, se perfecționează cadrul 
juridic privind stabilirea și încasarea im
pozitelor și taxelor locale, avîndu-se în 
vedere participarea populației și a uni
tăților socialiste la constituirea fondurilor 
in conformitate cu principiile eticii și echi- 
tă ii socialiste. Se asigură întărirea răs- 
p '.'erii cetățenești față de nevoile socie- 
" ții, cheltuirea cu simț gospodăresc a 

anului public, înlăturarea oricăror forme 
e risipă în acest domeniu.
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 

proiectul de Lege privind impozitele și 
taxele locale să fie publicat și supus 
dezbaterii și apoi înaintat spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat directivele privind partici
parea României la lucrările celei de-a 
XXXVI-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. și propunerile care urmează a fi 
făcute de țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
întreaga activitate a delegației romane să 
fie orientată in direcția promovării prin
cipiilor, tezelor și obiectivelor de politică 
externă cuprinse in documentele de partid 
și de stat, în expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în documentele pre
zentate de România la Organizația Națiu
nilor Unite. In dezbaterile asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi, delegația 
va exprima profunda îngrijorare pe care o 
provoacă în întreaga lume accentuarea 
încordării internaționale și intensificarea 
cursei înarmărilor, va prezenta preocupă
rile și acțiunile României, ale președinte
lui ei, pentru oprirea agravării situației și 
continuarea politicii de pace, destindere, 
colaborare și independență națională, 
pentru soluționarea pe cale pașnică a tu
turor problemelor litigioase dintre state. 
Delegația va acționa pentru ca sesiunea

Adunării Generale a O.N.U. să adopte 
rezoluții în direcția încetării politicii de 
înarmare și a trecerii la dezarmare, a in
staurării unei noi ordini economice inter
naționale, întăririi colaborării dintre state 
pe baze echitabile, lichidării discriminări
lor, barierelor, sistemului dobînzilor exa
gerate percepute de cercurile imperialiste, 
eliminării politicii de forță și de amenin
țare cu forța și generalizării in relațiile 
dintre state a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, dreptului fiecărui 
popor de a-și alege în mod liber calea 
dezvoltării social-politice.

Delegația română va înfățișa poziția 
țării noastre în vederea soluționării jusțe 
și echitabile a marilor probleme care pre
ocupă in prezent omenirea, va milita pen
tru reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre state, înghețarea și reducerea bu- 

, getelor militare, întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate între state, 
pentru creșterea rolului O.N.U. in soluțio
narea, în interesul tuturor popoarelor, a 
problemelor actuale ale vieții interna
ționale.

Delegația va acționa pentru aprobarea 
de către Adunarea Generală a O.N.U. a 
programului de măsuri pentru pregătirea 
și marcarea corespunzătoare, în 1985, a 
Anului internațional al tineretului, pentru 
convocarea in 1982 a celei de-a doua se
siuni a Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul internațional al tineretului și 
pentru trecerea la acțiuni practice de a- 
plicare a programului convenit, in primul 
rind a recomandărilor referitoare la solu
ționarea problemelor specifice care pre
ocupă tînâra generație.

★

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie efectu
ată in țara noastră de emirul statului Ku
weit, șeic Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sa- 
bah, în perioada 12—14 septembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în
tru totul rezultatele dialogului la nivel,înalt 
româno-kuweitian, desfășurat intr-o at
mosferă cordială, de prietenie și respect 
reciproc, apreciind că acesta reprezintă o 
contribuție esențială la extinderea rapor
turilor de conlucrare fructuoasă dintre 
România și Kuweit în diverse domenii de 
activitate. Comitetul Politic Executiv a dat 
o înaltă apreciere hotăririi la care s-a 
ajuns in timpul convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și emirul Ja
ber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah cu pri
vire la dezvoltarea cooperării dintre cele 
două țări in diferite ramuri ale industriei, 
in domeniul agroindustrial, al sănătății, 
turismului, transporturilor, telecomunicații
lor, infrastructurii, precum și in domeniul 
financiar și comercial, subliniind că aceas
ta este in folosul ambelor noastre popoa
re, al cauzei păcii și înțelegerii in întrea
ga lume.

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat deplinul acord față de concluziile la 
care au ajuns președintele Nicolae 
Ceaușescu și emirul Jaber Al-Ahmad Al- 
Jaber Al-Sabah intr-o serie de probleme 
ale vieții internaționale, față de hotărîrea 
celor două state de a intensifica conlu
crarea pe arena mondială, pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la soluționarea 
marilor probleme care confruntă omenirea. 
In acest context s-a relevat însemnătatea

hotăririi României și Kuweitului de a ac
ționa pentru promovarea unui dialog rod
nic intre toate țările lumii în vederea cre
ării unui climat corespunzător pentru re
luarea și consolidarea politicii de pace, 
destindere și colaborare internațională, pe 
baza respectării stricte a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, depli
nei egalități in drepturi, neintervenției in 
treburile interne, neutilizării forței sau a 
amenințării cu forța și a reglementării dis
putelor dintre state exclusiv pe cale paș
nică.

Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă 
apreciere sublinierii făcute in timpul con
vorbirilor de a se acționa cu toată hotări- 
rea pentru realizarea unei păci globale, 
juste și durabile in Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii totale a Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in 1967, a regle
mentării problemei poporului palestinian 
— prin recunoașterea drepturilor sale le
gitime, inclusiv a dreptului Ia autodeter
minare și edificarea unui stat propriu, 
independent — a asigurării securității tu
turor statelor din zonă.

De asemenea, s-a exprimat acordul de
plin față de hotărîrea celor doi șefi de stat 
de a sprijini eforturile in scopul asigurării 
păcii și stabilității in Liban, salvgardării 
suveranității, independenței și integrității 
teritoriale a acestei țări, sub conducerea 
autorităților legale libaneze.

Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța hotăririi României și Kuweitului 
de a milita ferm in favoarea adoptării de 
măsuri urgente în domeniul dezarmării, și 
în primul rînd al dezarmării nucleare, 
opririi cursei înarmărilor, încetării produc
ției de arme nucleare, de alte mijloace de 
distrugere in masă, astfel incit toate efor
turile popoarelor să poată fi concentrate 
în direcția realizării unei cooperări con
structive, pozitive între națiuni, in scopul 
asigurării progresului și prosperității in în
treaga lume.

S-a relevat, de asemenea, concluzia la 
care s-a ajuns referitor la necesitatea li
chidării subdezvoltării, a edificării unei noi 
ordini economice internaționale pe baze 
juste și echitabile, menită să asigure pro
gresul fiecărei națiuni, și in primul rînd al 
țărilor în curs de dezvoltare, a depășirii 
actualei crize economice mondiale în sco
pul salvgardării păcii și stabilității în în
treaga lume.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, 
totodată, sublinierea formulată de cele 
două părți cu privire la obținerea de re
zultate concrete in direcția edificării secu
rității și cooperării în Europa, apreciind că 
acest lucru va exercita o influență pozitivă 
pentru pacea, securitatea și cooperarea in 
întreaga lume, pentru reducerea tensiunii 
pe plan internațional.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu 
satisfacție reafirmarea dorinței României 
și Kuweitului de a participa activ, împreu
nă cu toate statele, cu țările mici și mij
locii, cu țările nealiniate la soluționarea 
problemelor complexe ale lumii contempo
rane, pentru triumful cauzei păcii, progre
sului și cooperării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat in 
unanimitate documentele și ințelegerile 
convenite și a stabilit măsuri pentru trans
punerea lor in viață.

★

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a soluționat o serie de probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

A început însâmînțarea cereale
lor de toamnă — orz și grîu — pe 
cele peste 3.3 milioane hectare, 
acțiune de mare însemnătate care, 
împreună cu lucrările de recoltare, 
cuprinde in această perioadă pu
ternice forțe mecanice din agricul
tură, un mare număr de mecani
zatori. pe toti specialiștii din aceas
tă ramură a economiei. Alături 
de ceilalți oameni ai muncii din 
agricultură, ei sint chemați să ac
ționeze pentru îndeplinirea, exem
plară a sarcinii stabilite de condu
cerea partidului la recenta consfă
tuire de lucrp de la C.C. al P.C.R. 
pe. problemele agriculturii — și 
anume,. în toate județele să fie ob
ținute recolte mari la griu la hec
tar : 4 000—5 000 kg la hectar în ju
dețele din sudul și sud-vestul țării 
și in unele situate in est, 3 000—3 500 
kg în județele din celelalte zone 
ale țării. Ceea ce se impune acpm 
este trecerea fără întîrziere la 
aplicarea în practică a indicațiilor 
formulate clar de conducerea parti

dului, aslgurîndu-se organizarea 
temeinică a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei in fiecare unitate 
agricolă.

Există toate condițiile ca, prin 
executarea lucrărilor de bună cali
tate și încadrarea semănatului in 
limitele perioadei optime, recoltele 
prevăzute pentru anul 1982 să fie 
realizate întocmai. Datorită ploilor 
din ultimele zile — apreciază spe
cialiștii — solul s-a umezit pe o 
adincime apreciabilă, ceea ce per
mite ca pregătirea terenului să se 
execute în cele mai bune condiții. 
De asemenea, agriculturii i-au fost 
asigurate toate cantitățile de îngră
șăminte chimice prevăzute in pro
gram. Acum, hotărîtoare sînt mun
ca și priceperea oamenilor în aplica
rea corectă a lucrărilor și Ja ter
menele stabilite.

Important este ca în aceste zile 
tnsămîntările să se desfășoare pe 
un front larg. Lucrîndu-se din pri
mele zile bine organizat, semănatul 
trebuie să se încheie Ia termenele

Recoltarea sfeclei la C.A.P. Cenei, județul Timiș
Foto : E. Robitsek

prevăzute : la orz — 25 septembrie 
in zona colinară șl I octombrie la 
cimpie, la griu — 1 octombrie in 
zona colinară și de nord și 15 oc
tombrie în zona de cimpie. Orice zi 
ciștigată acum constituie o garanție 
că lucrările vor putea fi. încadrate 
in termenele stabilite. Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii. pînă la 17 septembrie au 
fost însămîntate 52 000 hectare cu 
orz în județele Arad, Satu Mare. 
Vilcea. Gorj Vrancea. Bacău. Cluj, 
Alba, Hunedoara. Sibiu. Bistrița- 
Năsăud, precum si 11 000 hectare cu 
griu în județele Satu Mare. Bacău. 
Vaslui. Sălaj. Mureș, Bistrița-Nă- 
săud și Suceava. Specialiștii fiecă
rei unităti agricole, avind sprijinul 
mai susținut al direcțiilor agricole 
și stațiunilor de cercetări, au dato
ria de a decide momentul începerii 
semănatului de a asigura încadra
rea acestei lucrări în termenele 
prevăzute în Decretul Consiliului 
de Stat privind aprobarea normelor 
pentru executarea lucrărilor agri
cole de bază la culturile de cereale 
și plante tehnice.

Grăbirea semănatului este condi
ționată de pregătirea din vreme a 
patului germinativ. La consfătuirea 
de lucru pe problemele agriculturii 
s-a atras atentia că, după arătură, 
pină la însămîntărl trebuie să trea
că cel puțin zece zile pentru pre
gătirea corespunzătoare a terenu
lui. Nu trebuie admis să se însă- 
mînțeze în orice condiții. Numai a- 
sigurîndu-se patul germinativ co
respunzător va exista garanția ob
ținerii de recolte înalte. Iată de ce.
(Continuare in pag. a IlI-a)

tn pagina a 111-a t rela
tări ale corespondenților 
noștri din județele Vran- 
cea, Timiș, Satu Mare, 

Olt, Giurgiu

MUREȘ: Prima

microhidrocentrală 
racordată la sistemul 

energetic național
Pe rîul Meșterită. în apropie

rea localității Lăpușna. construc
torii și montorii întreprinderii 
de rețele electrice Mureș — care 
au realizat integral partea de 
construcție și cea electromeca
nică — au obtinut. zilele trecu
te. un important succes : intra
rea în funcțiune și racordarea 
la sistemul energetic national a 
primei .microhidrocentrale cu o 
putere instalată de 190 kW..» 
Microhidrocentrală este racor
dată la sistemul energetic prin- 
tr-un transformator propriu, iar 
turbina realizează o producție 
medie anuală de 1 078 000 kWh 
energie electrică. (Gh. Giurgiu).

VASLUI : Materiale 

de construcții peste plan

Datorită unei activități bine 
organizate și aprovizionării rit
mice cu materii prime, colecti
vul întreprinderii de materiale 
izolatoare Vaslui și-a îndeplinit 
cu trei luni și jumătate mai de
vreme planul anual la vată mi
nerală și produse termoizolatoa- 
re, două din materialele de bază 
pe care le livrează constructori
lor din județ și din țară. Oame
nii muncii din întreprinderea 
vasluiană vor realiza suplimen
tar pină la finele anului aproa
pe 6 000 tone de asemenea ma
teriale. (Petru Necula).

SIBIU : Livrări in avans

la export
Succeselor înregistrate în în

trecerea socialistă pe primele 
opt luni ale anului de colec
tivul întreprinderii mecanice 
Mirșa-Avrig li se alătură reali
zarea unei importante comenzi 
de autobasculante de 16 tone 
pentru export. Pînă în prezent, 
au fost recepționate 200 de bu
căți, iar alte 400 se află în fa
zele de montaj și finisaj și vor 
fi terminate luna aceasta, în 
devans față de grafice. (Nicolae 
Brujan).

IMAGINI DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE
Orașul-stațiune cu

1000 izvoare de sănătate
Ca și celelalte orașe 

ale tării. COVASNA 
cunoaște un ritm alert 
de dezvoltare. Noile 
edificii moderne ale 
orașului-statiune se în
cadrează armonios cu 
cadrul natural de un 
pitoresc aparte. An de 
an, vin aici mii de oa
meni ai muncii să-și 
îngrijească sănătatea, 
beneficiind de trata
ment adecvat în spita
lul de recuperare a bo
lilor cardiovasculare, 
în incinta căruia au 
fost date în folosință 
o sală de gimnastică, o 
bază de tratament cu

bazin de înot, mofetă. 
De asemenea, în hote
lurile înălțate la poa
lele pădurii de brazi, 
alte mii și mii de per
soane se bucură de în
grijiri din partea ca
drelor sanitare de spe
cialitate. în acest an 
va fi dat in folosință 
un nou hotel cu 260 
de locuri de cazare, 
prevăzut cu un centru 
de tratament pentru 
300 de persoane.

Concomitent, a cres
cut și puterea econo
mică a orașului-sta- 
țiune Covasna, prin 
dezvoltarea unei In

dustrii nepoluante, 
care produce mobilă, 
țesături și altele. S-au 
construit numeroase 
blocuri de locuințe, se 
conturează noi cartie
re, iar centrul orașului 
a fost reclădit, moder
nizat. In acest an, în 
frumoasa Vale a Zîne- 
lor s-a înființat o ta
bără de creație a sculp
torilor, menită să în
frumusețeze orașul- 
stațiune în care ro
mâni și maghiari mun
cesc și trăiesc Intr-o 
firească și strînsă În
frățire. (Pâljănos Ma
ria).

Omul nou, omul păcii
E natural ca fiecare 

epocă să fie pecetlui
tă de un mod de ex
primare, un stil, care 
destăinuie o preocu
pare majoră a timpului 
trăit. Și tot natural 
este ca să răsară și să 
se impună și cîte un 
cuvint, un calificativ 
reprezentativ al men
talității epocii, cuvint 
care conține in poten
țial posibilitățile orfie- 
nești ale timpului trăit.

Foarte dedemult, 
eram copil atunci, cînd 
încă nu fuseseră două 
războaie mondiale și o 
revoluție — timpul 
valsului ■ și al stilului 
rococo — țin minte că 
am fost uimită cit de 
mult a fost la acea 
epocă întrebuințat cu- 
vintul „Chanteclaire". 
I se zicea in acea vre
me „Șanticler" și era 
amalgamat în cele mai 
diferite ipostaze. A- 
tunci au fost bomboane 
„șanticler", pantofi 
„șanticler", muzică 
„șanticler", femei „șan
ticler", filozofie „șanti
cler", iar florărese gu
reșe vindeau la colțul 
străzilor, in coșuri 
„șanticler", flori „șan
ticler", pentru îndră
gostiți „șanticler". în 
acele vremuri...

Dar să lăsăm gluma 
la o parte. Problema 
timpului nostru, a se
colului XX este prea 
gravă, la limita extre
mă a pericolului, ca să 
ne jucăm multă vre
me. Să revenim deci la 
stringenta actualitate.

După două războaie 
mondiale și o revoluție 
ce se vrea și este per
manentă, să încercăm 
să extragem ce cuvint 
ar putea fi acela ce ar 
pecetlui și cuprinde 
epoca noastră.

Schimbările pe pă- 
mint, de după a doua 
cbhflagrație mondială, 
s-au petrecut în toate 
domeniile intr-un ritm 
vertiginos. Nimic nu 
era stabil. Totul era 
încercare. A fost timp 
pecetluit de o amplă 
căutare a vieții noi ce 
se înfăptuia. „Vertica
la" s-a răsturnat în 
favoarea „Orizontalei", 
a mulțimii deci ce în
cerca pe pămînt întreg 
un echilibru nou, o

dreptate nouă. Valorile 
au fost răsturnate oda
tă cu răsturnarea ver
ticalei, în favoarea 
orizontalei.

Atunci, în acest în
ceput de eră nouă, 
adică imediat după al 
doilea război mondial, 
au devenit la modă cu
vintele. „modern" și 
„original". Aceste cu
vinte au pecetluit epo
ca. apriga neliniște a 
schimbărilor, vitala 
căutare a acelui timp 
într-adevăr original. 
Sensul de perenitate 
părea că dispăruse fă- 
cind loc originalului, 
modernului, ca și cum 
niciodată, în nici o altă

însemnări 
de Henriette 

Yvonne STAHL

epocă trecută, nimic nu 
ar fi fost „modem" și 
„original", ca și cum 
numai stilul, efortul 
acelor zile ale secolu
lui XX ar fi beneficiat 
de prioritatea origina
lității și a modernului. 
Originalul și modernul 
erau ce domina si în
cerca să creeze noua 
lume ce vrea să ia 
ființă.

Această exclusivitate 
a priorității nu făcea 
decît să fie proba evi
dentă că, într-adevăr, 
efortul social era în 
căutarea unui nou 
echilibru, „nou" in
tr-adevăr nou, căci 
niciodată ca în această 
epocă nu s-a cerut un 
efort — istoric și geo
grafic vorbind — atît 
de intens. Izolarea in 
efort nu mai era per
misă, tehnic nu mai 
era permisă.

Participarea conști
entă a tuturor a deve
nit o necesitate ce se 
impunea. Ca o conse
cință, orizontala, adică 
oamenii majorității, au 
azi cuvintul. Datorită 
tehnicii, posibilităților 
de intercomunicare, a 
laboratoarelor, alfabe
tizării în masă, nimic 
nu se mai poate pe
trece izolat și neștiut. 
Orice se întîmplă — 
și mereu se întîmplă 
cîte ceva revoluționar,

care tinde spre uni
ficarea Pămîntului — 
nu mai este fapt izolat 
sau necunoscut. Res
ponsabilitatea deci este 
a tuturor, pericolul 
deci — și el ca nici
odată de mare — este 
cunoscut de toată lu
mea și pîndește pe 
toată lumea. Problema 
dezarmării este a tutu
ror, nimeni nu mal 
poate trăi in afara pe
ricolului sau a respon
sabilității.

Si iată că această 
responsabilitate a creat 
actualmente un nou 
cuvînt. Acest cuvint 
este : „Omul nou".

„Originalul" și „mo
dernul" înțelese in 
acea epocă s-au demo
dat. Noțiunea „omului 
nou", în nenumărate 
ipostaze, domină.

Dacă, în timpul lui 
Hitler, lumea era de 
acord să-l învinuiască 
pur și simplu pe Hitler 
de nebunia crimei, eu 
m-am îngrozit întot
deauna, nu doar că 
Hitler a existat, ci că 
s-au găsit atitea zeci 
de mii de oameni care 

’teu putut crede în el ca 
intr-un zeu, un mesia, 
care au toleraț, au 
executat și participat 
atiția ani Ia crimele 
organizate ale demen
tului. Lupta intre in
conștienții ce aclamau 
și acceptau crima și 
conștiințele . responsa
bile, ce existau și ele, 
desigur, a durat, pe 
viață și pe moarte, ani 
de zile. Ani de drama
tic efort, de sacrificii 
incomensurabile ale u- 
nor eroi pentru a stă
vili dementa ce se 
dezlănțuise pe pămînt 
și ca izbînda să iasă la 
iveală. Și a ieșit.

Problema ce se pune 
acum, în prezentul is
toric al umanității, și 
se pune cu stringență, 
ar fi nu să dai naștere 
la ceva „original", 
„modern", ci să iasă la 
iveală, să se nască pe 
lume suficienți. oameni 
cu o mentalitate care 
să poată face față vie
ții noi ce ia ființă pe 
pămînt. Dacă acum cu
vintele original și mo
(Continuare 
în pag. a IV-*)

ÎN ZIARUL DE AZI:

A IX-a ediție 
a Festivalului 
internațional 

„George Enescu" 
RUBRICILE NOASTRE : Tri
buna democrației ; Note de 
lectură ; Faptul divers ; 
Știri sportive ; De pretu

tindeni
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„DEMOCRAȚIA MUNCII 
SE ÎNVAȚĂ LA ȘCOALA MUNCII"

Interlocutorul nostru — reputatul 
maistru loan Caraman, din secția 
șasiu a cunoscutei întreprinderi de 
tractoare din Brașov.

— Am dori să vă cunoaștem 
părerea cu privire la funcționarea 
în colectivul dumneavoastră a dife
ritelor forme ale autoconducerii 
muncitorești, in lumina prețioase
lor orientări cuprinse in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii. Ce rol au democrația, dife
ritele ei întruchipări în viața colec
tivului, pentru educarea oamenilor 
muncii în spiritul înaltelor exigențe 
revoluționare ale partidului ? Ce ra
porturi există între democrația 
muncitorească și educația munci
torească ?

— O legătură foarte strînsă ! în 
expunerea atît de bogată în idei și 
sugestii, la care v-ați referit, secre
tarul general al partidului sublinia
ză relația directă ce există între 
dezvoltarea și perfecționarea demo
crației muncitorești, pe de o parte, 
și necesitatea întăririi ordinii, dis
ciplinei, spiritului de răspundere, 
adică tocmai a acelor trăsături ale 
profilului moral al muncitorului 
înaintat al epocii noastre care apar
țin, cred eu, noțiunii de frumos 
moral. Iată un citat care mi s-a în
tipărit adînc în memorie: „Fiecare 
colectiv de oameni ai muncii tre
buie să acționeze, pătruns de înalta 
răspundere ce-i revine față de bu
nurile încredințate, față de crește
rea continuă a avuției naționale, 
față de felul cum acționează fiecare 
membru al colectivului". Iată, aș 
vrea să vă dau, întru ilustrare, 
un exemplu din munca noastră. 
Un exemplu poate simplu, dar cu un 
tîlc de simbol, aș zice. Cînd s-a 
pus întîia oară mai cu tărie în sec
ția noastră problema economisirii 
energiei electrice și combustibilului, 
s-au făcut tot felul de propuneri.

Comuniștii au căutat să stimuleze 
la scormonirea de rezerve chiar și 
pe cei care, pînă de curînd, nu 
scoteau o vorbă la vreo adunare 
sau ședință. Și uite așa, unul dintre 
aceștia s-a ridicat și a zis că de
geaba umblăm noi după tot felul de 
mărunțișuri — să mai stingem un 
bec, să mai reparăm un întrerupă
tor — cînd, de fapt, marele consu
mator de energie e... rebutul. La 
început unii l-au privit cu nedu
merire, dar pînă la urmă, deși 
omul era cam zgîrcit la vorbă.

numai că omul s-a achitat conștiin
cios de sarcină, dar a început să-și 
privească altfel și propria lui mun
că, s-a schimbat, a devenit mai res
ponsabil, mai plin de încredere în 
forțele lui. Știți ce mi-a spus la 
un moment dat ? Că într-o zi, după 
schimb, s-a dus la oțelărie să vadă 
și el cum se face metalul acela din 
care sînt alcătuite piesele prelu
crate de noi și că, atunci cînd a 
văzut cîte sudori curg pe oțelari 
pină-1 obțin și cînd și-a dat seama 
că pe minereul din care e fabricat

Convorbiri cu oameni care nu pot trăi 
fără să-și pună întrebări

ne-am dat seama că, In fond, avea 
deplină dreptate : da, tovarășe, o 
piesă rebutată, care pe urmă e 
dată la remediere, adică restrunjită, 
resudată, mă rog, reluată în fa
bricație, înseamnă că înghite de 
două ori pe atîta energie electrică 
și combustibil cît o piesă bine 
făcută de la început. Am avut 
atunci cu toții revelația că, de fapt, 
era vorba de o abordare a proble
mei dintr-un alt unghi de vedere 
decît înainte, un unghi, aș zice, ca
litativ. Culmea e însă că cel care 
lansase ideea — un tînăr cu un 
stagiu nu prea mare în uzină — 
se număra și printre cei care ne 
cam dădeau bătăi de cap cu rebu
turile.

— Deci, una în vorbe — alta în 
fapte...

— Ce-am făcut noi, biroul; orga
nizației de bază ? Ne-am gîndit 
să-i încredințăm tot lui, ca utecist, 
răspunderea unui colectiv care să 
depisteze cauzele mai frecvente de 
rebuturi și să facă propuneri pen
tru înlăturarea lor. Rezultatul ? Nu'

oțelul, minereu de import, cum se 
știe, noi dăm bunuri de preț, s-a 
simțit nespus de vinovat pentru 
toate rebuturile pe care le pricinui
se, cu atîta ușurință, pînă atunci. 
Concluzia ? Una de toată frumu
sețea : exercițiul real al democra
ției muncitorești il educă ?i îl remo- 
delează uneori fundamental pe cel 
care e chemat, antrenat, solicitat 
la rezolvarea treburilor obștii...

— Aveți reputația unui „om de 
opinie și de curaj". Cum se ma
nifestă această însușire în viața 
colectivului. Cum o cultivați la cei 
mai tineri ?

— Uite, mă credeți ?, nu știu, 
mai întîi, în ce măsură merit aceas
tă reputație. Știu eu dac-așa o fi ? 
Ce știu însă sigur e că nu concep 
existența unui comunist care „nu 
vede, n-aude“, care trece pe lingă 
lipsuri și neajunsuri cu „'ochelari 
de cal", văzîndu-și doar de-ale lui. 
Secretarul general al partidului ne 
îndeamnă, dealtfel, „să acționăm 
astfel incit întregul personal din în

treprinderi și instituții, purtind 
răspunderea deplină pentru tot ce 
se intimplă, să tragă la răspundere 
pe cei ce încalcă legile, hotăririle, 
normele de muncă și conviețuire 
socială". După opinia mea, în 
condițiile de adînc democratism 
create de partid, în ultimii 16 ani, 
în toate domeniile de activitate, 
în toate colectivele de muncă, a 
nu-ti spune deschis părerea referi
tor la tot ce privește bunul 
mers al treburilor înseamnă a fi 
dușmanul propriilor tale interese și 
al intereselor fundamentale ale 
obștii. Poate sînt prea tăios, prea 
categoric, dar să știți că așa e ! Și 
mai e ceva : nu să-ți exprimi opi
nia, nu să-ți afirmi poziția e greu, 
am văzut destui buni de gură în 
ședințe, specializați în „ridicatul 
problemelor", ca și cum problemele 
ar fi niște... haltere pe care să le 
ridici și apoi să le arunci acolo de 
unde le-ai ridicat. Mai greu — dar 
și mai important — e să te lupți 
pentru adoptarea unor soluții con
structive și apoi să pui, cum se 
zice, osul la muncă pentru aplica
rea lor. Dar, în fond, asta îl ca
racterizează pe comunist 1 Știți, e 
o vorbă : toată lumea vrea lapte, 
dar puțini sînt dispuși să ducă 
vacile la păscut. La noi s-a tot 
discutat despre recondiționarea unor 
scule aduse din import pînă ce, în
tr-o bună zi, ne-am pus pe căutat 
soluții concrete. Și le-am găsit 1 
Acum recondiționăm, bunăoară, 
pastilele coromand, foarte scumpe 
pe piața internațională : le sudăm 
pe bare de oțel și le refolosim.

— Ce părere aveți despre edu
carea tineretului în acest spirit par
ticipativ, revoluționar ?

— Eu cred că nimic nu-1 educă 
mai bine pe tineri decît unitatea 
dintre vorbă și faptă. De fapt, dacă 
stăm să ne gîndim mai bine, de-

Maistrul loan Caraman in mijlocul unora dintre tinerii pe care ii învață și meseria, și democrația muncii 
Foto : Traian Semănaru

mocrația muncii se învață la școala 
muncii...

— Și acum o ultimă întrebare, 
ceva mai delicată : ați închis vre
odată ochii în fața unui neajuns ?

— Ei, nu-i prea ușor să re
cunoști așa ceva, dar uite, recunosc : 
da, a fost o problemă în care mi-am 
zis că de ce să-mi bat cuie-n 
talpă ? ! Iată despre ce e vorba. în 
secția noastră există un utilaj mic, 
făcut prin autoutilare, care ocupă 
doar doi metri pătrați, cu o putere 
instalată de zece kilowați, și care 
produce, cu un randament destul 
de bun, repere de la butucul roții 
din spate a tractorului. Totul 
mergea cît se poate de bine, nimeni 
n-avea nimic de obiectat, numai că,

într-o bună zi, acum doi ani, ne-am 
pomenit că ni se instalează în secție, 
pentru a face aceeași treabă, un 
mastodont de mașină din import, 
care ocupă 36 metri pătrați, are o 
putere instalată de 56 kilowați și 
folosește pe lună 500 de litri ulei de 
presiune (utilajul cel mic nu folosea 
deloc asemenea ulei). Randamen
tul ? Același. Dar, în schimb, cu 
atîta cheltuială în plus ! Și uite, 
deși mi-am dat seama de inutilita
tea acestui import costisitor, am tot 
ezitat o lungă perioadă să-i critic 
pe cei care l-au acceptat. Pînă la 
urmă am făcut-o, dar era prea 
tîrziu, trebuia să ne spunem cuvîn- 
tul de la început...

— Cum se vede, a nu lua atitu

dine nu e numai o problemă mo
rală, ci și una cu aspecte materiale...

— Nu e exagerat dacă spunem : 
costă 1 Costă în toate felurile, și 
direct, și figurat. De aceea, demo
crația muncitorească, promovată cu 
atita stăruință și fermitate de 
partidul nostru, trebuie să ne în
demne pe toți la curajul răspunde
rii și răspunderea curajului. Nu, 
nu e, credeți-mă, un joc de cuvinte, 
e o cerință impusă de realitățile 
noastre, de exigențele progresului 
nostru, de năzuința noastră firească 
spre mai bine pe toate planurile, în 
toate aspectele muncii și vieții.

Victor B1RLADEANU 
Nicolae MOCANU

I* ’. DIALOG-Z ;
CU CtTITbiaÎM

• RĂSPUNS TEMEI
NIC, MĂSURI PROMP
TE. Ne fa<?*T  PWSfifSksâ copsem-, 
năm reacția operativă si eficientă 
a Uniunii cooperativelor de con
sum din sectorul agricol Ilfov la 
ancheta socială '.îîhcreciintat spre 
reeducare... soției", publicată 
în „Scînteia" nr. 12 058. Conduce
rea amintitei uniuni se declară, 
în scrisoarea trimisă redacției, 
întru totul de acord cu articolul 
și adaugă amănunte în plus — 
reieșite în urma unei verificări 
suplimentare — cu privire la 
„activitatea" dăunătoare aVuției 
obștești desfășurată de Gheor- 
ghe Stănculeasa. In concluzia 
scrisorii se arată : „Conducerea 
uniunii noastre a reanalizat a- 
baterile săvîrșite la cooperativa 
de consum Chitila, urmînd ca 
articolul publicat să fie prelu
crat cu toate conducerile de 
cooperative în vederea preveni
rii unor asemenea încălcări ale 
legii. Președintele și contabilul- 
șef au fost sancționați ,de orga
nul C.F.I. cu amendă cffntraven- 
țională, potrivit prevederilor 
H.C.M. nr. 68/1970. La coopera
tiva Chitila, în cadrul adunării 
generale a oamenilor muncii, se 
va prelucra și articolul din zia
rul dumneavoastră".

în contextul aceleiași idei — 
a eficienței — care reprezintă 
unul dintre sensurile superioa
re ale activității presei comu
niste — se cuvine menționată 
și emoționanta scrisoare primită 
la redacție din partea cititoarei 
Florica Răducu, din Ploiești, 
str. Muzelor 3. Referindu-se la 
intervenția recentă a ziarului 
privind dificultățile ce i s-au 
făcut la locul de muncă — in
tervenție realizată prin artico
lul „Buzele erau arse de alcool 
sau de rușine ?“, publicat în 
„Scînteia" nr. 12 016 — semna
tara ne informează că, începind 
cu data de 27 iulie a.c., a fost 
reîncadrată la unitatea nr. 4 de 
confecții croitorie bărbătească a 
cooperației meșteșugărești din 
Ploiești, recunoscindu-i-se. tot
odată, și continuitatea în ser
viciu.

Ce mult îmi plac în gări 
opririle obosite și porni
rile grăbite ale locomoti
velor. forfota continuă a 
mulțimii preocupate să 
prindă un tren sau să pă,- 
răsească peroanele, serio
zitatea cu car,e ceferiștii

■ diriguiesc mensiil pe ■șine, ’ 
anunțurile ce plutesc , din 
megafoane ca niște cor
tine muzicale!

Personalul ce trebuia să 
mă aducă de la Crivina — 
o gară de cîmpie de lingă 
Ploiești — la București 
intîrzia de cîteva minute 
bune. Răgaz în care oa
menii au vreme să pri
vească mai îndelung în 
jur, să flecărească un pic; 
cei dragi să-și mai ia încă 
o dată la revedere. Aud. 
un om din mulțime. între 
două vîrste, zicîndu-i to
varășului său de drum : 
„Ce-ar fi să dau fuga 
pînă acasă să iau...?" și 
înainte de a termina vor
ba o rupe într-o parte.

.Involuntar îl conduc cu 
privirile și nu dună mult 
timp îl' văd alergînd pe 
bicicletă, pe o potecă din
tre holde.

Așa aveam să aflu că în 
spatele gării cooperativa 
agricolă din Poienari, ju
dețul Prahova, a amenajat 
în folosul navetiștilor un 
adăpost pentru vreo mie 
de biciclete. Aceasta pe 
partea dinspre saț a gării, 
pentru că și dincolo, peste

nantă. Sub acoperișul larg 
nu sint decît niște reze- 
mătoare, adică una sau 
două bîrne, așezate pe 
lung. Nimic mai mult, 
adică nici gînd de stelaje 
ori locuri marcate ; bici
cletele nu se prea deose
besc intre ele. stăpînii lor

Firescul cinstei
linii, unitatea agricolă a- 
mintită a amenajat ceva 
asemănător. Sutele de oa
meni care coboară din 
tren își iau de-aici bici
cletele cu care o pornesc 
spre satele din jur. în 
timp ce alte sute de oa
meni își lasă aici bicicle
tele. cu care au alergat la 
gară, pentru a prinde tre
nul înspre acolo unde-i 
cheamă munca indus
trială.

Toată această forfotă se 
desfășoară cu repeziciune 
și într-o ordine impresio-

nu le leagă la ghidon 
funde colorate (cum fac 
unii dintre noi cu sifoane- 
le, pe care le duc și le 
aduc de la umplut) ; nu 
le ține nimeni nici o evi
dență, cîte au venit, cîte 
au plecat.; nu le păzește 
nimeni.

A, ba da. există un 
pensionar care, luat iute, 
nu prea știe ce misie are. 
„păntru că vin si pleacă 
sute de oameni" ; care nu 
știe a cui este o bicicletă 
sau alta „pentru că și le

cunosc ei" ; care, sîcîit că 
i se pun întrebări aiurea, 
răspunde nervos : „n-a
vem. tovarășe, evenimen
te!". adică să nu-ti în
chipui că lucrurile se des
fășoară alandala, că ia 
unul din greșeală bicicleta 
altuia. „Nici din greșea
lă ?“. „Ba nu. s-a întîm- 
plgt acum două toamne, 
un tînăr, după o bere in 
plus, a luat din neatenție 
altă bicicletă, punîndu-1 
pe adevăratul stăpîn să 
facă drumul spre casă pe 
jos". Pedeapsa, aflăm, a 
fost irevocabilă, cel în 
cauză a fost exclus din 
„comunitatea bicicliștilor 
navetiști", mai precis nu i 
s-a mai permis să-și adă
postească alături de cei
lalți ușorul mijloc de 
transport...

Ce frumos adevăr. în- 
tilnit în preajma unei gări 
de cîmpie prin fata căreia 
acceleratul trece cu suta 
de kilometri pe oră, 
iar personalul oprește un 
minut!

Tudor BARAN J 
---------------------7

Umd nomeo și Juiieta
nu, vor sâ-și supere părinții

Cine poartă răspunderea pentru 
parazitul cu... „acte-n regulă" ?

• FRUMUSEȚEA MUN
CII BĂRBĂTEȘTI PE MA
RILE ȘANTIERE -sub acest 
generic s-ar putea înscrie în
seninările pe care ni le trimite 
corespondentul nostru Florian 
Grigore Pupăză, muncitor pe 
șantierul hidrocentralei Porțile 
de Fier II, domiciliat In satul 
Dudasu Cernețiului, județul Me
hedinți. Reținem aceste rînduri 
din „Scrisoare către Ioana" : 
„Am încercat să vin acasă, draga 
mea. A fost imposibil. Au venit 
apele mari, fluviul s-a umflat 
pînă la buza digului și, timp de 
patru zile, a fost nevoie să 
muncim fără răgaz pentru a ține 
apele in frîu. După asta a tre
buit să recuperăm timpul pier
dut. De dimineața pînă noaptea, 
sudoarea nu ni se usucă pe 
frunte... Te las, este cumpăna 
nopții, pînă la ziuă nu mai e 
mult. Iar mîine vom termina 
montajul primei macarale din 
batardou". Iar din convorbirea 
cu Petre Mike, secretarul co
mitetului de partid al șantieru
lui, desprindem aceste incitan- 
te reflecții : „Eu cutez să sus
țin că sînt două feluri de a-ți 
trăi viața : a arde și a putrezi. 
Aici, pe șantier, nu e loc decît 
pentru ardere continuă. Căci 
aici se desfășoară zilnic dislo
cări de roci și remodelări de 
caractere...".

Cum s-a întîmplat, cum 
nu s-a întîmplat, de acum, 
vorba ceea, o mie de vorbe 
un ban nu mai fac. Sigur 
că nu s-ar fi cuvenit, sigur 
că a fost o nesăbuință, si
gur că ar fi trebuit să... și 
să... și să... Cu dragostea 
însă, cum s-a mai zis, nu-i 
de glumit. Așa că faptul era 
fapt — și tînăra și-a dat 
seama că va avea un copil. 
Și, pînă să se sfătuiască cu 
iubitul el, pînă să se gîn- 
dească ce-i de făcut, pînă 
să-i mărturisească mamei, 
au mai trecut cîteva luni. 
Sigur, veți spune dumnea
voastră, soluția era simplă 
ca bună ziua : copilul avea 
să se nască din dragostea, 
adevărată, a doi tineri ; ni
mic mai firesc decît ca ei 
să se căsătorească, împli
nind ceea ce era de împli
nit — o familie cu un copil 
legitim, cursul normal al 
unei povești de dragoste, 
cum sînt și au fost pe pla
neta aceasta miliarde și mi
liarde.

Da, dar. vedeți dumnea
voastră, intervine aici 
ceva... O complicație, un 
calcul... De ce simplu cînd 
se poate și complicat ?

Două precizări, aparent 
fără nici o legătură între 
ele : 1. Băiatul, iubitul fe
tei, era muncitor in port 
(ea — bacalaureată). 2. Ta
tăl fetei, marinar, era ple
cat într-un voiaj lung, de 8 
sau de 10 luni. Și ce-i cu 
asta ?, veți spune. Este, 
pentru că iată cum a gîndit 
mama (mama... viitoarei 
mame) : „Fata mea, cum o 
să te măriți tu cu un... mun
citor ? Nu-ți dai seama că 
taică-tu. cînd s-o întoarce 
și-o afla una ca asta, ne 
omoară pe amîndouă ? Tu 
știi cît de mult a ținut el 
ca tu să-ți termini liceul și 

. să mergi mai departe. Cum

crezi că o să fie el de acord 
să-ți legi soarta de un sim
plu muncitor ?“. „Dar îl iu
besc, mamă, e un băiat mi
nunat...". „Ascultă, fata 
mea, vrei tu să-i faci tată
lui tău un necaz ca ăsta ?“. 
„Și ce facem, mamă, că 
uite, copilul vine ?“.

...Nu, n-au făcut actul 
acela barbar care se mai în- 
tîmplă să le treacă unora 
prin minte. Nu acela. N-au 
curmat firul unei vieți.

întors acasă și „bătrînul 
marinar", tatăl fetei. El și-a 
regăsit familia sănătoasă, li
niștită, așa cum șe aștepta. 
„Ei și cum merg treburile, 
fata mea?“. „Bine, tăticule. 
Am fost puțin cam bol
navă, a, nimic grav, a 
trecut...". „Ei, nu-i nimic, 
bine că acum ești sănătoa
să. Dar ia spune, cu... dra
gostea cum o mai duci? Ce 
mai face prietenul acela al 
tău ? Bun băiat ! El ce mai

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNUI CAZ 
CARE PUTEA SĂ FI FOST SIMPLU...

Altceva au făcut. Mai puțin 
grav. Mai puțin ? Vom ve
dea.

Au decis ca fata să nască 
în mare taină. Unde și 
cum ? Civilizat, la o mater
nitate, dar în mare secret. 
Se poate. Cum s-a și în
tîmplat. Și pentru ca totul 
să fie „perfect" și orice 
urmă să dispară (ea, 
„urma", avea niște superbi 
ochi albaștri), au găsit la 
repezeală niște părinți a- 
doptivi care să ia cu ei co-' 
pilul încă din maternitate. 
Fata (mama copilului) ur
mînd să iasă din spital ca 
și cum ar fi avut o banală 
suferință de gîlci. Nici ustu
roi n-a mîncat, nici gura 
nu-i miroase. Și totul a 
mers „bine". Fata a sem
nat un accept, părinții a- 
doptivi l-au luat copilul, iar 
ea s-a întors acasă ca să-1 
aștepte pe tatăl ei cu su
fletul curat.

Cît de curat, cît de liniș
tit era sufletul tinerei mame 
căreia i-a fost luat de la 
sîn copilul abia născut, asta 
numai ea o știe.

Și iată că, In sfîrșit, s-a

face?". „Păi, știi.» e bine 
și el. Cu serviciul...".

Oricît de mare ar fi fost 
taina (știți pentru ce sînt 
făcute asemenea secrete ?, 
firește, ca să fie aflate), ea 
tot a răzbătut pînă la ure
chile marinarului. „El, s-a 
adresat el atunci soției și 
fiicei, ia veniți voi două 
încoace ! De ce mi-ațl făcut 
una ca asta ? De o viață 
trăiesc cu gîndul la un ne
pot ; și-acuma, unde-i ne
potul? Vreau nepotul! Măi, 
fato, il iubești pe băiatul 
ăla, tatăl copilului tău ?“. 
„Da, tată, îl iubesc !“. a 
răspuns fata din rărunchi. 
„Și de ce nu-1 iei de băr
bat ? El vrea ? El te iubeș
te ?“. „Da. tăticule, da !". 
„Atunci, actele și la primă
rie cu voi ! Și-aduceți co
pilul de pe unde l-ați în
străinat. Că-i copilul vos
tru, cu voi trebuie să creas
că, pe voi trebuie să vă știe 
de părinți !".

Recunoașteți : cea mai să
nătoasă judecată cu putin
ță. Nici urmă de ceea ce 
presupunea mama fetei că 
ar putea să nu-i convină ta

tălui, anume gîndul că fata 
lui, bacalaureată, n-ar tre
bui să se mărite cu un 
muncitor.

Dar viața nu-i atît de 
simplă. Tinerii s-au căsă
torit, au fost fericiți, pină 
în clipa cînd, firesc, au în
ceput demersurile pentru 
a-și recupera copilul. Pă
rinții adoptivi au spus nu, 
Avînd și ei dreptatea lor. 
Copilul avea de-acum un 
an. Le spunea, de-acum, 
gungurind „ma-ma“ și „ta
ta". Iar ei aproape uitase
ră că nu e „al lor", îl iu
beau. Se legaseră de el, 
făcea parte din familia și 
din viitorul lor. Nu se 
putea să fi fost totul doar 
o amăgire.

Și-atunci ?
Atunci, pînă la decizia in

stanței de judecată din Tul- 
cea, la care părțile au ape
lat (și care nu are. în acest 
caz, o situație de invidiat) 
pentru a disputa soarta co
pilului, pînă atunci deci, 
tînăra mamă, ca și bunica, 
ce nu s-a vrut bunica unui 
fiu de muncitor, au de me
ditat la consecințele gestu
lui lor, la dramele, atît de 
profunde uneori, pe care le 
poate genera o prejudecată. 
O prejudecată prăfuită, 
ecou rar și îndepărtat al 
altor timpuri, al unui alt tip 
de societate, de mult uitat 
de către oamenii unui pre
zent al altor realități so
ciale și al altui tip de re
lații interumane.

O prejudecată care, cum 
vedem, se răzbună pe chiar 
purtătorii ei.

Nu recitiți rîndurile de 
mai sus pentru a găsi nu
mele și prenumele prota
goniștilor. Autorul, din mo
tive lesne de înțeles, le-a 
făcut uitate.

Miha! CARANFIL

Deschidem una din miile de scri
sori adresate „Scînteii". Citeva rîn
duri, la obiect, aduc la cunoștință 
faptul dt Dumitru Petcu, de la în
treprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila a fost pontat fic
tiv și a primit mult timp retribuția 
de strungar categoria a Vl-a, la 
atelierul Service, de pe lîngă fabri
ca de excavatoare. Flagranta încăl
care a legii a beneficiat de o „plă- 
pumioară", de o „acoperire" prin- 
tr-o altă activitate : cea de instruc
tor voluntar la grupa de copii-fot- 
baliști a asociației sportive a în
treprinderii, iar de cîteva luni la 
centrul de copii aparținînd de 
F.C.M. Brăila.

începem demersurile pentru re
constituirea adevărului. La urma 
urmei, totul pare rodul unei ima
ginații cam prea bogate. Cum să 
fii răsplătit pentru strungăria pe 
care nici măcar nu te faci, de ochii 
lumii, că o practici ? Cu această ne
dumerire ne adresăm strungarului 
Lucian Stoica, prezumtivul tovarăș 
de muncă al ex-strungarului an
trenor :

— Ce știți despre tovarășul dum
neavoastră de muncă. Dumitru 
Petcu ? îl cunoașteți ca om și me
seriaș ? Cum lucra ?

— Nu-1 prea cunosc. L-am văzut 
de vreo două, trei ori, dar nu a 
fost strungar aici. Dacă ar fi fost, 
nu avea unde să lucreze decît pe 
strungul meu, deoarece altul ate
lierul nu mai are. Eu cred că el 
nici n-a văzut vreodată strungul...

Nu putem pune la îndoială afir
mațiile lui Lucian Stoica, strungar 
la „Progresul" de 32 de ani. Și to
tuși, pentru că „piesa" pare jucată 
pe teritoriul absurdului, continuăm 
investigația și ne adresăm și altor 
oameni :

Victor Bratosin, subinginer, șeful 
atelierului : „De la începutul lunii 
ianuarie, de cînd am fost numit 
șeful atelierului, și pînă la 8 au
gust, cînd s-a transferat, Petcu nu 
a fost pontat de noi decît 15 zile. 
Perioadă în care a venit și a lucrat 
la remedieri de distribuitoare și 
roți-motoare".

Costel Gheorghiță, maistru : 
„Petcu mi-a fost coechipier la fot
bal mai mulți ani. Cu toate aces
tea, cînd am luat în primire postul 
de maistru aici, i-am spus des
chis : «Colega, dacă tu nu mun
cești, noi nu te putem ponta, nu-i 
cinstit»".

Cine l-a pontat totuși ? — iată 
întrebarea pe care nu obosim să 
o punem. Fie și pentru simplul fapt 
că a ponta echivalează cu a certi
fica o muncă — care n-a fost fă
cută dar pentru care s-au încasat, 
lunar, bani. în sfîrșit, aflăm că, „la 
birouri, tovarășul Aleea, economist 
principal la secția Service, ar putea 
să dea relații". Discuția cu tovară

șul Marcel Aleea decurge în felul 
următor:

— La atelierul Service, e clar, 
Dumitru Petcu nu a fost pontat. 
Iată insă că, referindu-ne doar- la. 
acest an, Petcu apare in foile ■ co
lective de prezență, lună de lună, 
pontat cu cîte 198—208 ore de mun
că, ore pentru care a primit retri
buții de 2 700—2 800 lei, ce se cu
vin în mod normal unui strungar 
de categoria a 6-a/II. Este sau nu 
o ilegalitate ?

— Este..’. Noi am prevăzut că 
pină la urmă vom fi întrebați de 
acest lucru. Și de aceea conducerea 
secției a întocmit un referat către 
conducerea întreprinderii, in care

CA SĂ PRIMEȘTI 
DE LA

-SOCIETATE, 
^TREBUIE

iNTll Să DAl’-t 
SOCIETĂȚII

se preciza că „nu-i putem asigura 
pontajul zilnic". Foile de pontaj au 
continuat însă să fie completate la 
serviciul personal, învățămint, re
tribuire de tovarășul Gheorghe Va- 
sile, tehnician principal.

Așadar, în acest joc, nu pe mar
ginea ci în vîrtejul abuzului, al ile
galității, s-a prevăzut pînă și între
barea privind răspunderea. Și 
atunci, pac referatul ! Ceea ce pînă 
la urmă era și de așteptat.

Continuăm pe „lanțul slăbiciu
nilor" :

— Cineva trebuia să semneze și 
am semnat eu, își asumă răspun
derea tovarășul Gh. Vasile. A fost 
o dispoziție să-1 pontăm, deoarece 
tovarășul Petcu muncește totuși, 
pregătind copiî-fotbaliști.

Nu insistăm cîtuși de puțin asu
pra acestei munci care, precum se 
știe, este îndeplinită de instructori 
voluntari. încercăm să mergem pînă 
la capăt, să vedem cum i s-au des
chis acestui om porțile spre banul 
nemuncit. Act ilegal. Act dăunător 
de cel puțin două ori : o dată că 
poate deveni molipsitor, a doua 
oară că ar putea acredita ideea no
civă că se poate trăi bine-mersi și 
fără muncă. Ne exprimăm aceste 
gînduri față de tovarășul prof. Dan 
Bărbulescu, președintele F.C.M. 
„Progresul“-Brăila.

— Clubul, recunoaște interlocuto

rul, a solicitat un activist voluntar 
care să selecționeze și , să pregă
tească la fotbal copiii din zona car
tierului „Progresul". Ne-a fost re
partizat Petcu da vreo 4—5 luni. 
Tottlși, nu mi-am putut închipui 
că în producție el nu lucrează de
loc. Repet, era o activitate volun
tară, neretribuită și ca atare...

De puțin timp, Dumitru Petcu 
este încadrat la Autobaza 3 a în- 
treprinderii de transport specia) „ 
alimentar, industrial și agricol. 
punem direct întrebarea :

— Știți măcar cine sînt acei care 
au muncit pentru retribuția dv. ne
muncită ?

Ne replică cu aplomb :
— N-am făcut-o de capul meu. 

Dar acum, gata : m-am transferat, 
sint și mai aproape de casă, vreau 
să muncesc.,.

Am păstrat pentru final optica 
exigentă a inginerului Vasile Mutu, 
director tehnic la I.U.G. „Progre
sul" : „Sportul trebuie încurajat, 
stimulat, dar nu prin încălcarea le- 

. galității. Nu prin încurajarea abu
zului și. In fond, a parazitismului. 
Cînd am aflat de cazul care face 
obiectul anchetei dv, mi-am expri
mat dezacordul, iar situația aceas
ta, «moștenită», nu am admis-o. Și 
nu vom admite nici una asemănă
toare".

Este normal ca nimeni să nu fie 
plătit pentru o muncă pe care nu 
o prestează. De ce insă situația de 
mai sus a durat atît de mult ? — 
iată o întrebare ce se constituie, 
totodată, într-un veritabil apel la 
respectarea legalității socialiste, la 
întărirea combativității față de 
„ocrotitorii" din punga statului a 
indivizilor bucuroși să profite. O 
anume explicație a situațiilor de 
acest fel există. Este vorba, la 
urma urmei, de mirosul extrem de 
fin al unora de a detecta locurile 
unde se poate trage la fit. Mai pe 
șleau : unde să te faci că muncești 
și de unde să încasezi pe nemun
cite bani. Nu-i nici un secret pen
tru nimeni că, pe lîngă fel de fel 
de echipe — de la categoria „Onoa
re" în jos ori mai în sus — mișună 
fel de fel de băgători de seamă, 
care nu duc lipsă de... stimulente. 
Modul acesta de a-și cîștiga astfel 
pîinea ar merita, desigur, o inves
tigație mai largă, pentru a aduce 
în lumină abuzurile, ilegalitățile ce 
se săvîrșesc și din care se hrănesc 
asemenea oameni departe de tu
multul muncii. Spunem aceasta de
oarece, se știe, parazitul „cu forme 
legale", neîncadrat intr-o muncă 
utilă, este chiar mai vătămător pen
tru partea sănătoasă a colectivității 
noastre decît parazitul declarat, 
tocmai pentru că se fofilează la 
umbra hîrtiilor ocrotitoare.

Comeliu IFRIM

Desene de Adrian ANDRON1C
Fără cuvinte
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în agricultură, sarcina cea mai importantă acum: Prin muncă, răspundere si conlucrare permanentă

DESFĂȘURAREA 1N CONDIȚII OPTIME A 1NSĂM1NTĂRIL0R,
Intrarea în funcțiune la termen 
a noilor obiective de investiții

STRINGEREA ȘI DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE!
Sub brazda, semințe de tea mai bană calitate!

Potrivit programului de desfășu
rare a lucrărilor agricole de toam
nă, piuă la 5 septembrie toată să- 
mința trebuia să fie preluată și de
pozitată in magaziile unităților 
agricole, și aceasta dintr-un motiv 
bine întemeiat : pentru a se evita 
repetarea neajunsurilor din anii 
trecuți, cind schimbul de semințe 
s-a prelungit pină in preajma in- 
sămințărilor.

După două săptămini de la ex
pirarea termenului stabilit, publi
căm relatările corespondenților 
noștri din trei județe.

în județul VRANCEA a fost 
ridicată din bazele de recepție în
treaga cantitate de sămînța de orz. 
Ea se află in unitățile agricole, tra
tată și gata pentru a fi semănată. 
Nesatisfăcător se desfășoară însă 
acțiunea de preluare și transpor
tare a griului in unitățile agricole. 
Sămința pentru această cultură este 
asigurată integral din propria pro
ducție a județului și pe bază de re
partiții de la întreprinderea de va
lorificare a cerealelor, în structura 
de soiuri aprobată în zona județu
lui și din categorii biologice supe
rioare. O bună parte se află încă 
în magazia întreprinderii de valori
ficare. cele mai mari restanțe exis- 
tind la consiliile unice agroindus
triale Panciu, Nănești, Tătăranu, 
Cimpineanca. Ciorăști. Unele uni
tăți agricole — Străoane, Hingu- 
lești, Milcovu, Suraia — nu au pre
luat nici un bob de grîu. Organele 
agricole din județ au datoria de a 
interveni ferm pentnj a asigura o 
mai bună repartizare' și folosire a 
mijloacelor de transport în vederea 
încheierii schimbului de semințe 
de grîu în cel mai scurt timp. Cu 
atit mai operativ, cu cit aceste mij
loace sînt solicitate tot mai intens 
și la preluarea noii recolte din 
cîmp.

TIMIȘ este unul dintre județele 
care-și asigură o bună parte din 
sămința necesară. Totuși, unele 
cantități le primește din alte zone

Recoltarea porumbului la I.A.S. Minăstirea, județul Călărași

STADIUL RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI In cooperativele agri
cole. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele 
de pe care a fost strinsă recolta pînă la 18 septembrie. Unitățile 
agricole din județele notate cu o linie nu cultivă această plantă.

OLT; De ce încă pe cîmp, 
și nu la fabrica de zahăr ?

în județul Olt surprindem, la 
fața locului, aspecte de pe cele două 
fronturi ale campaniei de recoltare 
a sfeclei : fabrica de zahăr și 
cîmpul. Cum decurge preluarea 
acestei culturi la baza de recepție 
a fabricii de zahăr 1

„După cum vedeți, mijloacele de 
transport nu staționează mai mult 
de 15 minute in incinta fabricii — 
ne spune tovarășul Costică Firoiu, 
secretarul comitetului de partid 
din întreprinderea pentru indus
trializarea sfeclei de zahăr Cora
bia. Preluarea ritmică a intregii 
producții de sfeclă din zonă este 
asigurată prin șapte puncte de lu
cru. în cinci minute, cit durează 
descărcarea, intră in fabrică aproa
pe 70 tone de sfeclă". Graficele 
stabilite cu fiecare unitate agricolă 
arată că în zilele de 11 și 12 sep
tembrie unitățile agricole au livrat 
bazelor cantitățile de sfeclă prevă
zute. în ziua de 13 septembrie insă, 
din cele 1 150 tone de sfeclă plani
ficate să intre in fabrică nu sosiseră 
decit 765 tone. Mai mult, pe cimp 
s-au adunat in grămezi peste 10 000 
tone de sfeclă. Cum s-a ajuns la 
această situație ? Răspunsul a ve
nit de la sine în.9oțindu-i pe teren 
pe tovarășii Dumitru Constantin, 
secretar al comitetului județean de 
partid, și Costică Firoiu, reprezen
tantul fabricii de zahăr.

în drum spre consiliul agroindus

ale țării, Pînă ieri, 13 septembrie, 
mai avea de primit 40 tone de sa- 
mînță de orz elită (furnizoare : ju
dețele Călărași și Teleorman) și 
aproape 75 la sută din' sămința de 
grîu (restanțiere : județele Arad — 
132 tone, Bihor — 100 tone, Călărași 
— 50 tone). Nu-i mai puțin adevă
rat că și Timișul este dator altor' 
județe, pînă joi, 17 septembrie, li- 
vrînd doar jumătate din cantitățile 
stabilite. Cauza ? Lipsa de vagoane, 
care trebuie lichidată K cu maximă 
operativitate, pentru ca sămința să 
ajungă în timpul cel mai scurt la 
beneficiari. O mai veche lacună, cea 
privitoare la tergiversarea ridicării 
de către toate unitățile a seminței 
pentru înmulțire prin schimb — de 
la „Agrosem" — persistă și în 
toamna acestui an. Așa se ekplică 
de ce mai sint de ridicat de la 
..Agrosem“ 35 la sută din sămînța 
de orz și 55 la sută din sămînța de 
grîu. Printre unitățile care amină 
de la o săptămină ia alta ridicarea 
seminței se află și unele din zona 
colinară a județului — cooperati
vele agricole din Buziaș, Curtea, 
Margina. Dumbrava. Fibis — unde 
semănatul trebuie să înceapă mai 
devreme, dar ele n-au ridicat încă 
nici sămința de orz.

Această situație aj-ată că în jude
țul Timiș este necesar să se acțio
neze cu mai multă energie și res
ponsabilitate pentru ca, in cel mai 
scurt timp, întreaga cantitate de să- 
mînță să ajungă la cultivatori și de 
la ei direct sub brazdă 1

Pe lingă procurarea semințelor, 
specialiștii unităților agricole au 
datoria de a organiza condiționa
rea lor, astfel incit să întrunească 
normele de calitate pentru a fi in
corporate in soi. Așa cum s-a putut 
vedea in primăvara acestui an, la
nurile de griu din multe zone ale 
tării au fost puternic infestate de 
buruieni ; la orz a existat atac de 
tăciune. Aceasta se datorește și 
folosirii unor semințe necondițio
nate corespunzător. Pentru iniătu- 
rarea acestor neajunsuri au fost 
luate măsuri privind selectarea și 

trial Caracal, la stația de emisie- 
recepție sosește un mesaj. „Avem 
700 tone de sfeclă pe teren și nu-i 
nici o mașină de transport. Au fost 
trimise să ducă legume". Acest 
semnal a determinat măsura ca 
chiar in după-amiaza acelei zile o 
parte a autocamioanelor sosite în 
sprijin din județul Gorj să fie di
rijate Ia cooperativele agricole Gră
dini, Studina și Traianu.

La C.A.P. „Voința", peste 180 de 
oameni scoteau sfecla din pămint 
și o decoletau. Zilnic se recoltează 
100 de tone. Dar și aici, din nou... 
transportul. Aproape 300 tone de 
sfeclă urmau să mai rămînă cel pu
țin o zi sub cerul liber. Cauza ? 
„Avem mijloace de transport, dar 
lipsesc carburanții" — motivează 
ing. Gheorghiță Mindreanu. Și la 
C.A.P. Orlea sfecla era împrăștiată 
pe tot cîmpul. stă de o săptămină 
în grămezi. Pe suprafața „recolta
tă" se aflau multe rădăcini nedeco- 
letate, altele au rămas in pămint. 
întrebăm în stingă, in dreapta 
pentru a afla de ce este atit de slab 
organizată munca, dar toți oamenii 
ne îndrumă spre șeful fermei, pe 
care nu l-au mai văzut la cimp de 
cîteva zile. Să nu-i fi atras atenția 
conducerea cooperativei agricole, 
comitetul de partid că sfecla de za
hăr trebuie recoltată acum, toamna?

Gheorghe ANGHEL 

tratarea semințelor cu cea mai 
mare răspundere.

Care este situația acestor lucrări 
acum, cind semănatul a inceput ? 
Din situațiile existente la Direcția 
agricolă a județului Timiș rezultă 
că oină ieri. 18 septembrie, a fost 
condiționată si supusă analizelor 
de laborator intreaga cantitate de 
sămintă pentru orz și 95 la sută 
din sămința pentru griu. Deși in 
anii trecuti s-a - acordat o atenție 
sporită asigurării unor semințe de 
bună calitate, totuși, anul acesta au 
fost respinse la analiză 303 tone de 
orz si 2 021 tone de griu, care s-au 
acoperit apoi — integral, respectiv, 
partial — din fondul de schimb al 
județului. Au fost si unități căro
ra li s-au respins cantităti mal 
mari din cauza impurităților — de 
pildă, coooerativele agricole de 
producție Sacoșu Turcesc. Mașloc, 
Seceani. Igriș. Nițchidorf. Babsa — 
ceea ce reflectă spiritul de răs
pundere scăzut al unor cadre de 
conducere si specialiști.

Anul acesta, in unitățile agricole 
din județul SATU MARE semin
țele de orz. grîu si alte culturi de 
toamnă se prezintă la un nivel ca
litativ superior fată. de anul trecut, 
în consiliul agroindustrial Odoreu. 
de pildă. întreaga cantitate de 
peste 1 000 tone de semințe desti
nată însămînțărilor a primit bu
letin roșu. în același timp, in alte 
unităti sămința a fost respinsă fie 
pentru germinație slabă, fie pen-" 
tru impurități. în prima categorie 
se situează cooperativele agricole 
Tășnad. Negrești-Oaș. Boinești ,ș.a„ 
însumind o cantitate de 290 tone 
sămintă respinsă, pe care' o asigu
ră insă, la calitatea corespunzătoa
re. întreprinderea de valorificare a 
cerealelor. în fruntea listei din ca
tegoria unităților cărora li s-a res
pins sămința pentru procentul ri
dicat de impurități se situează insă 
tot C.A.P. Tășnad (cu 200 tone), 
urmată de C.A.P. Hodod (100 tone).

Foto : N. Buică

GIURGIU: Posibilități certe pentru 
îmbunătățirea aprovizionării pieței
Recoltarea și livrarea legumelor 

constituie priorități ale lucrărilor 
in multe unități agricole din jude
țul Giurgiu. Cele mai mari cantități 
sint expediate din grădinile aso
ciației economice de Ia Vedea si ale 
I.P.L. Uzunu, ale unor cooperative 
agricole. Dar legume se culeg și 
din... livezi. Ferma Mogoșești a în
treprinderii de sere „30 Decembrie" 
a cultivat în livezile tinere, printre 
pomi, diferite specii de legume, ob- 
ținind rezultate foarte bune. Din 
livezi se recoltează zeci de vagoane 
cu legume. Pină in prezent au fost 
recoltate 61 vagoane de verdețuri și 
legume timpurii, 10 vagoane dovle
cei și castraveți, 10 tone de bame. 
în zilele acestea, din livezile res
pective urmează să fie livrate pie
țelor Capitalei alte 25 vagoane cu 
tomate și peste 20 vagoane cu car
tofi de toamnă.

Cind comitetul județean de partid 
a sesizat intirzierea recoltării 
fasolei in unitățile agricole, a 
luat măsura de concentrare a nu
meroase forțe la stringerea acestei 
culturi. Joi, în întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agri
cole s-a încheiat recoltarea fasolei. 
Mai este de strins producția de pe 
180 hectare aparținind fermelor 
trustului horticol. Au întîrziat deci 
tocmai cei care trebuie să fie exem
plu. După cum criticabil este și 
faptul că în timp ce unele unități 
obțin recolte mari de legume chiar 
în livezi, fermele I.A.S. au realizat 
doar 400 kg fasole boabe la hectar. 
Pot convinge oare conducerile uni
tăților respective că, realizînd o 
producție atit de mică, se preocupă

însăimnțarea cerealelor de toamnă
(Urmare din pag. I)

în aceste zile, paralel cu eforturile 
care se fac în vederea intensifică
rii recoltării culturilor tirzii. tre
buie să fie eliberat terenul de res
turile vegetale, încît tractoarele să 
poată intra imediat la arat si dis
cuit. Condițiile de lucru sint bune 
în această toamnă, și tocmai de a- 
ceea nu trebuie să fie permisă nici o 
abatere de la normele de calitate. 
Este limpede că pentru grăbirea se
mănatului — așa cum rezultă din 
ancheta publicată în numărul de azi 
al ziarului — este necesară rezolva
rea mai operativă a problemelor le
gate de asigurarea, condiționarea și 
tratarea semințelor. Peste tot trebuie 
să se asigure folosirea de semințe 
de cea mai bună calitate, iar e-

Lo stația de condiționat semințe 
Ploiești, griul este selectat cu 

atenție
Foto : Ioan Popescu

Bogdand (75 tone). Pomi si Turu- 
lung cu cite 60 tone. Birsău cu 11 
tone s.a. Cu excepția C.A.P. Tăș
nad. care după cea de-a doua se
lectare pentru reconditionarea se
mințelor a trimis a doua oară pro
be pentru analiză la laborator, 
celelalte unităti .sînt si în prezent 
întîrziate in această privință.

însămințările au început. Pentru 
desfășurarea lucrărilor in ritm sus
ținut sint necesare asigurarea si 
condiționarea în cel mai scurt timn 
a tuturor semințelor. Sub nici un 
motiv să nu se admită incorpora
rea in sol a semințelor care nu 
corespund normelor de calitate !

Anchetâ realizată de
Cezar IOANA
Dan DRAGVLESCU 
și Octav GRUMEZA

cu răspundere de folosirea intensă 
a terenurilor arabile ce li s-au pus 
la dispoziție ?

Recoltele insă — mari sau mai 
mici — trebuie strînse cu grijă, 
evitindu-se orice pierderi. în toate 
comunele și satele oamenii au ie
șit — cu mic, cu mare — la cîmp. 
Numeroase cooperative agricole, 
cum sint cele din Slobozia, Ghiz- 
daru, Răsuceni, Călugăreni, Bolin- 
tin Vale. Ghimpați, au încheiat re
coltarea florii-soarelui ; pe ansam
blul județului această lucrare s-a 
executat pe 90 la sută din suprafe
țele cultivate. Cine trage în urmă 
realizările județului la această lu
crare ? Unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Putineiu și 
Frățești, care au strins floarea- 
soarelui doar de pe 53, respectiv, 55 
la sută din suprafețe. Aici au fost 
trimise mijloace mecanice supli
mentare pentru încheierea recol
tării. Dar porumbul ? A început și 
culesul acestei culturi. Ieri, în co
muna Ulmi se lucra pe solele unde 
vor fi semănate cele 620 hectare cu 
griu. în lanuri se aflau 8 combine, 
dar și numeroși cooperatori. La 
C.A.P. Trestieni, președintele uni
tății, Anica Constantin, și brigadiera 
Maria Andrei erau în fruntea celor 
peste 100 de cooperatori printre 
rîndurile de porumb. Familia Trușe 
alcătuia o adevărată formație de 
lucru : cei șase membri ai săi au 
început lucrul dimineața și, ca alți 
consăteni, au avut spor la cules. 
Așadar, muncile agricole de sezon 
s-au intensificat — și e bine așa.

Petre CRISTEA

ventualele neajunsuri in această 
privință să fie compensate prin e- 
xecutarea de lucrări suplimentare 
la pregătirea terenului si fertili
zare.

Pretutindeni. în fiecare unitate 
agricolă, pe fiecare solă destinată 
cultivării griului și orzului, insămin- 
țările trebuie să se încadreze în ter
menele stabilite și, fapt tot atit de 
important, normele tehnice să fie 
respectate in mod riguros. Prin 
muncă bine organizată, desfășurată 
cu pricepere și hărnicie de mecani
zatori. prin acordarea unei asis
tențe tehnice permanente, compe
tente și responsabile de către spe
cialiști. să punem acum o bază te
meinică producțiilor agricole din 
anul 1982.

Din cele 8 obiective de • investiții 
de pe platforma Combinatului de în
grășăminte chimice Turnu Măgurele 
care trebuiau să fie puse in funcțiune 
pină acum nu s-a dat in exploatare nici 
unul. Un „record" nedorit, cu atit 
mai mult cu cit termenele inițiale 
de intrare in fabricație aparțineau 
anului... 1980. Cum s-a lucrat pe șan
tier din luna ianuarie și pină in au
gust din acest an ne-o demonstrea
ză datele statistice : planul la total 
investiții a fost realizat în proporție 
de 57 la sută, din care construcții 
montaj — 56 la sută.

— Cauzele care au determinat o 
atare situație sint numeroase — ne 
pune în temă inginerul Marin Gîl- 
ceavă. șeful biroului investiții din ca
drul combinatului. Este vorba Înainte 
de toate de insuficiența forței de mun
că. de nelivrarea ritmică a utilajelor, 
de intirzieri în crearea fronturilor de 
montaj și la montaj. Dar este vorba 
și de neajunsuri organizatorice și de 
lipsa de coordonare și supraveghere 
a activității pe șantier, care au de
terminat răminerea în urmă și cali
tatea necorespunzătoare a unor lu
crări de construcții. Aș mai adăuga 
și faptul că în unele perioade s-a re
simțit lipsa anumitor materiale și uti
laje de construcții.

Desigur, stadiul lucrărilor pe șan
tier a fost analizat de nenumărate 
ori cu participarea tuturor factorilor 
implicați ir, realizarea obiectivelor 
de pe platformă, a reprezentanților 
unor ministere și organe centrale, 
s-au stabilit măsuri ; măsuri care, din 
păcate, nu au fost urmate totdeauna 
de fapte. Iar pe șantier mai sint 
multe lucrări de executat. E drept, 
constructorul (Trustul de construcții 
industriale București — Grupul de 
șantiere Teleorman) care este și an
treprenorul general, mentorul (Trus
tul de montaje utilaje chimice), pre
cum și beneficiarul au întreprins, în 
ultima vreme o serie de acțiuni bine
venite. Cu toate acestea, stadiul lu
crărilor de construcții, montaj și de 
realizare a izolațiilor nu poate fi con
siderat satisfăcător. De pildă, în ziua 
documentării se aflau in stoc pe șan
tier 120 utilaje care nu au front de 
lucru asigurat. Alte 230 de tone de 
utilaje sint in curs de montai.

Cum se acționează practic la punc
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Sarcinile și angajamentele asumate 
în întrecere — exemplar îndeplinite

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE OPT LUNI ALE ANULUI
Publicăm in continuare rezultatele în întrecerea socia

listă obținute pe opt luni ale anului în curs de alte colec
tive fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, de construcții și transporturi, din unități ale agri-

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE 

PE BAZĂ DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București, cu 495,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,4 la sută la pro
ducția de energie electrică la bornele 
generatoarelor și la graficul de pu
tere — la dispoziția sistemului ener
getic național, 20,9 la sută la produc
tivitatea muncii ; cheltuielile prevă
zute in buget au fost reduse cu 3,7 
la sută ; consumul de energie elec
trică pentru consumul propriu teh
nologic a fost redus cu 0,8 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați. .

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : întreprinderea minieră 
Barza, județul Hunedoara, cu 886,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția fizică, 1 la sută la producția 
netă. 1,5 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 43,6 la sută la 
volumul de pregătiri miniere, 6,4 la 
sută la productivitatea muncii ; con
sumurile normate de materiale de 
bază au fost reduse cu 24 la sută, 
iar cele de combustibili și energie 
electrică cu 3.2 la sută.

Locul II : întreprinderea metale
lor rare București.

Locul III : Exploatarea minieră 
Nistru, județul Maramureș.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI NEFEROASE 

Locul I : întreprinderea de prelu
crarea aluminiului Slatina, județul 
Olt, cu 660 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută la pro
ducția netă, 4,2 la sută la export,
I. 4 la sută la productivitatea muncii,
II. 6 la sută la producția-marfă vin
dută și încasată și 38,2 la sută Ia 
beneficii ; consumurile normate de 
energie electrică și combustibili au 
fost reduse cu 6 la sută.

Locul II : întreprinderea de alu
mină Oradea, județul Bihor.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER 
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea mecanică 

de utilaj chimic București, cu 657,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,6 la sută la pro
ducția fizică, 14,3 la sută la benefi
cii, 1,7 la sută la productivitatea 
muncii, 0,8 la sută la producția netă 
și 2,5 la sută la export ; cheltuielile 
materiale planificate la 1 000 lei pro- 
ductie-marfă au fost reduse cu 1,8 
la sută. ' <

Locul II : întreprinderea ventila
toare București.

Locul III : întreprinderea metalur
gică Bacău.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
SI UTILAJE ELECTRICE.

MOTOARE
ȘI MATERIALE ELECTROTEHNICE 

Locul I : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, județul Argeș, 
cu 1145,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,9 la sută la pro-

tele de lucru ? La instalația de acid 
sulfuric — linia a IV-a. aflăm de la 
șeful de echipă Dumitru Fldricel că 
au fost repartizați 50 de muncitori la 
montajul utilajelor. în realitate însă, 
din cei 50 de oameni unii sint prevă
zut! și la alte lucrări la care nu era 
asigurată forța de muncă.

O situație asemănătoare am întîl- 
nit și la instalația de acid fosforic. O 
mină de oameni lucrau la cauciucarea 
rezervoarelor. Atit ! Cu o asemenea 
„concentrare" de forte este explica
bil stadiul actual cu totul necores
punzător al investiției : nu s-au ter
minat lucrările de închidere și de

Pe șantierul Combinatului 
de îngrășăminte chimice 

Turnu Măgurele

montaj a tîmplăriei mecanice ; nu
meroase utilaje și trasee tehnologice 
stau în poziția de „așteptare", deși 
există condiții pentru montarea lor. 
Aici se resimte mult lipsa unei ma
carale. în raidul nostru pe șantier 
nu am intilnit pe nimeni din partea 
conducerii unităților de construcții 
și montaj. Pe fondul lipsei de con
trol și îndrumare, se perpetuează o 
serie de neajunsuri de natură orga
nizatorică, abateri de la disciplina 
muncii.

Lucrările se desfășoară lent si la 
instalația de recuperare a resurselor 
energetice secundare și prepararea 
apei supraîncălzite, obiectiv de func
ționarea căruia depinde nemijlocit 
buna desfășurarea a procesului de 
producție pe timpul friguros la noua 
întreprindere din apropierea com
binatului. cea constructoare de utilaj 
chimic. Sint rămase in urmă lucră
rile la centrala de apă fierbinte, 
unde se resimte îndeosebi lipsa su
dorilor la coșul de fum. precum și la 
montajul și izolarea celor 500 metri 
liniari de conductă.

Mai aproape de intrarea în func
țiune se află instalația de fosfat 
monoamoniacal. în curînd aici vor 
începe probele tehnologice pe fosfat 
de uree. Intrarea din plin în pro

ducția fizică, 6,6 la sută la produc
ția netă, 20,5 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 9,9 la su- 

' tă la export, 3,7 la sută la produc
tivitatea muncii și 55,4 la sută la 
beneficii ; consumurile normate de 
energie electrică și combustibili au 
fost reduse cu 5,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
tromureș" Tg. Mureș.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA

CHIMIE ANORGANICA 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești, cu 1 685,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31,2 la sută la pro
ducția netă, 16,9 la sută la producția 
fizică. 56 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 3,6 la sută la ex
port. 50,6 la sută la productivitatea 
muncii. 60,9 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței și 55,9 la 
sută la beneficii.

Locul II : Combinatul chimic Fă
găraș.

Locul III : Combinatul chimic 
Rimnicu Vîlcea.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea „Ilefor" 
Tg. Mureș, cu 1 048,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția netă, 7,5 la sută la producția 
fizică. 3 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 3,3 la sută la ex
port, 2 la sută la productivitatea 
muncii, 13,5 la sută la beneficii și 0,7 
la sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței, consumurile normate de 
materii prime și materiale de bază 
au fost reduse cu 10,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „Heliade" — Bucu- 

' rești.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de tricota

je și perdele Pașcani, județul Iași, cu 
1103,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,9 la sută la pro
ducția fizică, 4,2 la sută la producția 
netă. 0,8 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 2 la sută la ex
port, 33,1 la sută la livrări de mărfuri 

' la fondul pieței și 4,4 la sută la pro
ductivitatea muneijj consumurile 
normate de materii prime și mate
riale de bază au fost reduse cu 1,7 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 3,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de mănuși 
și ciorapi Agnita, județul Sibiu.

I Locul III : întreprinderea „Tînăra 
Gardă" — București.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA INDUSTRIALIZAREA 

CĂRNII
Locul I : întreprinderea de prepa

rate și conserve din carne Bucu
rești, cu 2 441 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,6 la sută la pro
ducția netă, 23,8 la sută la producția 
fizică, 30,3 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 1,6 la sută la ex
port, 25,7 la sută la productivitatea 
muncii și 49,2 la sută la beneficii ; 
consumurile normate de energie elec
trică și combustibili au fost reduse cu 
2,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de indus
trializarea cărnii Bacău.

Locul III : întreprinderea de indus
trializarea cărnii București. 

ducție este încă condiționată de da
rea in exploatare a unui alt obiectiv 
de investiții restant — instalația de 
acid fosforic pur și concentrat. în 
faza pregătirilor pentru începerea 
probelor tehnologice se află si insta
lația de pachetizare. Totul depinde 
insă de întreprinderea „Un io" Satu 
Mare, care mai are de livrat unele 
repere pentru benzile transportoare.

După ce am trecut pe la toate 
obiectivele aflate in construcție 
ne-am convins de faptul că. in afară 
de problema asigurării forței de 
muncă, aprovizionarea cu utilajele 
tehnologice are un rol determinant 
pentru grăbirea ritmului de realizare 
a investițiilor de pe platforma com
binatului. Restanta la utilaje tehno
logice este acum de 200 tone. Res- 
tantieri : in principal Combinatul in
dustrial de construcții de mașini 
Bistrița-Năsăud. întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă din Rimnicu 
Vîlcea. întreprinderea de utilaj chi
mic Făgăraș. întreprinderea mecanică 
de utilaj minier Baia Mare. Tovarășul 
Gheorghe Jianu. secretarul comitetu
lui de partid si președinte al consi
liului oamenilor muncii din combi
nat, face un anei tovărășesc prin 
intermediul „Scinteii" către comu
niștii și toți oamenii muncii din în
treprinderile furnizoare de a depune 
un efort suplimentar pentru a livra 
cât mai curind șantierului din Turnu 
Măgurele toate utilajele contractate. 
Același apel călduros este adresat și 
întreprinderii de pompe si Centralei 
de utilaje si piese de schimb pentru 
industria chimică din București.

Execuția noilor obiective de pe 
platforma Combinatului de îngrășă
minte chimice Turnu Măgurele nu 
și-a găsit încă ritmul dorit. De aceea, 
toți factorii de care depinde termi
narea investițiilor pe acest șantier au 
datoria să privească cu răspundere 
sarcinile ce Ie revin și să acționeze 
efectiv, in strinsă conlucrare, pentru 
depășirea tuturor neajunsurilor, pen
tru punerea neintirziată in funcțiune 
a tuturor obiectivelor restante. Si 
asta acum, cind timpul mai este inrâ 
favorabil pentru desfășurarea lucră
rilor pe un front larg.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii”

culturii, circulației mărfurilor, prestărilor de servicii și c - 
centrale industriale. 5

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizări» 
indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a între
cerii la 31 august *),  pe primele locuri se situează :

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, cos
turile de producție și beneficiile 
sint calculați pe șapte luni.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă de 

stat Brașov, cu 535,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 22,3 la, sută la pro
ducția de carne și cu 16,6 la sută la 
ouă. cu 21.4 la sută la livrările de 
carne în viu și cu 14,9 la sută la 
ouă : beneficiile planificate au fost- 
depășite cu 48,4 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Băicoi, județul Prahova.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Galați.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ. 

ALTE MINISTERE
Locul I : Trustul de construcții 

pentru îmbunătățiri funciare Con
stanța, cu 849,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 26,9 la sută la pro
ducția netă ; 17,6 la sută la produc
tivitatea muncii și 4,5 la sută la be
neficii : cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție au fost mai mici cu 0,4 la 
sută decit cele planificate, iar chel
tuielile materiale — cu 6,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov.

Locul III : Trustul energomontaj.
ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Gorj, cu 444,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,6 la sută la pro
ducția netă. 4.9 la sută la volumul 
mărfurilor transportate, 16 la sută la 
productivitatea muncii, 12,1 la sută la 
beneficii . și 16,5 la sută la venituri 
brute ; consumul de carburanți a fost 
redus cu 7,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de trans
porturi auto Constanta.

Locul III : întreprinderea de trans
porturi auto Alba.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA 

Locul I : întreprinderea comerțului 
cu ridicata pentru mărfuri alimen
tare Alba Iulia, județul Alba, cu 464 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la livrări 
de mărfuri cu ridicata, 52,6 la sută la 
beneficii și cu 8 la sută la volumul 
livrărilor de mărfuri pe un lucrător : 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
livrări s-au redus cu 2,6 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri tex- 
tile-incăltăminte Baia Mare.

Locul III : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri me- 
talo-chimice Galați.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărire comunală și locativă 
Vîlcea. cu 1659,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24,4 la sută Ia În
casări din activitatea de producție si 
prestări servicii. 13 la sută la pro
ducția și prestările in unităti fizice. 
185 la sută la producția netă indus
trială. 31 la sută la beneficii și 55,5 
la sută la valoarea producției-marfă 
industrială și prestările de servicii 
neindustriale in industria mică : 
cheltuielile planificate la 1 000 lei 
producție-marfă și prestări de servi
cii s-au redus cu 2.8 1*  sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărire comunală si loca
tivă Harghita.

Locul III : întreprinderea județea
nă de gospodărire comunală si loca
tivă Bacău. (Agerpres)
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Zilele trecute ziarul nostru a 
scris, la loc de cinste, despre in
trarea 
uzine 
te, pe 
Călan. 
atunci 
faptelor de muncă destoinică și 
devotată săvirșite de sute și sute 
de oameni, din diverse meserii, 
care au lucrat zi și noapte la 
proiectarea și construirea uzinei, 
la montarea instalațiilor. Cel pu
țin in ultima perioadă, montorii 
au ajuns să facă „ziua" de lucru 
de 36, de 40 sau chiar de 48 ore! 
De bună voie, din conștiință 
muncitorească. Inginerul loan 
Voicu, de pildă, și-a sărbătorit 
împlinirea a 33 de ani de viață 
intr-o asemenea zi prelungită, 
dirijind procesul de încărcare a 
bateriei de cocs. „Felicitările 
după schimb" — le-a zis el to
varășilor de muncă. Și le-a pri
mit intr-adevăr după, dar dubla
te: pentru cei 33 de ani și pen
tru evenimentul tuturor.

in funcțiune a primei 
cocsochimice automatiza- 
platforma siderurgică din 
Consemnind evenimentul, 
n-am stăruit și asupra
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I
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I Porumbei I

I
I
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I

premianți
In recentul campionat 

blican al columbofililor, 
s-a dat 
Tepllce. 
tiietate 
fraților 
(locul I 
belul 367-321-79 și locul II pe e- 
chipe, după făgărășeanul Vasile 
Ludu) a avut ciștig de cauză in 
fața fratelui său Teodor (locul 
III). In general, concurența din 
Sibiu, ai căror porumbei s-au 
numărat și in alte rinduri prin
tre premianți, au controlat și in 
acest an concursul, adunind 
mai puțin de 31 .premii.

repu- 
startul 

din orașul cehoslovac 
In disputa pentru in- 

s-au angajat „călătorii" 
sibieni Sărățianu: Liviu 
la individual cu porum-

nu
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La bucată sau 
la kilogram?

Mircea Boiangiu, pensionar din 
Tîrgu Jiu, și-a cîștigat renumele 
de harnic și priceput legumicul
tor. Pasiunea lui este mai ales 
cultura tomatelor. In acest an, 
de pe o suprafață de numai 100 
metri pătrați a obținut o recoltă 
de peste 3 000 kilograme de ro
șii mari și frumoase. Deunăzi, un 
vsein l-a rugat să-i vindă 120 
de kilograme. M. B. i-a numărat 
120 de bucăți, dar „clientul" a 
dorit să cumpere la ctntar, nu cu 
bucata. Puse pe cintar, cele 120 
de roșii atirnau... 140 de kilo
grame. Așadar, la vestitul gră
dinar e mai convenabil cu 
cata.
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Tot pe drum...
Ion Brașoveanu, tipograf 

Bacău, și-a cumpărat un radio 
„Expres", atrăgător, cochet, fa
bricat la „Electronica". Dar, in-- 
cepind de-a doua zi, aparatul 
n-a mai funcționat. Tot de a- 
tunci, I.B. a inceput să bată dru
mul la atelierul din Bacău al re
prezentanței firmei constructoa
re. După ce meșterii locali au 
schimbat toate piesele ce le-au 
putut schimba, l-au sfătuit pe 
om să expedieze aparatul la fa
brică. Zis și făcut. Dar, după 
trei săptămini, „Expresul" a a- 
juns din nou in mina cumpără
torului, cu indicația... expresă de 
a-l trimite la „Tehnoton" — Iași. 
Destinatarii nu avuseseră nici 
măcar .curiozitatea să desfacă 
pachetul și să vadă că aparatul 
le aparține. Iată deci că la 
„Electronica" nu numai aparate
le au defecțiuni !

din
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îi plăcea la circ!
Să fi fost omul vreun mare 

amator de circ? La prima ve
dere așa părea, deoarece mereu 
dădea ocol circului instalat in 
Oborul Brăilei. Și tot pe la în
ghesuială îl duceau pașii. Indi
vidul, pe nume Dan Stoican, s-a 
dovedit insă a fi un „prestidigi
tator"... ordinar. Băga mina 
lă intr-o poșetă și, cit ai 
hocus-pocus, o scotea cu 
portmoneu. La un număr
greu, a fost oprit de doi specta
tori... in civil.

goa- 
zice 

un 
mai
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„Descurcărețul"
Lui Nicolae Petre din Zimni- 

cea i se dusese vestea că e 
băiat descurcăreț. „Ai nevoie- de 
lemne ? Iți aduce băiatul! Po
rumb zici ? Facem rost ime
diat !" Pentru serviciile ce le 
oferea — „cinstit, dezintere
sat !“ — nu lua decit intre 200 
și 1000 de lei. După aceea 
făcea nevăzut. A păcălit
unul, pe altul, pină la al 7-lea. 
Așteaptă și acum să vadă cit 
va lua (7 !).

se 
pe
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Țuica de... casă
Acum, cind ne mai despart 

puține zile pină la apariția tul
burelului, are mare căutare țui
ca de casă. Pe care naivii o 
cumpără de la tot felul de „pro
ducători" cu cazane improvizate 
in care folosesc drept materie 
primă in special zahărul. Unii 
beau și se îmbolnăvesc; alții 
vind și se îmbogățesc... pină 
cind pățesc ca Zaharia Oană și 
Anghel Dupală din Fetești, care 
n-au reușit să-i „amețească" și 
pe oamenii legii.
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I Rubricâ realizată de

Gheorcjhe MITROI 
ți corespondenții „Scînteii
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A doua parte a adunării cetățenești: dincolo de sală.
pe teren, la materializarea propunerilor

Am notat, mai de mult. In carne
tul de reporter afirmația unui pre
ședinte de Organizație a Democrației 
și Unității Socialiste despre, mani
festările ..Tribuna democrației" din 
orașul său — Oltenița : „Intilnirea 
propriu-zisă a gospodarilor, dezbate
rea uneia sau alteia dintre proble
mele cetățenești cu care se con
fruntă orașul e doar o primă parte a 
întregului, a ceea ce trebuie să în
semne. în final, o ..Tribună". A doua 
parte a întîlnirii cetățenești se des
fășoară nu în săli de ședințe, ci ..pe 
teren", acolo unde se înfăptuiesc, 
concret, obiectivele gospodărești dis
cutate de cetățeni în cadrul ..Tribu
nei".

Am revenit la Oltenița cu gîndul 
de a vedea la fata locului cum se 
desfășoară această a doua parte a 
„Tribunei democrației", intr-un oraș 
ca Oltenița. în plină dezvoltare și 
înflorire, unde viata ridică zilnic, 
cum e și firesc, numeroase pro
bleme.

Ni s-a dat un prim exemplu : la 
Începutul anului, tovarășul Mihai 
Mocanu, lucrător la întreprinderea 
de producere și industrializare a le
gumelor și fructelor, a luat cuvîntul 
și a întrebat în adunare : „De ce 
trebuie mereu să așteptăm revărsa
rea Dunării, a Argeșului., ca abia 
mai pe urmă să fie mobilizate for
țele necesare evacuării apei din de
pozitele I.L.F. ? N-am putea noi în
șine. din timp, să ridicăm un dig în 
zona depozitelor noastre, a altor în
treprinderi, să împiedicăm inunda
țiile și să prevenim eventualele 
pagube ?“

Propunerea a fost însușită pe loc. 
Mai mult, s-a hotărît și refacerea 
altor diguri existente. Iar din sala 
de ședințe, decizia a fost aplicată 
pe teren : au fost transportați peste 
27 000 mc de pămînt. cu care s-au 
înălțat diguri de peste un metru 
înălțime, în lungime de 4 km. iar 
altele au fost consolidate pe o lun

gime de 5 km. Total — peste 2 mi
lioane lei economii. în care este în
corporată munca a peste 4 000 de oa
meni.

...Ideile care expuse în întîlnirile 
din cadrul „Tribunelor" prind apoi 
rapid viată si se transformă în fap
te sînt ideile gospodărești, cele ce 
stîrnesc interesul maior al cetățeni
lor. Cum a fost, de exemplu, iniția
tiva în grup a cîtorva deputati — 
Marin Ionescu. circumscripția electo
rală nr. 10, Anghel Berindei — cir
cumscripția electorală nr. 3. Anghel

S-a avut grijă ca nimeni să nu stea 
rezemat în cazma. A fost de lucru 
pentru toată lumea. Cine nu e mul
țumit. cine nu dorește să se mute 
mai repede în casă nouă?!

Susținerea prin acțiuni si măsuri 
organizatorice a dorințelor cetățeni
lor este, desigur, o importantă atri
buție a consiliului popular. Caracte
rul viu. bogăția ideilor formulate la 
„Tribuna democrației" implică însă 
și un alt rol : acela de cristalizare a 
soluțiilor pentru înfăptuirea în prac
tică a propunerilor. Spre exemplu.

Albulescu — circumscripția electo
rală nr. 9. care au propus in cadrul 
„Tribunei democrației" ca benefi
ciarii noilor apartamente să partici
pe mai eficient la finisările blocu
rilor.

L-am întrebat pe tovarășul Dumi
tru Marinescu, secretar al biroului 
executiv al consiliului popular oră
șenesc, cum a acționat primăria in 
fata acestei propuneri. Ne-a răs
puns :

— Realizarea inițiativelor gospodă
rești depinde, printre altele, de orga
nizarea frontului de lucru. Aici se 
localizează una din atribuțiile cș re
vin unor buni edili. Nu e de-ajuns 
să asculți propunerile oamenilor, su
gestiile lor. Totul poate să se rateze 
dacă nu se iau si măsurile organiza
torice necesare. In, cazul ajutorului 
acordat de cetățeni constructorilor 
— care, valoric, s-a ridicat pină acum 
la aproximativ un milion lei — totul 
se datorește unei bune organizări a 
muncii : am invitat pe șantierele 
orașului, prin rotatie și pe bază de 
tabele, în funcție de necesități, pe 
toți beneficiarii noilor apartamente.

activitățile gospodărești îndeosebi pe 
plan edilitar presupun frecvent pro
curarea și manipularea unui mare 
volum de materiale de construcții : 
nisip, ciment, var. piatră. încă din 
timpul adunărilor cetățenești se 
caută cele mai bune soluții pentru 
soluționarea, cu forte proprii, a aces
tor probleme. Un exemplu din multe 
altele. La una dintre „Tribune". Du
mitru Tulgara — circumscripția e- 
lectorală nr. 7 — și alti cîțiva parti
cipant! au sugerat ca nisipul să fie 
scos din albia rîului Argeș nu de 
către gospodăria comunală, ci de ce
tățeni. Firește, rămînea de soluționat 
problema transportului. Tot cetățe
nii. si tot în cadrul adunării, au pro
pus să fie mobilizate în acest scop 
toate mijloacele hipo din oraș, inclu
siv cîteva camioane aie întreprinde
rilor locale. Au fost, totodată, stabi
lite zilele cind vor avea loc acțiuni
le cetățenești respective — și mai 
rămăsese o problemă : cine să mo
bilizeze oamenii ? S-au oferit să facă 
acest Juoru președinții comitetelor 
de cetățeni. Totul a fost minuțios 
pus la punct, incit la despărțire

toată lumea știa cu precizie ce are 
de făcut.

Si iată cîteva cuvinte despre efi
ciență : anul acesta. ..leu cu leu", pe 
baza participării active a cetățenilor 
la îmbunătățirea propriilor lor con
diții de viață, s-au adunat în bu
getul consiliului popular peste 
20 000 000 lei. Firesc. aceste fonduri 
vor fi investite' în alte lucrări de 
larg interes.

N-am dori să se înțeleagă, din cele 
relatate, că toate propunerile cetățe
nești ivite în adunările populare se 
referă numai și numai la probleme 
edilitare. în multe - rînduri au fost 
sesizate unele deficiente în rețeaua 
de servire publică a orașului, ale 
transportului în comun ș.a.m.d. De 
pildă, tovarășele Vasilica Keghea și 
Ileana Nica. lucrătoare la filatura 
din oraș, au propus înființarea unei 
case de comenzi (cu comanda direc
tă sau anticipată) atît de necesară 
muncitoarelor care lucrează în 
schimburi. Alți cetățeni au propus 
extinderea uzinei de apă. Nu o casă 
de comenzi am înființat, ne relata 
tovarășul Marinescu, ci patru. Cit 
privește extinderea uzinei de apă. lu
crările vor fi curînd terminate. Pro
fit de ocazie pentru a lămuri un alt 
aspect al problemei care decurge 
din adunările cetățenești organizate 
în cadrul „Tribunei democrației" : 
„Cu cit organele locale sint mai sen
sibile la propunerile, sugestiile șl 
observațiile cetățenilor, cu atît ce
tățenii capătă încredere. Isi înmul
țesc intervențiile în cadrul viitoare
lor întîlniri."

Și. am adăuga noL cu dt dialogul 
dintre primărie și cetățeni e mai 
frecvent și mai amplu, cu atit mai 
mult autorii propunerilor pentru în
florirea orașului se vor reintîlni 
mai des, „pe teren". în folosul tu
turor și al fiecăruia.

A IX-A EDIȚIE

A FESTIVALULUI

INTERNAȚIONAL

„GEORGE ENESCU'

• Recitalul extraordinar al violonistu
lui sovietic Vladimir Spivakov

I
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Gh. GRAURE

TIMIȘOARA: Noi spații de învăță mint
Odată cu începerea anului de 

învățămînt 1981—1982, în centrul 
universitar Timișoara au fost puse 
ia dispoziția studenților și cadrelor 
didactice noi spații pentru desfășu
rarea activității instructiv-educati- 
ve, tehnico-productive și de cerce
tare, care sporesc simțitor baza 
tehnico-materială a celor patru 
institute de învățămînt superior din 
acest mare oraș al tării. La Insti
tutul politehnic „Traian Vuia", 
unde învață aproape 13 000 de stu
dent!, au fost finalizate, cu parti
ciparea directă a viitorilor benefi
ciari, construcția unui edificiu pen
tru Facultatea de tehnologie chimi
că. un pavilion pentru Facultatea de 
construcții și laboratorul de ele

mente hidraulic? și orlogerie indus
trială din cadrul Facultății de meca
nică, toate însumînd peste 20 000 mp. 
O nouă policlinică universitară, 
cuprinzînd amfiteatru, laboratoare 
și cabinete de consultații, a fost 
dată în folosință la Institutul de 
medicină. Și viitorii agronomi vor 
beneficia de condiții optime de 
pregătire, prin darea în folosință a 
unei facultăți care adăpostește 
2 amfiteatre, 41 laboratoare. 17 
săli de seminarii și 54 cabinete. 
La toate acestea trebuie adăugate 
noile obiective sociale. între care 
figurează cantina Institutului poli
tehnic, cu 2 000 de locuri. (Cezar 
Ioana).

Ateneul Român, la recitalul Vla
dimir Spivakov (vioară), Boris 
Behterev (pian), a fost arhiplin. 
Șl erau nu numai obișnuiții abo
nați ai filarmonicii, ci foarte mulți 
tineri, veniti să-i asculte pe doi 
dintre valoroșii reprezentanți ai 
școlii interpretative sovietice.

Spivakov și Behterev nu țin să 
cucerească publicul de la primele 
măsuri. Propun marea muzică fără 
artificii, fără argumente din afara 
opusurilor. Te invită pur și simplu 
să călătorești printre pagini de 
Beethoven, Schubert, ca într-un 
uriaș ocean de lumină pe care ei, 
cu entuziasm, cu bucurie, îl înțe
leg ca pe un apropiat prieten, des- 
prinzînd rolul fiecărui fascicul de 
lumină. Nimic prețios, totul de o 
limpezime și o luminozitate care 
te ajută să-i urmărești pînă la de
taliile de mare rafinament. Sînt 
mari virtuozi, dar programul l-au 
ales nu ca să șocheze printr-o brian
tă tehnică, ci ca să poată adînci 
adevărata muzică; dovadă opțiunea 
lor pentru cele două sonate beetho- 
veniene (Sonata nr. 1 în re major 
și Sonata nr. 8 în sol major) și 
paginile schubertiene (Duet in la 
major opus 162 și Fantezia în do 
major opus 159) — în care în prim 
plan se află adîncimea ideilor, 
poezia, farmecul urmăririi unui 
inteligent dialog, generozitatea ar
moniilor. Vladimir Spivakov, cu 
arcușul său de o iradiantă tinerețe, 
se lasă inspirat de un rondo plin 
de vervă (finalul primei sonate 
beethoveniene), de un presto scli
pitor (Fantezia de Schubert), pa
gini potrivite temperamentului 
său, dar surpriza ți-o oferă în des
fășurările lente, de amplitudine 
cărora le caută în permanență alte 
și alte sensuri, alte lumini neștiu

te. Iar Boris Behterev, sobru, mu
zician de esență, cu un tușeu ele
gant, îi este partener ideal.

Un program, după cum spuneam, 
de aleasă muzică, completat cu 
scurte piese de mare virtuozitate 
(Două dansuri românești de Bar- 
tok, Dans ungar de Brahms, Dan
sul spiridușilor de Bazzini) ca o 
demonstrație de tehnică impecabi
lă, arcușul Iul Spivakov jucîndu-se, 
realmente, în ritmuri amețitoare 
cu dublele corzi, cu rlageoletele... 
Este de admirat la acești înzestrați 
soliști nu numai măiestria, ci și 
faptul că virtuozitatea și-au închi
nat-o. în primul rînd. marii muzici.

Smaranda OȚEANU

• Concertul Filarmonicii din Dresda

Cu rîvna de a per
petua în conștiința 
urmașilor o imagine a 
exemplarității, scri
itorul Constantin Zăr- 
nescu, la capătul a 
opt ani de lucru de
dicați creației brân- 
cușiene, propune un 
toarte cuprinzător vo
lum. „Aforismele și 
textele lui Brâncuși" 
(apărut in editura 
„Scrisul românesc") 
nu este, așa cum ti
tlul ne-ar putea-o in
dica, doar o culegere, 
rememorare pioasă a 
gîndirii brâncușiene 
despre artă. Volumul 
nu este doar un act de 
recuperare (întru totul 
binevenit dealtfel) me
nit să întregească prin 
texte (în mare par
te știute) cunoașterea 
acestei eminente per
sonalități. La capătul 
unei laborioase ope
rații de reconstituire, 
Constantin Zărnescu 
nu aduce doar exem
plul unei asemenea 
devoțiuni, ci între

prinde în două sub
stanțiale studii o in
terpretare a operei.

Cu știința de a aso
cia comentariului con
cret sensul adine al 
operei, de a-l releva 
explicindu-1 prin în
seși cuvintele mare

lui Brâncuși, autorul 
descifrează idei care 
definesc atitudini fun
damentale ale sculp
torului, farmecul lu
crărilor lui, unicitateâ 
lor estetică. Acesta 
este rostul unui prim 
capitol : „Aforismele 
și concepția lui Con

o documentație ri
guroasă. Constantin 
Zărnescu le-a reluat 
nuanțînd unele inter
pretări cunoscute ale 
operei, emițînd noi 
ipoteze, subliniind sen
sul adine, perspectiva 
pe care o deschid asu
pra operei unele afir

mîrie una din cele 
mai mărețe figuri ale 
artei din toate veacu
rile". Considerat drept 
unul din cei mai în
semnați deschizători 
de drum în arta con
temporană, Brâncuși a 
adus sculpturii mo
derne înnoiri care nu

bului (romboedrului), 
autorul reconstituie cî
teva din problemele 
unui univers artis
tic în care pasiunea 
se alătură cunoașterii, 
în care înțelepciunea 
e completată de en
tuziasm.

Pentru prima oară

Constantin ZĂRNESCU t

„Aforismele și textele lui Brâncuși“
stantin Brâncuși des
pre artă".

Brâncuși, se știe, iși 
explica (adeseori în 
timpul lucrului) crea
țiile prin afirmații 
aforistice, prin ma
xime pline de tîlc, pe 
care le-au cules prie
tenii și admiratorii 
lui. Exegeții creației 
brâncușiene au re
curs aproape întot
deauna, în comentari
ile lor, la aceste afir
mații (unele existen
te în interviurile ce 
i-au fost luate sau 
în texte scrise de 
Brâncuși și publicate 
încă din 1925 în re
viste românești și 
străine). Bazîndu-se pe

mații ignorate de cer
cetători. cum ar fi : 
„Coloana fără sfîrșit 
este negarea Labyrin- 
tului" sau „Călătoria, 
in realitate, se des
fășoară inlăuntrul nos
tru".

Deopotrivă exeget șl 
apologet al creației 
brâncușiene, autorul 
reconstituie pentru ci
titori, pe această bază, 
o adevărată biogra
fie spirituală de-a 
lungul căreia se îm
pletesc aderența la 
spiritualitatea româ
nească și elementele 
de noutate ale crea
ției acestui artist, 
care, după expresia 
lui Jean Cassou, „ra-

ar fi fost cu sigu
ranță posibile dacă 
nu s-ar fi întemeiat 
pe certitudinea unei 
tradiții venite din 
străfundurile creației 
populare căreia i-a 
cunoscut și căutat sen
sul interior și nu 
doar frumusețea ex
terioară. Subliniind le
găturile creației lui 
Brâncuși cu mediul 
artistic românesc și 
străin, relațiile sculp
turii cu spațiul ro
mânesc și cel sud-est 
european, atrăgînd a- 
tenția asupra carac
terului mediteranean, 
luminos al artei lui 
sau oprindu-se asu
pra interpretării rom

reunite laolaltă, afo
rismele și textele (ca
pitolul II), grupate în 
două subcapitole, „Des
pre artă" și „Despre 
viață", oferă con
cludente repere de 
portret moral și ar
tistic, readuc în aten
ția cititorului un ade
vărat „jurnal de crea
ție".

Adînc clădită în 
opera brâncușiană, 
spiritualitatea româ
nească se desprinde 
cu vigoare și din 
această „minune a 
lumii" — cum nu
mește autorul an
samblul monumental 
de la Tg. Jiu. în ulti
mul capitol al cărții,

pe care-1 dedică aces
tui complex sculptu
ral, Constantin Zăr
nescu descifrează cî
teva din coordonatele 
specificului său prin- 
tr-o sugestivă com
parație cu „Miorița". 
„Impresionanta epopee 
brâncușiană, ne spune 
autorul, ne ajută să 
pătrundem infinit mai 
adînc și fiorul tra
gicului senin din ba
lada populară „Mio
rița", cea mai vestită 
dintre poeziile noastre 
orale, capodoperă de 
valoare mondială, cum 
a denumit-o Leo Spi
tzer, prin excelență 
reprezentativă pentru 
fizionomia spirituală a 
poporului nostru".

Ilustrațiile acestei 
cărți (multe fotografii 
inedite au fost reali
zate la indicațiile au
torului) contribuie la 
reconstituirea imagi
nii unitare a gîndirii 
brâncușiene. Alături 
de textele Iui Brân
cuși. ele contribuie la 
conturarea unui uni
vers artistic propriu 
și pe deplin original, 
universul marelui ar
tist al patriei noastre 
și al lumii.
Marina PREUTU

Filarmonica din Dresda a prile
juit intilnirea cu unul din colecti
vele simfonice cele mai importan
te din R. D. Germană. Cu a- 
celasi prilej, publicul a avut oca
zia să reîntîlnească doi muzicieni 
care au evoluat în numeroase rin
duri în țara noastră — dirijorul 
Herbert Kegel și pianista An- 
nerose Schmidt. Programul a 
început cu Uvertura de concert 
de George Enescu. Omagiul adus 
genialului compozitor, sărbătorit la 
centenarul nașterii sale, a avut cu 
atit mai multă semnificație, cu cit 
lucrarea abordată aparține -ultimei 
perioade de creație a muzicianu
lui, Uvertura ocupînd un loc mai 
aparte prin faptul că se constituie 
într-o replică dată Rapsodiilor, de 
la înălțimea înaltei, deplinei ma
turități. Dirijorul șl orchestra au 
oferit dovada eforturilor celor mai 
frumoase de aprofundare a partitu
rii, subliniind caracterul dansant 
al acestei muzici de sonorități 
cînd ample, cuprinzînd neașteptate 
conflicte dramatice, cînd aerate, în 
care plasarea cu finețe a solouri- 
lor instrumentale a fost făcută cu 
grijă și discreție.

Concepția oaspeților asupra celui 
de-al treilea Concert pentru pian 
și orchestră de Prokofiev a apărut 
deosebit de interesantă, cu nuanțe 
inedite chiar. Cîntat în „forță", in 
tempouri strânse, urmărind diver
sificarea secvențelor expresive; 
concertul a găsit în muzicienii 
germani interpreți capabili să 
sublinieze vigoarea muzicii', să gă
sească un echilibru între extreme. 
Pianistei Annerose Schmidt, aflată

Intr-un spectaculos progres de la 
ultima apariție la noi, acest opus 
prokofievian i se potrivește admi
rabil. Artista s-a dovedit o vir- 
tuoză, de o tehnicitate absolut im
presionantă. Vigoare, precizie, inci
sivitate a atacului, sublinierea in
teligentă a devenirilor expresive 
au constituit atributele cântului so
listic al Annerosei Schmidt, aplau
dată îndelung de public.

Orchestra și dirijorul au acom
paniat impecabil 1 Dar despre co
lectivul simfonic și dirijorul Her
bert Kegel impresiile cele mal 
consistente In fața publicului le-au 
oferit tălmăcirea Simfoniei a Il-a 
de Brahms. Impresia dominantă a 
fost aceea de înțelegere înțeleaptă 
a partiturii. Puțin valoroaselor 
maniere de interpretare exacerbată 
a romantismului brahmsian, Her
bert Kegel și Filarmonica din 
Dresda le-au dat replica unei in
terpretări echilibrate, de un ro
mantism controlat, epurat de efu
ziuni. Conflictul dramatic a fost 
recreat convingător. Orchestra s-a 
dovedit un instrument cu virtuți 
notabile, cu partizile omogene (ex
celentă cea a primelor violine, de 
mare acuratețe intonațională I), 
însă cu o calitate a sunetului mul
țumitoare doar. Herbert Kegel este 
un dirijor de certă muzicalitate și 
bun gust artistic.

Un concert in care programul 
consistent și interpretarea domi
nată de probitate profesională au 
creat satis'facții dintre cele mai 
autentice.

Theodor DRAGUIESCU

• Seară de cvartete românești

Omul nou, omul păcii
(Urmare din pag. I)
dern s-au demodat, 
iată că de la sine, prin 
constrângerea istorică, 
a ieșit la iveală un nou 
cuvint ce se impune. 
Acest cuvînt, ce pe
cetluiește timpul nos
tru de sfîrșit de veac, 
este : „Omul nou". El 
a căpătat valori fără 
margini, diferite, de la 
o înaltă aspirație pînă 
la batjocură, puțind fi 
întrebuințat' după cali
tatea celui ce încearcă 
a-l înțelege.

Lupta între vechi și 
nou este dramatică.. Pe
ricolul pîndește ca Nici
odată. Numai „omul 
nou", conștient, va pu
tea pune stavilă ororii 
unui nou război.

Epoca trecută, a val
sului și stilului rococo, 
cu toate amăgirile, de
ficientele ei sociale, a 
adus revoluția. Acum, 
dezarmarea depinde de 
nivelul de cultură și 
înțelegere la care a a- 
juns întreaga omenire, 
iar nu de cîțiva „aleși". 
Majoritatea e cea care 
trebuie să înțeleagă 
sensul colaborării și să 
decidă asupra viitoru
lui ei.

Acum se poate afir
ma „omul nou". Fapt

major. Trăim In
tr-adevăr epoca în 
care „omul nou" se 
poate impune. Cursa 
între conștient! și in
conștienți este deschi
să. Important acum 
este ca numărul celor 
ce se nasc ca „om 
nou", ca om- al res
ponsabilităților să fie 
suficient de mare ca să 
poată domina și im
pune stilul lui de via
ță, de pace, de colabo
rare. Totul pe pămînt 
va fi de altă calitate 
dacă faptele majorită
ții vor impune simțul 
responsabilității, al 
colaborării.

Intr-adevăr necesar, 
stringent necesar este 
acum ca o majoritate 
cu calitățilte ce se cer 
„omului nou" să domi
ne. Orizontala să se 
înalțe la nivelul Ver
ticalei.

Lupta Împotriva în
cercărilor de reînnoi
re. lupta pentru a- 
bolirea concepțiilor 
învechite ale celor 
ce nu vor sau nu 
pot înțelege că trăim 
o epocă a schimbări
lor esențiale din toa
te punctele de vede
re este acerbă. Este 
natural ca incăpățîna- 
rea celor Învechiți și

care implicit se simt 
dați la o parte să fie 
violentă. Ca nicioda
tă se vor naște înțir-- 
ziați care vor avea 
impresia că epoca pe 
care o trăim. e mai 
haotică decit a fost 
vreodată, tocmai pen
tru că nu se pot a- 
dapta valorilor vieții 
noi ce se naște, și 
uită că în timpul lor 
au fost două războaie 
mondiale — și arși în 
cuptoare 4 milioane de 
oameni. Ca niciodată 
vor ieși la iveală mon
struoase opoziții, cri
minale opoziții, greșite 
Înțelegeri; ca niciodată 
vor mișuna pe pă- 
mint „oameni-fanto- 
mă“ care vor regreta 
trecutul, nedîndu-și 
seama că nu mai este 
momentul regretelor. 
Vor fi și oamerii care 
nu știu efe înseamnă 
războiul și pretind 
ușoara, frivola per
fecțiune a unui coti
dian fără responsabi
litatea individuală.

Schimbarea esenția
lă, calitativă nu este 
făcută dintr-o acumu
lare de bunuri — mai 
multe televizoare, mai 
multe aspiratoare, 
mai multe avioane 
etc. — căci și un cri

minal poate avea te
levizor, aspirator și 
voiaja — ci dintr-o 
schimbare fundamen
tală, de salt calitativ, 
de înnobilare interioa
ră a ființei umane.

Singur omul pe pă
mînt își poate lua 
asupra să-și îmbu
nătățească ființa. Ani
malul poate fi dresat 
de om, chiar pînă la 
performanțe de circ, 
dar atît, pe cînd omul 
poate și trebuie să 
devină conștient de 
nobilele lui posibili
tăți umane și să se 
auto-disciplineze as
cendent.

Pămintul nu a fost 
niciodată lipsit de oa
meni responsabili : 
personalități ale artei, 
ale științei, eroi ai 
dreptății. „Omul nou", 
în sensul nobil al no
țiunii, a existat întot
deauna, dar a fost al 
unei minorități. Azi, 
„omul nou" trebuie 
6ă devină al majori
tății ca să se poată 
iffipune și să nu mai 
dea voie să se întîm- 
ple pe pămînt ororile 
care au putut exista 
șl care încă ne pîn- 
desc. Iar viitorul cu
vînt calitativ să fie 
„Omul Păcii".

Manifestări științifice
în perioada 15—18 septembrie, la Constanța și 

Tulcea a avut loc simpozionul național cu tema 
„Tehnologia culturilor irigate", organizat de Aca
demia de‘științe agricole și silvice, împreună cu 
Institutul de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea.

în cadrul simpozionului, la care au participat 
specialiști, cadre didactice universitare, cercetă
tori, ingineri și tehnicieni agronomi din nume
roase județe ale țării, au fost dezbătute, in lu
mina sarcinilor și indicațiilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lu
cru de la C.C. ai P.C.R., aspecte privind perfec
ționarea activității de cercetare în acest dome
niu. extinderea și generalizarea mai rapidă în 
producție a rezultatelor bune obținute in ve
derea modernizării și dezvoltării agriculturii, 
sporirii contribuției acestei ramuri la progresul 
economiei naționale.

Participanții la simpozion au abordat proble
me actuale și de perspectivă privind lucrările 
hidrotehnice de irigații, exploatarea sistemelor 
amenajate, folosirea celor mai eficiente echipa
mente și utilaje de irigat în condițiile pedocli
matice specifice diferitelor zone ale țării. O 
parte a dezbaterilor și intervențiilor s-au desfă
șurat pe terenurile stațiunilor de cercetare și în 
zonele irigate ale unor unități agricole de stat 
și cooperatiste.

★
în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei meta

lurgistului", vineri au inceput la Reșița lucră
rile unui simpozion tehnico-știintific la care 
participă specialiști din producție, cercetare și 
învățămînt din București, Călărași, Galați, Hu
nedoara, Oțelu Roșu. Cîmpia Turzii, Nădrag, 
Reșița și alte localități din țară. Simpozionul cu
prinde în programul său studii aplicative priJ 
vind ridicarea gradului de scoatere a metalului 
pe tona de produse siderurgice, intensificarea 
procesului de elaborare a oțelului, prin interme
diul zgurei, soluții tehnologice eficiente de la
minare. îmbunătățirea procedeelor tehnice de 
pregătire a oțelului lichid, prin insuflări de 
pulberi metalice, și alte domenii ale metalurgiei.

(Agerpres)

Muzica de cameră este În cu
prinsul artei sunetelor ceea ce este 
poezia în cuprinsul literaturii : un 
domeniu al creației în care conți
nutul de o intensă vibrație emoțio
nală este exprimat în forme conci
se. esențializate. șlefuite pînă ce 
dobîndeso limpezimea și strălucirea 
cristalului. Aceasta a fost calitatea 
pusă în lumină de Seara de cvar
tete românești susținută în sala 
„George Enescu" a conservatorului 
bucurestean în ciclul de manifes
tări prilejuite de aniversarea cen
tenarului enescian. Două apreciate 
cvartete de coarde. „Eufonia" al 
Filarmonicii din Tîrgu Mures și 
„Timișoara" al Filarmonicfi ..Ba
natul", au interpretat lucrări de 
compozitori români relevante pen
tru diversitatea de stiluri în con
textul unei afinități de gîndire și 
sensibilitate proprii în ansamblu 
muzicii noastre.

Cvartetul „Eufonia", alcătuit din 
Petru Agoston, Ladislau Gergely. 
Ludovic Toth și Petru Cosma, a 
tălmăcit cu caldă simțire si o teh
nică de prim o<din Cvartetul de 
coarde in mi bemol major op. 22. 
nr. 1 de George Enescu, lucrare de 
elevată meditație poetică, transfi
gurată sonor cu atîtă plasticitate, 
încât ne cucerește pînă în adînc 
prin puterea sugestivă a ‘imaginii, 
apropiată de metaforă.

• Agenda

Elocvent pentru creația unul mu
zician care postulează de-a lungul 
bogatei sale activități primatul ex
presivității în artă. Cvartetul de 
coarde nr. 8 de Zeno Vancea este 
clădit din structuri polifonic-moda- 
le ce se desfășoară calm, molcom, 
cantabil, fără asperități si excese, 
concentrând la maximum impulsul 
emoțional. în viziunea aceleiași 
formații interpretative. Cvartetul 
de Zeno Vancea s-a impus prin 
acuratețea stilului și limpezimea 
formei, atribute ale măiestriei com
ponistice.

Expresie a unui temperament 
creator robust. organic integrat 
sensibilității artistice a făuritorilor 
de cîntec românesc. Cvartetul de 
coarde în do major de Ion Dumi
trescu s-a înscris de mult în li
teratura de gen prin coloritul ori
ginal care se transmite nemijlocit 
interpretilor și publicului. Dina
mismul cuceritor al imaginii, con
trastând cu momente de îngîndura- 
re poetică, dă farmec și tinerețe 
consacrată de timp acestei muzici, 
trăsături marcate cu avînt de Cvar
tetul „Timișoara", compus din loan 
Fernbach. Mircea Tătaru, William 
Stiirzinger și Ștefan Kerekes.

Aceeași formație instrumentală a 
tălmăcit Cvartetul nr, 1 pentru 
coarde de Mircea Hoinic.

Vasile TOMESCU

festivalului
• La ora 17, în studioul de concerte al Radioteleviziunii, cvartetele de 

coarde „Voces" și „Eutherpe" din Iași interpretează lucrări de Berger, Bu- 
ghici și Enescu.

• La Sala mare a Palatului, la ora 20, evoluează soliști și orchestra Tea
trului Mare Academic de Stat al U.R.S.S. intr-un concert de arii din opere.

Foto : Sanda RADU

• Joi seara, la Opera Română, in spectacolul „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski, alături de balerini ai primei noastre scene lirice, a evoluat 
talentatul cuplu cubanez Josefina Mendez — Pablo More.

• Tot joi a avut loc la studioul de concerte al Radioteleviziunii pre
zentarea operei „Crăiasa zăpezii" de Liana Alexandra.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
îmi este foarte plăcut să vă exprim profundele mele mulțumiri pentru 

cordialele dumneavoastră felicitări și urări de fericire personală pe care le-am 
primit cu ocazia instalării mele la președinția Republicii, precum și pentru 
călduroasele urări de progres și prosperitate adresate poporului Uruguayan.

De asemenea. împărtășesc convingerea Excelenței Voastre că relațiile de 
prietenie dintre țările noastre vor continua să se dezvolte din ce în ce mai 
mult în avantajul reciproc, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

General-locotenent (R) 
GREGORIO C. ALVAREZ

Președintele Republicii Orientale
a Uruguay ului

Plenara Consiliului Culturii si Educației Socialiste
Vineri s-a desfășurat in Capitală 

Plenara Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, în cadrul căreia au fost 
dezbătute aspecte ale desfășurării 
Festivalului național al educației și 
culturii socialiste „Cîntarea Româ
niei", în perioada 1979—1981, precum 
și ale activității instituțiilor teatrale 
și muzicale în stagiunea 1980—1981. 
Au fost analizate, de asemenea, pro
bleme ale organizării și desfășurării 
activității cultural-educative și artis
tice în intervalul 15 septembrie 1981— 
15 mai 1982 și proiectele programe
lor instituțiilor de spectacole pentru 
perioada 1981—1982.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de Suzana Gâdea. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste.

în rapoartele prezentate, precum și 
în dezbaterile ce au avut loc a fost 
subliniată larga audientă de care 
s-a bucurat, și in perioada anali
zată, Festivalul muncii și creației 
„Cîntarea României", inițiat și orga
nizat sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și devenit o per
manență a întregii activități cultu- 
ral-artistice și politico-educative de 
masă din țara noastră. De-a lungul 
uit nilor doi ani, s-a arătat în plena
re festivalul a antrenat peste 5 mi- 
1’ e de muncitori, țărani, intelec- 
t ;oimi ai patriei, elevi, stu- 
denji, militari — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe la
tura politico-educativă a festivalului, 
o pondere însemnată în această edi
ție au reprezentat-o acțiunile menite 
să contribuie la educarea patriotică și 
revoluționară, materialist-științifică a 
maselor. Constituind un elogiu adus 
muncii, creației materiale și spiri
tuale. Festivalul național ..Cîntarea 
României" a determinat și o conlu
crare strînsă între artiștii profesio
niști și amatori, o intensă participa
re a maselor la creația tehnico-știin- 
țifică, la acțiunile de perfecționare și 
organizare a producției și a muncii.

Analizînd stagiunea teatral-muzica- 
lă incheiată, desfășurată sub semnul 
sărbătoririi a 60 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, ra
portul și discuțiile au relevat creș
terea capacității artei spectacolului de 
educare a maselor în spiritul umanis
mului revoluționar, al normelor eticii

BULETIN RUTIER.
Informații de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație
Atenție, școlari!

Odată cu începerea noului an de 
lnvățămînt, prezența elevilor consti
tuie ut fapt cotidian în toate locali
tățile "bane și rurale, prezență de 
care f ;buie să țină seamă toți con
ducă! if auto. Se recomandă șoferi
lor cg, ori de cite ori zăresc copil 
af’ ■**  >n deplasară în apropierea dru- 
mi r și cind circulă prin apro- 
pi< jl școlilor, să reducă viteza 
peutru a fi în măsură să acționeze 
preventiv în cazul cind un copil se 
angajează imprudent în traversare. 
Din păcate. în fiecare zi. 2—3 copii 
sint accidentați. în municipiul Con
stanta, de exemplu, doi copii. în 
vîrstă de 4. și, respectiv. 14 ani. aU 
fost accidentați de mașini in timp ce 
au traversat strada fără să se asigure, 
în aceeași împrejurare a fost acci
dentată la Slatina o fetiță de 9 ani.

• Polițist sau delincvent : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, GRĂDINA 
MIORIȚA — 20.
• Desene animate — 9; 10,15;* * Aven
turile lui Mark Twain — 14; Viața • 
frumoasă — 16,45; 19 : DOINA.'
• Scene din viața de familie i BU- 
ZEȘTI — 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Io, ho, ho ; LIRA - 15,30; 17,30;
19.30.
• Zăpada albă a Rusiei t COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Orele fiicelor ț MUNCA — 15,30;
17,45; 20.
• Vara speranțelor s ARTA — I;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Julek ; PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Aventuri In Marea Nordului : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20. 
GRĂDINA LIRA — 20.
• Domnișoara Noorie s FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRĂDINA BUZEȘTI — 19,30.
• Războiul stelelor : EXCELSIOR — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, TOMIS — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,30: 19,15, la grădi
nă — 20,15. EFORIE — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 19,45.
• Par și impar : GRIVITA — 9; 11,15;
13.30.
• Cariera mea strălucită t GRIVITA

Este necesar ca părinții și persona
lul didactic să reamintească tuturor 
copiilor principalele reguli de circu
lație, îndeosebi cele privitoare la 
traversarea pietonilor, circulația cu 
bicicleta și călătoria cu mijloacele de 
transport în comun, pentru a-i pro
teja de pericolul accidentelor. De 
asemenea, trebuie să se treacă de 
îndată la reînființarea patrulelor șco
lare de circulație, menite să promo
veze în rindul copiilor respectarea 
regulilor de deplasare pe drumurile 
publice.

Nu e totul vechimea 
permisului de conducere

Nu toți din cei aproape două mili
oane de posesori ai permisului de 
conducere auto conduc in fiecare zi 
mașinile. Unii nu se urcă săptămîni 
și chiar luni de zile la volan. De 
aici, necesitatea ca atunci cind per
soanele în cauză încep să conducă, 
să dea dovadă de multă atenție pen
tru parcurgerea cu bine a etapei de 
readaptare, de redobîndire a deprin
derilor și reflexelor cerute în pilo
tarea cu siguranță a autoturismului. 
Este adevărat că reușita examenului 
atestă însușirea unui grad de cunoș
tințe teoretice și practice în domeniul 
conducerii autovehiculelor, dar nu-i 
mai puțin adevărat că este vorba 
despre un grad minim de cunoștințe, 
ce trebuie dezvoltate și consolidate 
apoi în procesul practic al conducerii 
autovehiculului. Or, dacă tocmai în 
perioada de după examen nu se 
efectuează in mod curent pilotarea, 
cunoștințele teoretice și deprinderile 
practice se diminuează pe zi ce trece. 
De curînd. pe strada Republicii din 
Turda, Valeria Hetea — posesoare a 
permisului de conducere auto din 
aprilie 1980, dar cu foarte puțină 

și echității socialiste, prin promo
varea unui repertoriu de calitate, a 
unor spectacole și concerte de o alea
să ținută artistică.

Participanții la discuții s-au anga
jat să acționeze, în continuare, pen
tru ridicarea întregii activități cultu
ral-educative și artistice la înălți
mea exigențelor actuale ale societă
ții noastre.

în încheiere, a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune :

„Asemeni întregului nostru popor, 
creatorii și lucrătorii din domeniul 
culturii și artei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — sint 
puternic însuflețiți de ideile nova
toare pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strălucit și consecvent 
promotor al noului In viața socială, 
exemplu de dăruire și abnegație in 
slujirea cu devotament și înalt simț 
patriotic a idealurilor celor mai scum
pe ale poporului nostru, le-ați formu
lat cu clarviziune științifică în recen
tele expuneri și cuvîntări.

Pentru tot ceea ce faceți In ve
derea dezvoltării culturii și artei, 
pentru grija ce o purtați creatorilor, 
activul din domeniul culturii vă adu
ce, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, caldul său omagiu.

Exprimăm, de asemenea, întreaga 
recunoștință tovarăș ei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, savant de renume mondial, pentru 
sprijinul ce-1 acordă dezvoltării crea
ției literar-artistice. întregii noastre 
activități.

Urmind exemplul dumneavoastră 
insuflețitor, oamenii de artă și cultu
ră participanți la plenară iși expri
mă hotărirea de a face totul pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor și 
răspunderilor ce revin culturii și artei 
din documentele programatice ale 
Congresului al XII-Iea al P.C.R., de a 
milita neobosit pentru a ridica la un 
nivel calitativ superior întreaga acti
vitate cultural-educativă și artistică 
în vederea formării omului nou, con
structor conștient și entuziast al so
cialismului și comunismului in 
România".

(Agerpres)

practică la volan — se deplasa cu 
autoturismul 4—CJ—3263 dinspre 
Aiud către Dej. Era prima ei de
plasare pe distantă mai lungă și o 
efectua cu autoturismul nou-nouț. 
înmatriculat la 15 august anul acesta. 
Neapreciind corect distanța la reve
nirea din depășirea unui autofurgon. 
a pierdut controlul volanului și a 
intrat cu mașina pe trotuar, unde a 
accidentat mai mulți trecători. Un 
caz din care rezultă învățăminte utile 
pentru cei ce conduc autovehicule la 
început sau cu - intermitente. Chiar 
este recomandabil ca începătorii la 
volan să parcurgă primele deplasări 
însoțiți de conducători auto cu ex
periență, în măsură să le corecteze 
stîngăciile Inerente debutului auto
mobilistic.

Luminile de întîlnire 
ale laturilor

Odată cu începerea sezonului de 
toamnă, zilele au început să se 
scurteze simțitor : dimineața se lumi
nează mai tîrziu, seara se întunecă 
mai repede. Scurtarea zilei înseamnă 
pentru conducătorii auto deplasarea 
timp de mai multe ore în condiții de 
vizibilitate redusă, fie dimineața, fie 
in amurg. Lipsa de vizibilitate poate 
fi anihilată în mod pronunțat cu aju
torul luminii de întîlnire a fafurilor. 
Este însă de-a dreptul uimitor — și 
de neînțeles — cum unii șoferi, deși 
se înserează serios, continuă să circu
le cu autovehiculele neiluminate nici 
măcar cu lămpile de poziție. Oare 
nu-și dau ei seama că o mașină 
neiluminată nu poate fi distinsă de 
la distanță — lucru foarte important 
în cazul cind cel din sens opus se 
angajază într-o depășire — și că 
șoferul aflat la volanul unui aseme
nea autovehicul conduce ca și cind 
ar fi legat la ochi? Iși dau seama 
dar, din neglijență sau ușurință, nu 
aprind luminile. Unii sînt chiar 
agresivi : nu numai că nu pun în 
funcție luminile de întîlnire ale fa
rurilor. dar trec la „represalii" îm
potriva partenerilor de drum, care 
recurg la serviciile acestor lumini, 
orbindu-i cu faza lungă a farurilor.

Ce înseamnă a distinge cu o se
cundă mai repede un obstacol aflat 
pe șpsea. cu ajutorul fazei de întîl
nire a farurilor, este ușor de dedus 
dacă ne gîndim că. la viteza de 60 
km/h, un autovehicul parcurge într-o 
secundă aproape 17 m. Deci, pentru 
evitarea unei coliziuni cu un obsta
col. salvatori pot fi și 20 de centi
metri, dacă ei reprezintă distanța 
între autovehiculul oprit la timp șl 
obstacolul aflat pe drum. E bine să 
reținem acest lucru, cit nu e prea 
tîrziu 1

CRONICĂ
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Iosif Banc se eliberează din funcția 
de președinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Tovarășul Marin Enache se nu
mește in funcția de președinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

Tovarășul Angelo Miculescu se eli
berează din funcția de viceprim-mi
nistru al guvernului și ministru al

Vizita delegației militare a R. D. Germane
Vineri dimineața, tovarășul Ion 

Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația militară 
condusă de generalul-coionel Heinz 
Kessler, adjunct al ministrului apă
rării naționale și șef al Direcției 
principale politice a Armatei Popu
lare Naționale a R. D. Germane, 
aflată într-o vizită în tara noastră.

La primire au luat parte genera- 
lul-locotenent Constantin Olteanu. 
ministrul apărării naționale, gene- 
ralul-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale si secretar al Consiliului po
litic superior al armatei, secretari

Vizita delegației Adunării Populare a R. P. Bulgaria
Delegația Adunării Populare a 

R. P. Bulgaria, condusă de Stanko 
Todorov, membru al Biroului Politie 
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Adunării Populare, a sosit, vineri 
după-amiază într-o vizită în județul 
Bacău. în aceeași zi. delegația a avut 
o întrevedere cu tovarășa Alexan
drina Găinușe, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,’ 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele consi
liului popular județean. Oaspeților 
le-au fost înfățișate unele din pre
ocupările oamenilor muncii din jude
țul Bacău privind dezvoltarea econo
mică, socială și edilitar-gospodă- 
rească a localităților.

Plecarea secretarului general al P. C. Sanmarinez
Vineri a părăsit Capitala secretarul 

general al Partidului Comunist San
marinez, Umberto Barulli, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 septembrie. In țară : Vreme In 
curs de încălzire. Cerul va U temporar 
noros. Vor cădea ploi locale In vestul 
și nordul țării și izolate In rest. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat cu inten
sificări de scurtă durată In regiunile 
vestice și la munte. Temperaturile mi

ȘTIRI SPORTIVE

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
La Split (Iugoslavia) in prima zi a 

campionatelor balcanice de canotaj 
academic echipajul de 8 plus 1 al 
României s-a clasat pe locul intii cu 
timpul de 5’49“78/100, urmat de echi
pajele Bulgariei — 5’54“28/100 și Gre
ciei — 6’01“04/100. Sportivii români 
au mai obținut medalii de aur la 
schif 4 plus l rame și patru rame fără 
cirmaci juniori.

Cea de-a 40-a ediție a Campionate
lor balcanice de atletism au Început 
vineri la Sarajevo, reunind sportivi 
și sportive din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia.

în proba feminină de 800 m, vic
toria a revenit atletei românce Fița 
Lovin, cronometrată în l’58“92/100, 
utmată de Doina Melinte (România)
— 2’01“56/100, Gospodinova (Bulgaria)
— 2’02“43/100, Petkova (Bulgaria) — 
2’06“57/100. Cursa de 10 000 m s-a 
încheiat cu succesul lui Gyorgy 
Marko (România), cu timpul de 
29’20“28/100.

• Localitatea poloneză Elk a găz
duit cel de-al doilea meci interna
țional amical de fotbal dintre selec
ționatele de juniori ale Poloniei și 
României. încheiat la egalitate : 0—0. 
în primul joc. disputat la Suwalik, 
scorul fusese de asemenea egal : 
2—2.

• Turneul zonal feminin de șah 
de la Bydgoszcz (Polonia) a conti
nuat cu runda a 11-a, în care maes- 
tra româncă Marina Pogorevici a 
cîstigat la Elisabeta Polihroniade, 
după ce anterior. în partida între
ruptă din runda a 10-a. o învinsese 
pe campioana Cehoslovaciei, Kveta 
Eretova. într-o altă partidă impor
tantă a rundei. Dana Nutu (Româ
nia). a obținut victoria în partida cu 
Maria Porubski (Ungaria).

In clasament conduce Marina Po
gorevici (România) cu 9 puncte, ur
mată de Maria Ivanka (Ungaria) — 
8,5 puncte, Margareta Mureșan 
(România) — 6,5 puncte și două 
partide întrerupte.
• Rezultate înregistrate în ulti

mele meciuri din cadrul grupelor 
preliminare ale campionatelor euio- 
pene feminine de baschet : grupa A 
(la Ancona) : R. F. Germania — Iu
goslavia 62—60 (27—36) ; Olanda — 
Finlanda 66—63 (32—36) ; Polonia — 
Italia 77—55 (38—23); grupa B (la 
Senigallia) : U.R.S.S. — Bulgaria 
111—78 (61—42); Cehoslovacia — 
România 68—56 (39—25); Ungaria — 
Suedia 83—63 (35—43). 

agriculturii șl industriei alimentare, 
urmind a primi alte însărcinări.

Tovarășul Ion Teșu se eliberează 
din funcția de ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și se numește în 
funcția de ministru al agriculturii și 
industriei alimentare.

Tovarășul Alexandru Ionescu se 
eliberează din funcția de director ge
neral al Radioteleviziunii române.

Tovarășul Ilie Radulescu se nu
mește în funcția de director general 
al Radioteleviziunii române.

adjunct! ai Consiliului politic supe
rior.

Au fost prezent! Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane în tara 
noastră, și colonelul Joachim Schro- 
ter. atașat militar aero si naval al 
R. D. Germane la București.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej, desfășurate într-o at
mosferă cordială, tovărășească, au 
evidențiat relațiile prietenești dintre 
Armata Republicii Socialiste Româ
nia si Armata Populară Națională a 
Republicii Democrate Germane, re
lații care se dezvoltă continuu, pe 
baza stimei si respectului reciproc, 
în interesul ambelor țări si popoare.

în onoarea delegației, consiliul 
popular județean a oferit un dineu.

*'
Aflată In cursul dimineții la Iași, 

delegația Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria a vizitat cartiere de 
locuințe din acest municipiu, Grădina 
botanică din dealul Copoului, precum 
și plantațiile de viță de vie și Com
binatul de vinificație de la Cotnari.

Oaspeții au fost însoțiți în aceste 
vizite de Emilia Sonea, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale.

A fost prezent Petăr Danailov. am
basadorul R. P. Bulgaria la București.

' (Agerpres)

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Ludovic Fazekas. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

(Agerpres)

nime vor fi cuprinse Intre 6 și 14 gra
de, izolat mai coborîte în prima noapte, 
iar cele maxime intre 16 șl 24 de grade, 
pe alocuri mai ridicate. Dimineața, lo
cal, ceață. în București : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va ti schimbă
tor, favorabil ploii în a doua parte a 
intervalului. Vînt slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 8 și, 12 grade, iar cele maxime în
tre 20 și 24 de grade. Dimineața, ceață 
slabă. (Ileana Mibăilă, meteorolog de 
serviciu).

La săritura in înălțime bărbați, re
prezentantul țării noastre Daniel Albu 
s-a clasat pe locul doi. cu 2,17 m, ca 
și Nicolae Bindar la aruncarea cio
canului, cu un rezultat de 68,90 m. 
Florența Crăciunescu a ocupat pozi
ția secundă la aruncarea discului, cu 
64,28 m, pe locâl trei clasîndu-se 
Mariana Ionescu — 61,85 m.

In ziua a treia a campionatelor eu
ropene de tir de la Titograd, spor
tivul român Gabriel Cristache s-a 
clasat pe locul trei în proba de pistol 
viteză rezervată juniorilor, intrînd 
în posesia medaliei de bronz, cu un 
rezultat de 593 puncte. Proba a fost 
cîștigată de sovieticul Viktor Iva
nenko — 598 puncte, un nou record 
european de juniori și record mon
dial de seniori egalat.

Pînă în prezent, sportivii români 
au cucerit la actualele campionate 
europene de tip 8 medalii, dintre care 
4 de aur, 2 de argint și 2 de bronz.

Echipa României s-a clasat pe lo
cul patru în grupă și va evolua în 
continuare in turneul pentru locurile 
5—8. alături de formațiile Bulgariei, 
Olandei și italiei. Pentru turneul fi
nal (locurile 1—4) s-au calificat se
lecționatele Poloniei. Iugoslaviei. 
U.R.S.S. si Cehoslovaciei.

cinema
• Ștefan Luchian : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45: 20.
• „Tridentul" nu răspunde : PACEA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Duelul : VIITORUL — 15,30; 17,30;
19,30.
• Convoiul : miorița — 9; 11,151
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : FLA- 
CARA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Vocile : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,30; 20,15.
• Echipajul : PATRIA — 9; 12,15;
15,45; 19. FESTIVAL — 9; 12; 16; 19, 
CULTURAL — 9; 12; 16; 19.
• învățătorul s CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Procurorul acuză : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pledone tn Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. la 
grădină — 20. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂDI
NA CAPITOL — 19,30.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis- 

tru al guvernului, a primit o tele
gramă trimisă de Taha Yassin Ra- 
madhan. membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, prim vi
ceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Irak, în care transmite sin
cere mulțumiri pentru deosebita 
ospitalitate și călduroasa primire fă
cută la București. .

în telegramă se exprimă convin
gerea că vizita întreprinsă în Româ
nia si rezultatele ei reprezintă un 
nou nas înainte pe calea adîncirii 
relațiilor de prietenie și colaborare 
care leagă cele două țări.

Cronica zilei
Vineri la amiază au luat sfîrșit la 

București convorbirile dintre Ion Lă- 
zărescu, ministrul minelor, și doamna 
dr. G. K. T. Chieps, ministrul resur
selor minerale și gospodăririi ape- 
lor din Republica Botswana, care a 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația Ministerului Minelor.

Cu acest prilej, a fost evidențiată 
dorința comună de a se lărgi și di
versifica colaborarea dintre Româ
nia și Botswana în domeniul minier, 
în special în ceea ce privește acti
vitatea de explorare și exploatare a 
zăcămintelor de cărbune, sare, me
tale neferoase și prețioase.

★
Societatea de Cruce Roșie din Re

publica Socialistă România a acordat 
Semilunii Roșii din Iran un ajutor 
compus din îmbrăcăminte si încăl
țăminte pentru a veni în sprijinul 
populației sinistrate în urma cutre
murelor de pămînt care au avut loc 
recent în această tară.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Chile, ambasadorul acestei 
țări la București, Mario Silva Concha, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Gheorghe Fulea, ad
junct al ministrului minelor, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, ai altor ministere, institu
ții centrale, oameni de cultură, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

★
La Muzeul de artă din Craiova a 

avut loc, vineri, vernisajul expozi
țiilor „Peisaje canadiene" și „Ta
blouri din Canada", prima reunind 
lucrări de grafică. în diferite tehnici, 
iar cea de-a doua, fotografii color și 
alb-negru.

Despre semnificația evenimentului, 
inclus in cadrul legăturilor culturale 
dintre țara noastră și Canada, au 
vorbit Peter McLaren Roberts, am
basadorul Canadei la București, și 
Paul Rezeanu, directorul Muzeului 
de artă din Craiova.

în aceeași zi a fost prezentată o 
gală de filme de artă și documentare 
din Canada.

(Agerpres)

Simpozion cu tema 
„Mihai Viteazul și epoca sa"

Simpozionul cu tema ..Mihai Vi
teazul și epoca sa : istoriografia ro
mână despre personalitatea voievo
dului" a marcat vineri, la Turda. în
ceperea manifestărilor cultural-artis- 
tice reunite sub gepericul festivalu
lui „Uniți’<n cuget și-n simțiri". Fes- 

valul' a’ ajuns îh acest an la a 4-a 
ediție si este dedicat comemorării a 
380 de ani de la uciderea lui Mihai 
Viteazul, pe Cimpia Turzii — omul 
care a realizat pentru prima dată 
unirea politică a Țărilor Române. 
Timp de trei zile, bimilenara Po- 
taissa, tnfloritoarea Turda de astăzi, 
va găzdui expoziții de cărți, docu
mente și emisiuni filatelice cu tema : 
„Mărturii ale luptei poporului român 
pentru unitate națională si dreptate 
socială", expoziția de artă plastică 
„Din trecutul de luptă și prezentul 
de muncă al poporului român", spec
tacole de poezie si muzică patriotică, 
de cîntece și dansuri tradiționale si 
contemporane susținute de formații 
laureate ale Festivalului national 
„Cîntarea României".

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 18 SEPTEMBRIE 1981

EXTRAGEREA I : 20 37 87 71 78 17 
73 80 18

EXTRAGEREA a II-a : 4 40 36 61
15 60 23 11 72

Fond total de cîștiguri 1279 350 lei, 
I din care 500 000 lei. report la câte- 
I goria 1.

Din activitatea partidelor progresiste, 

democratice din noile state independente

„PREMISE PENTRU DEZVOLTAREA 
ZIMBABWE PE CALEA SOCIAUSTĂ«

Ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" publică un amplu in
terviu solicitat prințului ministru al Republicii Zimbabwe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), Robert. Mugabe, in care 
sint prezentate orientările generale ale tinărului stat african.

Precizînd concepția fundamentală 
care ghidează activitatea politică a 
Z.A.N.U., R. Mugabe a declarat : „Ne 
simțim angajați față de principiile 
marxismului și leninismului și. por
nind de la aceasta, credem că re
sursele tării noastre trebuie să fie 
proprietatea întregului popor. In ceea 
ce privește orientarea noastră, ea 
este socialistă. Noi încercăm mai în- 
tii să creăm premisele pentru o 
transformare a societății noastre, a- 
dică pentru trecerea de la sistemul 
capitalist moștenit la o societate so
cialistă. Aceasta nu este un lucru 
ușor. .

Recunoaștem realitatea istorică e- 
xistentă în țara noastră, adică o in
frastructură capitalistă, cu întreprin
deri particulare. Aceste realități le 
luăm în considerare în politica noas
tră. Cu toate acestea, sîntem con
vinși că singura cale realistă de a 
obține o mai mare prosperitate pen
tru poporul nostru constă în tre
cerea resurselor tării în mîinile po
porului. Cu alte cuvinte, urmează să 
acționăm spre a se ajunge la o parti
cipare a statului în industrie. în sec
torul minier si in agricultură.

In acest scop, am înființat coo
perative agricole și creăm o miș
care sindicală proprie, precum și 
consilii de întreprindere în industrie. 
Prin măsuri aplicate treptat, vrem 
să asigurăm ca pozițiile statului și 
poporului să nu rămînă inferioare 
sectorului particular din economie. 
Pe aceste căi credem că vom pu
tea ajunge prin pași corespunzători la 
socialism.

Aspect din capitala Republicii Zimbabwe

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
9,40 Film artistic : „întîlnire la New 

York". (Reluare), producție a stu
diourilor americane. în distribuție; 
Tony Curtis, Debbie Reynolds, 
Jack Oakie, Kay Medford, Marjo
rie Bennett. Regia : Robert Mulli
gan

11,15 Limba și literatura română. Cum 
vorbim, cum scriem corect

11,40 Dați copiilor vopsele ! Reportaj 
11,50 Vocația umanitară a Crucii Roșii 
12,05 Din sălile de concert șl de spec

tacol ale Festivalului internațional 
„George Enescu"

15,00 Mozaic cultural-artlstlc-sportiv. • 
Vedere din port... Reportaj de Car
men Dumitrescu • Autograf muzi
cal : Elvira Clrje • invitat în stu- 
diou Vlrgil Cândea • Melodii popu
lare cu Marla Cornescu • Recital 
Aurelian Andreescu • Gala dese
nului animat — rubrică alcătuită 
de viorica Bucur • Film artis
tic în serial ; „Bunicul". Premieră 
pe tară. Producție a studiourilor 
americane ■ Caleidoscop muzical 
• Din lirica bacoviană în Inter
pretarea actorului Mlrcea Albules- 
cu • Sport : • Marele Premiu de 
automobilism al Olandei de la Zan-

15,45; 18; 20,15. GRADINA GLORIA — 
20.
• Un șerif extraterestru t FEREN
TARI — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trecătoarea : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19,45.
• Orașul tăcerii : MODERN — 9;
11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 19,45; la gră
dină — 20,30, GRĂDINA PARC-HO- 
TEL — 20.
• Sint timid, dar mă tratez : POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
s Articolul 420 : COSMOS — 10; 13;
16; 19.
• Mica romanță : GRĂDINA FESTI
VAL - 19,45.
• Căpitanul răzbunării I GRĂDINA 
ARTA — 20.
• Corleone ; GRADINA CULTURAL
— 19,45.

teatre
• A.R.I.A. (la Ateneul Român) : Re
cital : NICOLAI GEDDA — tenor; la 
pian : JAN WYRON (Suedia) — 20; 
(la Sala mare a Palatului) : Concert

însușirea și concretizarea princi
piilor marxist-leniniste vor fi apli
cate tinînd seama de contextul Re
publicii Zimbabwe. Cu alte cuvinte, 
după ce am luat in considerare si
tuația concretă, istoria si cultura tă
rii noastre, aplicarea socialismului va 
fi o formă ne deplin specifică Re
publicii Zimbabwe. Principiile pot fi 
aceleași — ‘ aplicarea lor este dife
rită.

în ceea ce privește forma demo
crației în Zimbabwe, ea nu trebuie 
să corespundă modelului si concep
tului occidental de democrație. Noi 
nu ne putem permite luxul unui sis
tem cu mai multe partide.

Pe termen lung, ne gîndim la o 
formă de democrație cu un partid 
unic. Acesta constituie un atribut 
specific african- al democrației. In
teresele comune privind prosperita
tea poporului nu fac necesară exis
tența mai multor partide. Așa a fost 
Africa in trecut : este un model a- 
frican de societate. în care si noi 
credem. Nu am ajuns încă să-l reali
zăm. dar o vom face intr-un răs
timp scurt. Este un fapt că Z.A.N.U. 
și Z.A.P.U. au format un guvern de 
coaliție care conduce această tară de 
la obținerea independenței. As dori 
să subliniez că ceea ce apropie a- 
ceste două formațiuni politice este 
preponderent față de diferențele de 
opinii. In guvernul nostru participă 
și reprezentanți ai populației albe. 
Vrem să folosim în Zimbabwe toa
te forțele democratice pentru conso
lidarea statului nostru".

droort, cursă pentru campionatul 
mondial al piloțllor de formula 
unu. o Selecțluni din „Cupa mon
dială" la atletism, ediția Roma 
1981. • La ora 17,00 — transmisiune 
directă de la Pernlk (Bulgaria) 
din campionatele europene de vo
lei feminin România — Iugoslavia 

18,00 Agenda Festivalului „George 
Enescu"

18,35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea. Reșița — 

foc nestins
20,00 Din sălile de concert șl de spec

tacol ale Festivalului Internațional 
„George Enescu"

20.30 Teleenclclopedia 1
21,15 Film serial : „Sfidarea". Episodul 2 
22,10 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturna TV

PROGRAMUL 2
17,00 Festivalul internațional „George 

Enescu". Concertul cvartetelor 
„Voces" șl ,,Euterpe" din Iâșl 

19,00 Telejurnal
19.30 Monumentele anilor eroici (III) 

(reluare)
20,00 Moment folcloric
20,20 Maramureș — o poartă deschisă 

spre oameni. Documentar artistic. 
O producție a Studioului de film 
TV

21,00 Festivalul Internațional „George 
Enescu"

22,10 Telejurnal ■ Sport
22.30 Nocturna TV 

de arii din opere. Soliștii șl orchestra 
Teatrului Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S. — 20; (la studioul de concer
te al Radioteleviziunii) : Concertul 
cvartetului de coatde „VOCES“ din 
Iași — 17.
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 15, Filumeha Mar- 
turano — 20, (sala Atelier) : Gimnas
tică sentimentală — 15, Idolul și Ion 
Anapoda — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
Ddihnă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Astă-seară poezia muzicii ti
nere — 19,30.
• Teatrul Mic : Maestrul și Margareta
— 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul —- 20.
• Teatrul de comedie : Există nervi
— 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scurtcir
cuit la creier — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Veselie la Tănase — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" : La 
fîntina dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la sala Giu
lești) : Legenda cîntărețului — 17.

• CUM A LUAT NAȘ
TERE UNIVERSUL. Unul 
dintre obiectivele cele mai am
bițioase ale N.A.S.A. este legat 
de speranțele oamenilor de știin
ță de a asista la... nașterea Uni
versului. prin intermediul teles
copului proiectat să fie lansat 
pe o orbită circumterestră de 
naveta spațială. Dacă Ia nivelul 
sistemului solar lumina parcurge 
in opt minute distanța pină la 
Pămînt, pînă la cea mai apropia
tă stea trebuie să străbată spa
țiul timp de pafru anii Cu alte 
cuvinte, imaginea recepționată 
de la un astru ne parvine după 
cel puțin patru ani, adică ea 
aparține... trecutului. Similar, 
scrutînd imensitatea spațiului 
cosmic spre marginea galaxiei 
noastre, imaginile sînt intîrziate 

cu 30 de milioane de ani 
sau cu 100 de milioane de 
ani cînd se scrutează fron
tierele apropiate ale galaxiilor 
învecinate ori cu un miliard de 
ani cînd se folosesc la maximum 
capacitățile de vizibilitate ale 
telescoapelor terestre. Telescopul 
spațial va marca un progres 
enorm pentru că va spori vizi
bilitatea la 12 miliarde de ani. 
adică va capta imagini din tre
cutul cel mai îndepărtat cu pu
tință, căci după teoriile actuale 
12—13 miliarde de ani ar repre
zenta în fapt vîrsta Universului.
• ORIGINALA RE

ZERVAȚIE DE CEREALE, 
în apropiere de Erevan (Arme
nia) s-a creat o rezervație pentru 
soiuri sălbatice de griu,- secară 
și orz. Acesta este unul din pu

ținele locuri din lume unde s-au 
păstrat predecesorii cerealelor 
de cultură de astăzi. Ei prezintă 
un mare interes pentru știință. 
Grîul care creștea în mileniile 
5—6 î.e.n,, de exemplu, conține 
mai multe albumine, este mai 
rezistent la secetă și la boli 
decit soiurile cultivate în pre
zent. Selecționerii intenționea
ză să folosească pe scară largă 
cerealele relicte pentru obține
rea de noi soiuri de cereale ce 
urmează a fi introduse în cul
tură.

• LASERUL Șl MA
TERIALELE PLASTICE. Una 
dintre cele mai interesante apli
cații ale laserului ar putea fi 
utilizarea sa în domeniul mase
lor plastice. în timp ce prin 
metodele tradiționale de pro-

*

ducție majoritatea reacțiilor 
chimice absorb energie necesa
ră creșterii temperaturii, căldu
ra repartizîndu-se în mod egal 
asupra tuturor moleculelor a- 
fectate de reacție, specialiștii în 
fotochimie cu laseri de la Insti
tutul „Max Planck" din R.F.G. 
au obținut clorură de vinii — 
elementul de bază al celui mai 
răspîndit material plastic, poli- 
clorura de vinii — printr-un 
procedeu de dozare precisă a 
energiei intr-un fascicul de la
ser, care acționează selectiv ac- 
tivind numai anumite molecule 
dintr-o combinație. în plus, se 
poate suprima, pentru prima 

oară, formarea unor substanțe 
poluante și nu se mai produc 
reziduuri, a căror înlăturare 
este costisitoare sau se pot ob
ține noi compuși imposibil de 
realizat prin metode curente.

• DEPISTAREA TIM
PURIE A TROMBOZE- 
LOR este o operațiune pe cit 
de importantă, pe atît de difi
cilă în unele cazuri. La centrul 
de izotopi de la Wilhelminen- 
spital din Viena se utilizează o 
metodă sigură si simplă de di
agnosticare : prin injectarea de 

fibrinogen marcat radioactiv se 
poate depista, fără a fi necesară 
o intervenție chirurgicală, pre
zenta unui cheag de singe. A- 
ceastă metodă' este foarte utilă 
— profilactic — înaintea ope
rațiilor, cît «1 pentru verifica
rea eficientei unor preparate 
medicamentoase de combatere 
si prevenire a trombozelor.
• VOPSEA-INSECTI- 

CID. „Sterepel" este numele 
unei substanțe, pusă la punct in 
Marea Britanie si disponibilă în 
mai multe culori, ce se aplică ‘ 
decorativ cu pensula sau cu pis
tolul de vopsit. Caracteristica 
specifică acestei substanțe rezi
dă în puterea de a stîrpi insec
te, muște, furnici, țînțari etc. in 
cel mult 12 ore. pâstrindu-si pe 

o durată de cinci ani proprietă
țile de insecticid. Vopseaua-in- 
secticid poate fi utilizată' fără 
nici un pericol pe ziduri, pla
foane, atit în locuințe cît si în 
spatii industriale sau comercia
le. împiedieînd. totodată, for
marea mucezelii.

• RECENSĂMÎNT 
DENDROLOGIC. DuPă 
cum atestă recensămîntul arbo
rilor efectuat la Jena, în acest 
oraș din R.D.G. există 25 070 de 
pomi, dintre care 1 620 de coni
fere. Sînt reprezentate nu mai 
puțin de 320 de specii diferite, 
în statistică au fost cuprinși toți 
arborii cu trunchiul de minimum 
10 centimetri grosime si cu o 
înălțime de peste 1.5 metri.

• ZAHĂR DIN... MA
NIOC. Maniocul, plantă care 
în multe țări africane constituie 
hrana de bază a populației, fur
nizează. prin prelucrare, nu nu
mai amidon, ci și o substanță 
foarte dulce. Specialiștii Insti
tutului alimentar din Ghana au 
ajuns la această concluzie în 
urma unor cercetări nrivind va
lorificarea multilaterală a plan
telor indigene. Siropul dulce 
extras din rădăcina de manioc 
după procedeul pus la punct de 
către ei poate fi întrebuințat in 
industria farmaceutică cit si la 
îndulcirea unor băuturi si ali
mente După extragerea acestui 
„zahăr" se poate obține. în con
tinuare. tradiționala făină de 
manioc.



RAPORTUL ANUAL AL F.M.I. 
RELEVA„Mai multe arme nu inseamnă 

securitate sporită!“
Luări de poziție pentru dezarmare și promovarea destinderii 

la Conferința Uniunii Interparlamentare
HAVANA 18 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul in cadrul dezbaterilor ce
lei de-a 68-a Conferințe a Uniunii 
Interparlamentare, care se desfășoa
ră la Havana, reprezentantul Mexi
cului, Rafael Minor Franco, a decla
rat că parlamentele trebuie să de
pună eforturi sporite pentru reali
zarea destinderii în lume, care este 
grav amenințată. Nu se mai poate 
admite ideea, a subliniat delegatul 
mexican, că mai multe arme inseam
nă o securitate sporită, pentru că 
Însăși istoria omenirii a dovedit că 
orice proces de înarmare a dus în 
mod inevitabil la război. Lumea
privește cu îngrijorare cum In pre
zent se produc noi arme, printre
care și cea mai inumană dintre 
toate — bomba cu neutroni. Toto
dată, vorbitorul a subliniat faptul
că parlamentele lumii trebuie să ac
ționeze pentru respectarea dreptului 
popoarelor la autodeterminare, pre

cum și pentru instituirea unor noi și 
juste relații economice internațio
nale.

Șeful delegației Iugoslaviei, Ilia 
Topaloski, a declarat că țara sa, îm
preună cu alte state nealiniate, ac
ționează pentru eliminarea din viața 
internațională a oricăror practici de 
presiune și amestec în treburile in
terne. Totodată, vorbitorul a arătat 
că in prezent cursa înarmărilor a 
luat proporții fără precedent, creînd 
noi pericole pentru pacea lumii și 
determinînd o uriașă irosire de re
surse. In cazul în care acest proces 
va continua, a spus el, zilnic în în
treaga lume se vor cheltui pentru 
înarmare două miliarde dolari. De
legatul iugoslav a arătat, de aseme
nea, că țara sa condamnă cu fermi
tate orice intervenție militară și 
orice alte forme de activitate care 
duc la destabilizare^ internă a sta
telor.

Fermă condamnare a acțiunilor agresive 
ale R. S. A. împotriva Angolei I

Declarația grupului țârilor africane la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).

— Grupul țărilor africane la O.N.U., 
întrunit la sediul Națiunilor Unite, 
a dat publicității o declarație în 
care este condamnată ferm interven
ția militară a regimului minoritar 
rasist de la Pretoria împotriva 
R.P. Angola. în declarație se arată 
că, în tihipul recentului atac armat 
sud-african împotriva Angolei, și-au 
pierdut viața peste 1 400 de civili 
nevinovați și au fost provocate pa
gube materiale masive. Documentul 
apreciază că acțiunile agresive repe
tate ale R.S.A. împotriva Angolei și 
• altor state ■ africane suverane sint

Rezoluția Comisiei pentru 
Reprezentanților a

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Comisia pentru afaceri externe a 
Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a adoptat o rezolu
ție prin care este condamnată re
centa acțiune agresivă a forțelor ar
mate ale Republicii Sud-Africane 
itnpotriva Republicii Populare An
gola. Documentul apreciază că in
tervenția militară a regimului de la 
Pretoria împotriva Angolei „poate 
compromite o soluție negociată în

posibile, între altele, ca urmare a 
sprijinului important, economic și 
militar, acordat de diferite țări occi
dentale regimului rasist de Ia Pre
toria.

Grupul țărilor africane la O.N.U. 
a adresat un apel întregii comuni
tăți internaționale să exercite pre
siuni împotriva R.S.A. pentru a de
termina această țară să pună capăt 
actelor sale agresive și, totodată, să 
acorde asistență Angolei, prin adop
tarea de măsuri urgente, care să 
ducă la oprirea agresiunii și la în
cetarea ocupării ilegale a unor por
țiuni din teritoriul angolez.

afaceri externe a Camerei 
Congresului S.U.A.
problema Namibiei și poate contri
bui la agravarea tensiunii în Africa 
australă".

„Recentul atac terestru și aerian 
contra Angolei, in timpul căruia au 
fost distruse stații de radar și struc
turi economice civile aparținind an
golezilor, reprezintă o creștere sub
stanțială a angajării Africii de Sud 
în războiul împotriva Angolei" — se 
subliniază îh rezoluție.

Tîrgul internațional de la Viena
Pavilionul României vizitat de președintele Austriei

VIENA ,18 (Agerpres). — Pre
ședintele federal al Republicii Aus
tria, Rudolf Kirchschlaeger, a făcut 
o vizită la pavilionul României lă 
Tirgul internațional de la Viena.

Șeful statului austriac a arătat că 
Iși amintește cu plăcere de recenta 
intilnire și de convorbirile avute cu 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei de stat in Austria, din iunie 
1981. Vizitind standurile României, 
președintele a avut cuvinte elo
gioase la adresa organizării pa
vilionului și a modului de ex
punere a produselor. El a re
marcat că în ultimii ani tint 
evidente succesele obținute de in

dustria românească. Pe lingă pro
duse cunoscute și apreciate in Aus
tria, ale industriei noastre construc
toare de mașini, chimice, alimen
tare, ușoare și de mobilă, președin
tele federal a manifestat un deose
bit interes față de unele noutăți 
tehnice românești, cum sint laserul 
și pompele de vid cu scopuri in
dustriale și de laborator.

In cursul vizitei la pavilion, Ru
dolf Kirchschlaeger a fost insoțit 
de Octavian Groza, ambasadorul 
României în Austria, Marin 
Ceaușescu, consilier economic, și 
Grigore Iacobovici, directorul pa
vilionului.

HELSINKI

Reuniunea internațională a organizațiilor cooperatiste 
se pronunță pentru stăvilirea cursei înarmărilor.

Intervenția reprezentantului român
HELSINKI 18 (Agerpres). — în zi

lele de 12—18 septembrie a avut loc 
la Helsinki reuniunea Comitetului x 
Central al Alianței Cooperatiste In
ternaționale (A.C.I.). Reuniunea a 
dezbătut probleme privind dezvol
tarea pe multiple planuri a colaboră
rii dintre organizațiile cooperatiste,, 
asistența tehnică pentru cooperati
vele din țările în curs de dezvoltare 
și dezvoltarea mișcării cooperatiste 
in perspectiva anilor 2000.

La lucrările reuniunii a luat parte 
o delegație a cooperației de consum 
din România, condusă de tovară
șul Paul Niculescu, președinte al 
Centrocoop. în cuvîntul său, repre
zentantul român a înfățișat activita
tea cooperației din România și per
spectivele dezvoltării acesteia în lu
mina programelor adoptate de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. A fost expusă po

ziția României in principalele pro
bleme internaționale cu care se con
fruntă omenirea, subliniindu-se rolul 
activ al țării noastre, contribuția 
strălucită a președintelui ei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la promovarea 
acestei politici puse în slujba cauzei 
păcii, progresului social și indepen
denței naționale, destinderii interna
ționale, a increderii într-o continuă 
colaborare intre popoare și a păcii în 
lume.

Comitetul Central al A.C.I. a adop
tat o moțiune pentru pace în care 
este subliniată obligația organizații
lor cooperatiste din întreaga lume de 
a contribui cu toate forțele Ia asigu
rarea păcii și securității mondiale. 
Moțiunea cheamă forurile legislative 
din toate țările să se pronunțe cu 
fermitate în favoarea negocierilor 
privind prevenirea continuării cursei 
înarmărilor.

DETERIORAREA CONSTANTA 
A SITUAȚIEI ECONOMICE 
In țările africane

NAIROBI 18 (Agerpres). — Pro
dusul național brut total al țărilor 
Africii a înregistrat o creștere de 
numai 3,5 la sută in anul 1980, ceea 
ce constituie cel mai mic spor de 
după 1975, relevă, în legătură cu 
situația statelor africane, raportul 
anual al Fondului Monetar Interna
țional.

Potrivit acestui document, in unele 
țări ale continentului, mai ales în 
acelea din regiunea Sahelului. nu a 
fost înregistrată nici o creștere la 
producția agricolă.

Deteriorarea continuă a raportului 
de schimb pe piața mondială și mă
surile protecționiste impuse in țările 
Industrializate au contribuit, de 
asemenea, la reducerea ritmului de 
creștere a produsului național brut 
în statele Africii. Acest rezultat a 
dus la slăbirea posibilităților țărilor 
respective de a achiziționa echipa
mentul necesar dezvoltării lor eco
nomice și la accentuarea deficitelor 
balanțelor lor comerciale — conchide 
raportul amintit.

e scurt
GENȚIILE DE PRESA

BANCA CENTRALA A BRAZI
LIEI A ANUNȚAT O NOUA DE-

LUPTE INTENSE ÎNTRE INSURGENȚI ȘI TRUPELE GUVERNULUI 
SALVADORIAN se dau, in aceste zile, in zona localității Tres Calles — a 
anunțat postul de radio „Venceremos" al Frontului Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională (F.M.L.N.), preluat de agenția Prensa Latina. Două 
unități trimise in această zonă de junta de guvernământ au fost obligate 
să se retragă din fața atacurilor F.M.L.N. Dealtfel, precizează postul de 
radio citat, ministrul salvadorian al apărării, colonelul Guillermo Garda, 
a recunoscut, intr-o declarație făcută la San Salvador, că situația 
este in această zonă defavorabilă armatei și că in urmă cu citeva zile 
forțele insurgente au ocupat localitatea San Ignacio din nordul țării.

CEA DE-A 28-A ȘEDINȚA A 
I CONSFĂTUIRII CONDUCĂTORI

LOR ORGANELOR DE GOSPODĂ
RIRE A APELOR DIN ȚĂRILE 

I MEMBRE ALE C.A.E.R. s-a desfă
șurat la Rostock (R. D. Germană). 

' Delegația română a fost condusă de 
Ilon Iliescu, președintele Consiliului 

Național al Apelor. A fost analizat 
stadiul realizării acțiunilor care de
curg din programul complex privind 

I colaborarea în domeniul cercetării 
tehnico-științifice, gospodărirea ra
țională și protecția calității apelor, 

I aspecte ale colaborării dintre țările 
interesate membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. în probleme de interes re
ciproc ale gospodăririi apelor rîului 

ITisa și fluviului Dunărea. S-a con
venit planul de colaborare între or
ganele de gospodărire a apelor din 

I țările membre ale C.A.E.R. pe anii 
1981—1982.

IUGOSLAVIA Șt KtHVEITUL 
I subliniază necesitatea rezolvării pe
I cale pașnică a disputelor dintre

state, precum și imperativul intări- 
Irii destinderii ca proces univer

sal, se arată in comunicatul dat pu
blicității la sfirșitul convorbirilor 

1 oficiale dintre Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului R.S.F.I., și 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 

IAl-Sabah, emirul Kuweitului, infor
mează agenția Taniug. în cadrul 
convorbirilor oficiale au fost, de ase- 

ț menea, abordate aspecte ale rela

țiilor bilaterale și chestiuni privind 
raporturile dintre țările industriali
zate și cele in curs de dezvoltare.

LA MOSCOVA s-a desfășurat 
întilnirea anuală a reprezentanților 
conducerilor asociațiilor și organi
zațiilor pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice și tehnice din 
țări socialiste, între care și Româ
nia. Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de experiență privind acti
vitatea de răspîndire a cunoștințe
lor tehnice și științifice.

PREȘEDINTELE S.U.A., Ronald 
Reagan, a avut, la Grand Rapids — 
Michigan, întrevederi separate cu 
președintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, și cu premierul Canadei, 
Pierre-Elliott Trudeau, aflați în 
această localitate cu prilejul inau
gurării „Bibliotecii Gerald Ford"» 
Observatorii, citați de agențiile de 
presă americane U.P.I. și A.P., re
levă că, alături de o serie de puncte 
convergente, în cadrul convorbiri
lor s-au manifestat și o serie de 
deosebiri de vederi importante, le
gate în special de nemulțumirea 
Mexicului și Canadei față de unele 
acțiuni de politică externă ale 
S.U.A. între altele, șeful statului 
mexican a reafirmat decizia țării 
sale de a menține recunoașterea pe 
care a acordat-o, recent, alături de 
Franța, opoziției armate față de 
junta militară din Salvador, care se 
bucură de sprijinul S.U.A.

VALORIZARE — a 15-a de la in- J 
ceputul anului — a monedei națio
nale, cruzeiro, a cărei valoare a fost 
redusă cu 1,796 la sută in raport cu . 
dolarul S.U.A. In ansamblu, moneda 
braziliană a fost devalorizată cu I 
peste 62 la sută de la începutul 
anului curent șl cu circa 87 la sută ! 
in ultimele 12 luni.

POLITIA ARGENTINIANA a > 
pus capăt activității unui grup - de 
traficanti de diamante care operau • 
pe teritoriul acestei țări, unde pie
trele prețioase erau aduse sub eti
cheta de „diamante cu utilizare in- | 
dustrială". S-a stabilit că trafican- 
tii. dintre care o parte au și fost i 
arestați, izbutiseră să realizeze 
profituri ilegale de circa 50 milioa- 1 
ne dolari, pe care i-au depus in , 
bănci din străinătate.

O SERIE DE OPT CUTREMURE, 
dintre care pel mai puternic a avut I 
o intensitate de 4,8 grade pe scara 
Richter, au avut loc vineri in zona 1 
Mării Ionice, intr-un interval de 90 .
de minute — a anunțat Institutul de 
geodinamică al Observatorului din I 
Atena. Epicentrul seismelor a fost 
localizat la circa 310 kilometri vest 
de capitala Greciei. Nu au fost I 
anunțate victime sau pagube ma
teriale.

UN ELICOPTER AL ARMATEI 
VEST-GERMANE și un avion de |
recunoaștere al forțelor aeriene |
americane s-au ciocnit în zbor. în 
timpul unor manevre ale N.A.T.O. 
desfășurate în sudul R.F.G.. ambe
le aparate orăbușindu-se in urma 
coliziunii. Doi militari vest-ger- 
manl ei unul american și-au pier
dut viata în accident.

Dobînzile excesive - formă de spoliere neocolonialistă 
a țărilor in curs de dezvoltare

„Creșterea dobînzilor pe plan internațional creează 
dificultăți tuturor țărilor, și în primul rînd celor în curs 
de dezvoltare - și este necesar să se acționeze cu ho- 
tărîre pentru a se pune capăt acestei situații, pentru 
a se ajunge la stabilirea unor limite raționale ale do
bînzilor, peste care să nu se poată trece".

NICOLAE CEAUȘESCU
Așa cum este cunoscut, economia 

mondială traversează cea mar pu
ternică criză din perioada postbelică- 
Prin acute fenomene de recesiune, 
șomaj, inflație, dezordine monetară, 
această situație afectează interesele 
vitale ale tuturor popoarelor și. în 
mod deosebit de grav, ale cdor din 
țările rămase în urmă pe plan eco
nomic.

Unul din factorii principali care nu 
numai că împiedică ieșirea din 
această situație, ci contribuie consi
derabil la perpetuarea și chiar agra
varea ei îl constituie politica dobîn
zilor înalte, „chiria" ridicată la cre
ditele acordate de principalele pu
teri ale lumii capitaliste. în ultima 
vreme, în majoritatea țărilor capita
liste dezvoltate, cercurile marii fi
nanțe s-au orientat net spre crește
rea dobînzilor în operațiunile de cre
dit, ajungîndu-se la niveluri ale do
bînzilor fără precedent. Față de 4.5 
la sută, cit era în mod curent, rata 
dobînzilor la începutul anilor ’60 și 
de 6 la sută la Începutul anilor ”10, 
se practică acum dobînzi de 2—3 ori 
mai mari, ajungîndu-se, de pildă, în 
S.U.A.. la un nivel de peste 20 și 
chiar 29 la sută. Pe această bază, 
s-a produs o creștere puternică a 
cursului dolarului american, ca prin
cipală monedă de calcul in schimbu
rile internaționale. Această scumpi
re considerabilă a creditului si 
fluctuațiile monetare legate de creș
terea cursului dolarului au implica
ții din cele mai serioase pe plan in
ternațional, contribuie — după apre
cierea multor oameni politici — la 
„o adevărată ruinare a economiei 
mondiale".

în înseși țările capitaliste dezvol
tate, o asemenea politică a dobinzilor 
este de natură să diminueze investi
țiile. să reducă cererea internă, ca 
și numărul locurilor de muncă, să

sporească șomajul — cu toate conse
cințele economico-sociale ce decurg 
de aci. în acest fel. se poate spune 
că în înseși țările dezvoltate orien
tarea spre ridicarea continuă a ni
velului dobînzilor s-a dovedit o fri
nă în calea încercărilor de a se găsi 
soluții la acutele probleme economi
ce cu care sint confruntate aceste 
state.

în mod evident, cele mai afectate 
de pe urma politicii de ridicare a 
dobinzilor. promovată de unele țări 
capitaliste dezvoltate, sint insă sta
tele în curs de dezvoltare, care în
globează peste 2/3 din populația glo
bului. Așa cum se știe, nivelul lor 
scăzut de dezvoltare este rezultatul 
direct al politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, relațiile 
economice inegale si inechitățile, ge
nerate de asemenea practici, trans- 
formîndu-se. de-a lungul anilor, in
tr-un instrument de adincire a aces
tor rămîneri în urmă ! Departe de 
a fi de domeniul trecutului, proce
sul Înavuțirii unor țări pe seama 
altora continuă și in zilele noastre 
— iar una dintre formele cele mai 
caracteristice de manifestare a ten
dințelor de acumulare de avuție în 
țările bogate pe spinarea țărilor să
race o constituie tocmai practica do
binzilor ridicate.

România socialistă, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu au dez
văluit si scos puternic în evidentă 
caracterul neocolonialist al practicii 
dobinzilor înalte, faptul că aceasta 
este o expresie a politicii Imperia
liste prin care țările capitaliste cele 
mai dezvoltate urmăresc să acumu
leze mereu mai multe bogății pe 
seama țărilor în curs de dezvoltare. 
Datorită rămînerii in urmă De plan 
economic determinate de îndelunga
ta exploatare colonială la care au 
fost supuse, suferind de pe urma 
poverilor crizei economice, nevoite

să-si vîndă mărfurile ieftin șl să 
importe produse la preturi mereu 
mai înalte, aceste țări se văd obli
gate să recurgă la credite, fie pen
tru acoperirea deficitelor financiare, 
fie pentru asigurarea dezvoltării. 
Or. aceste credite sînt astfel acor
date încit duc la împovărarea si mai 
grea a țărilor respective. Tocmai de 
aceea, așa cum a subliniat în repe
tate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este necesar să se acțio
neze cu toată hotărirea pentru a se 
pune capăt unor astfel de practici 
care urmăresc — prin forme noi, 
rafinate, dar la fel de dureroase — 
perpetuarea exploatării celor slabi 
de către cei puternici, îmbogățirea 
statelor avansate pe seama celor
lalte. „A da cu o mină și a lua înapoi 
cu două" — astfel s-ar putea sinteti
za sau exprima plastic politica dobîn
zilor scumpe, care devin o povară tot 
mai grea, de nesuportat, pentru sta
tele debitoare. Astfel, o tară , care 
primește un credit cu o dobîndă de 
20 la sută, sau chiar mai mult, pen
tru a finaliza obiective economice, 
ce, odată Intrate în funcțiune, aduc 
beneficii doar de 10—15 la sută, nu 
numai că nu va reuși să-si achite din 
beneficiile realizate nici măcar do- 
binzile. dar va fi nevoită ori să facă 
sacrificii grele, ori să cedeze capita
lului străin o importantă parte din 
valoarea nou creată. Cit de mare este 
această parte, ne-o arată următorul 
exemplu : dacă pentru construirea 
sau dotarea unei întreprinderi o tară 
achiziționează, pe credit, utilaje de 
10 milioane de dolari și se obligă să 
restituie creditul in decurs de zece 
ani, cu*  o dobindă anuală de 12 la 
sută, investiția respectivă o va’costa, 
de fapt 31 milioane de dolari — di
ferența de 21 milioane reprezentînd 
numai dobinda la creditul contrac
tat ! Dar, în conjunctura actuală.
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etnd se practică dobînzi mult mai ri
dicate. diferența menționată va fi nu 
de 2 ori, ci de 5—6 și chiar 8 ori mai 
mare decît valoarea reală a utilaje
lor importate !

Ce decurge de aci ? Pe de o parte, 
este afectată creșterea venitului na
țional și. implicit, a posibilității de a 
se finanța efortul de dezvoltare al 
țărilor rămase în urmă. Pe de altă 
parte, are loc un transfer de capital 
din tara nedezvoltată spre tara avan
sată. cu alte cuvinte, un proces de 
sporire a avuției celor și așa bogati 
și de sărăcire a celor și așa neavuți. 
Iată deci cum funcționează unul din 
mecanismele prin care se amplifică 
decalajele dintre state si concentra
rea bunăstării la un pol — iar a să
răciei, mizeriei, foametei la celălalt 
pol.

în virtutea așa-numitei „foarfeci 
a prețurilor", adică a discrepanței 
tot mai mari între prețurile mate
riilor prime pe care le exportă și ale 
produselor industrializate pe care le 
importă, a scumpirii considerabile a 
resurselor energetice, a măsurilor 
protecționiste luate de țările indus
trializate, precum și a altor factori, 
deficitul balanțelor de plăți ale ță
rilor în curs de dezvoltare se adin- 
cește necontenit. Datoria externă con
solidată a țărilor în curs de dezvol
tare neproducătoare de petrol a cres
cut de la 83 miliarde dolari în 1971 
la 373 miliarde dolari în 1980, adică 
de peste 4 ori ! Plățile în contul da
toriei externe au sporit în aceeași pe
rioadă de la 11 la 91 miliarde dolari, 
într-o măsură importantă din cauza 
creșterii volumului dobinzilor afe
rente, care au ajuns să reprezinte 
cam 40 la sută din cuantumul total 
al datoriei.

Pentru a face față acestor plăți, 
numeroase state nedezvoltate s-au 
găsit in situația de a recurge la noi 
credite, utilizate pentru achitarea 
ratelor scadente la împrumuturile 
mai vechi. Dar aceste noi credite, în 
condițiile dobinzilor mari, le umflă, 
ca un bulgăre de zăpadă, datoria 
externă, le atrag și mai mult intr-un 
„cerc vicios" tot mai împovărător. 
Astfel că în prezent sarcina anuală 
de rambursare a datoriei a ajuns 
să reprezinte o pătrime din valoarea 
veniturilor obținute din exporturi 
de țările în curs de dezvoltare (ne
producătoare de petrol). Cu alte cu
vinte, un sfert din valoarea expor
tului' lor este nefructificat.

La aceasta se adaugă faptul că 
ponderea principală a datoriei lor ex

terne fiind în dolari, țările nedezvol
tate sînt nevoite să-și procure aceas
tă valută la cursurile care s-au ridi
cat tocmai datorită creșterii conside
rabile a ratei dobînzii.

Apare astfel limpede că politica 
dobînzilor înalte duce în mod inevi
tabil la frinarea eforturilor de dez
voltare economică a statelor rămase 
în urmă, reprezintă umil din cele mai 
nefaste mecanisme de menținere a 
subdezvoltării, de agravare a decala
jelor dintre țările bogate și cele 
sărace.

Desigur, creditele comerciale pre
supun, în mod logic, firesc, perce
perea de dobînzi — relațiile finan
ciare se desfășoară după legi econo
mice, nu pe bază de caritate. Dar 
aceste dobînzi trebuie concepute ra
țional, nu exagerate artificial, specu
lativ. Cu atît mai mult cu cît, așa 
cum arată în mod concludent viața, 
politica de adincire a decalajelor 
aduce — pînă la urma urmelor, în 
mod Inevitabil — prejudicii înșiși 
promotorilor ei, deoarece restrînge 
considerabil piața mondială, ceea ce 
îngustează posibilitățile de export 
chiar statelor bogate, periclitează 
progresul general, în care sint vital 
interesate toate statele, creînd insta
bilitate și ascuțind contradicțiile in
ternaționale.

Devine astfel imperios necesar să 
se acționeze cu hotărîre pentru a se 
pune capăt tendințelor de creștere a 
dobînzilor pe plan internațional, de a 
se ajunge la stabilirea unor limite ra
ționale ale dobînzilor, peste care să 
nu se poată trece — cerință impor
tantă și actuală a soluționării unora 
din cele mai acute probleme ale eco
nomiei mondiale, asigurării stabili
tății ei, consolidării perspectivelor de 
progres și pace ale omenirii.

în ceea ce o privește. România, țară 
socialistă in curs de dezvoltare, și-a 
făcut clar cunoscută hotărirea de a 
acționa ferm pentru reducerea con
tinuă a datoriei externe pfnă la li
chidarea ei. In același timp, țara 
noastră se pronunță pentru dez
voltarea conlucrării internaționale in 
vederea găsirii soluțiilor optime Ia 
problemele economice cu care este 
confruntată omenirea, pentru edifi
carea noii ordini economice interna
ționale, care să ducă la lichidarea 
subdezvoltării și a decalajelor dintre 
state, la progresul si prosperitatea 
tuturor popoarelor.

Ion FINTINARU

Evoluții ale situației social-politice 
din Polonia

DECLARAȚIA BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.M.U.P.
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — A- 

genția poloneză P.A.P. a difuzat De
clarația Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. care apreciază că situația 
politică din tară evoluează într-o di
recție periculoasă.

Modul în care s-a desfășurat pri
ma parte a recentului Congres al 
„Solidarității" și hotărifile lui au ri
dicat la rangul de program oficial al 
Întregii, organizații curentele si feno
menele aventuriste care acționează 
în „Solidaritatea", deși ele păreau doar 
curente extremiste. în felul acesta 
au fost încălcate în mod unilateral 
acordurile încheiate la Gdansk. Szcze
cin și Jastrzebie. Ele au fost înlo
cuite cu un program de opoziție po
litică ce lovește în interesele vitale 
ale poporului și statului polonez, 
care înseamnă o orientare spre con
fruntare ce amenință cu vărsare de 
singe. Au fost adoptate hotărâri gro

solane fată de Seim în probleme care 
țin exclusiv de competenta lui, ca 
organ al puterii supreme. Poziția pe 
care s-a situat „Solidaritatea" — de 
negare a oricăror eforturi ale auto
rităților statului nostru — lovește în 
realizarea programului de stabilizare 
social-eponomică a Poloniei, elaborat 
de guvern si adoptat de Seim.

Biroul Politic cheamă toți mem
brii Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. întregul popor polonez să se 
pronunțe cu hotărire împotriva a- 
venturismului politic, împotriva ati- 
țării luptei pentru, putere si împo
triva încercărilor de nimicire a sta
tului socialist.

în încheierea declarației se arată : 
„Vom apăra socialismul așa cum a- 
părăm independenta Poloniei. Pentru 
această apărare statul va folosi mij
loacele pe care le Va impune situa
ția". ■

COMUNICATUL GUVERNULUI R. P. POLONE
La rîndul său, examinind situația 

social-politică și economică, Consiliul 
de Miniștri al R.P. Polone a apre
ciat că prima etapă a Congresului 
sindicatului „Solidaritatea" s-a des
fășurat sub influența acelor grupuri 
de activiști ai sindicatului care în 
realitate blochează eforturile depuse 
de guvern pentru a scoate tara din 
criză și a înfăptui reformele necesa
re. Proclamînd lozinci exaltate, ei in
troduc' în mod deliberat anarhia in 
viața social-economică, pornind de la 
ideea că cu cît situația este mai grea, 
cu atit poate fi mai ușor folosit po
tențialul de nemulțumire socială 
pentru a lupta împotriva guvernu
lui. aparatului de stat si administra
ției economice.

Reprezentanții tendinței confruntă
rii din interiorul aparatului „Solida
rității" reduc la zero eforturile de
puse de Comitetul Consiliului de Mi
niștri pentru problemele colaborării 
cu sindicatele. A sunat ultimul ceas 
pentru ca ei să se delimiteze de a- 
ceastă linie, Acțiunile permanente — 
adesea contrare legii — împotriva 
autorităților, atîtările împotriva so
cialismului. activitatea antisovietică 
si antistatală erau prezentate ca acte 
izolate. Acum însă este deja limpede 
că aceasta a fost linia politică impu
să verigilor sindicatului.

în continuare, in comunicatul gu
vernului se spune : Provoacă multă 
indignare campania antisovietică. in 
atmosfera căreia unii tineri sint îm
pinși să profaneze mormintele sol- 
datilor sovietici căzuti pentru Po
lonia. A acționa împotriva acestor' 
acte înseamnă a păstra bunul re
nume al Poloniei. O uriașă răspun
dere revine celor care atită isteria 
antisovietică. care prin ură oarbă 
mutilează conștiința societății.

Guvernul, toate organele puterii 
populare sint obligate să apere cu 
fermitate statul socialist si interese
le supreme ale tării și poporului de 
primejdia creată de forțele contra
revoluției. în același timp. Construi 
de Miniștri a considerat că lupta ” - 
potriva elementelor extrerrpște, v'ca. 
interiorul „Solidarității" este. ” 
zent o luptă pentru menține. »- 
niei de înnoire socialistă, o activi
tate în apărarea reformei economi
ce. în favoarea întăririi democrației 
și dezvoltării autoconducerii.

Guvernul declară că — în caz de 
supremă necesitate — nu va ezita să 
aplice orice mijloace, conform pre
rogativelor statului. Consiliul de Mi
niștri a examinat măsuri concrete a 
căror aplicare ar putea să devină 
necesară pentru apărarea socialismu
lui si intereselor fundamentale ale 
poporului si statului polonez.

DECLARAȚIA AMBASADORULUI U.R.S.S 
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P.. Stanis
law Kania, prim-secretar al C.C. aj 
P.M.U.P., și Wojciech Jaruzelski, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
l-au primit pe ambasadorul U.R.S.S., 
Boris Aristov, care. în numele con
ducerii superioare de partid si de 
stat a U.R.S.S.. a declarat :

„Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice si Gu
vernul U.R.S.S. se văd nevoite să 
atragă atenția Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez si Guvernului R.P. Polone a- 
suora creșterii antisovietlsmului îh 
Polonia și intensificării acestuia, care 
a atins proporții periculoase".

Faptele — se arată in continuarea 
declarației — demonstrează că în 
tară se desfășoară în mod clar, pe 
scară largă si fără a fi sancționată, 
o acută si neînfrînată campanie îm
potriva Uniunii Sovietice. împotriva 
politicii ei externe si interne, că a- 
cestea nu sint ieșiri huliganice izo
late si iresponsabile, ci o acțiune 
coordonată a dușmanilor socialismu
lui într-o direcție politică bine de
terminată. Principalul lor țel este să 
denigreze, să calomnieze primul stat 
socialist din lume și însăși ideea so
cialismului. să trezească în rinduri- 
le polonezilor ostilitatea si ura îm
potriva Uniunii Sovietice și a oa
menilor sovietici, să rupă legăturile 
de prietenie frățească, care unesc po
poarele noastre si, în final, să smul
gă Polonia din comunitatea socia
listă, să lichideze socialismul în Po
lonia. .

Forțele antisocialiste caută să pro
voace in Polonia o atmosferă de 
ultranationalism. Imprimindu-i un 
caracter vădit antisovietic. în plus, 
amploarea, intensitatea si gradul de 
ostilitate ale actualei campanii• an- 
tisovietice din Polonia capătă carac
teristicile isteriei antisovietice ati- 
tate în unele state imperialiste.

Aceasta, se spune în declarație, nu1 
poate să nu ne facă să punem între
barea : de ce autoritățile oficiale po
loneze nu au întreprins pînă acum 
nici un fel de măsuri hotărite pen
tru a curma campania dușmănoasă 
Împotrivă U.R.S.S.. de care Polonia 
este legată prin relații de priete
nie și prin obligații de aliat ? Nu 
cunoaștem nici un caz în care ini
țiatorii provocărilor antisovigîice să 
se fi lovit de o replică dur. > >4 au
torităților si să fie pedepsi * Am 
atras atenția in repetate rindi iVion- 
ducerii P.M.U.P. si Guvernul °R.P. 
Polone asupra creșterii valuiW de 
antisovietism în Polonia.

„C.C. al P.C.U.S. și guvern 
vietic s-a arătat in încheiere _ 
claratiei — consideră că manifestarea 
în continuare a indulgentei fata de 
orice manifestări de antisovietism a- 
duce un uriaș prejudiciu relațiilor 
polono-sovietice. vine în contradicție 
directă cu obligațiile de aliat ale Po
loniei si cu interesele vitale ale po
norului polonez. Așteptăm ca condu
cerea P.M.U.P. și Guvernul R.P. Po
lone să adopte de urgentă măsuri 
hotărite si radicale pentru curmarea 
propagandei antisovietice înverșuna
te si a acțiunilor ostile fată de Uniu
nea Sovietică".
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RAPORTUL ANUAL AL G.A.T.T. APRECIAZĂ :

Fenomene de declin
GENEVA 18 (Agerpres). — Volu

mul comerțului mondial nu a cres
cut decit cu 1,5 la sută în 1980 și ar 
putea chiar să scadă în 1981 din 
cauza slabelor rezultate obținute de 
economiile principalelor țări indus
trializate — se arată in raportul 
anual al Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.), dat pu
blicității la Geneva. Calculat in do
lari, comerțul mondial a crescut 
chiar cu 20 la sută anul trecut. în- 
sumînd 2 000 miliarde de dolari, dar 
aceasta se explică in principal prin 
slăbiciunea relativă a dolarului în 
raport cu alte devize în anul 1980. 
Economiștii G.A.T.T. subliniază insă 
că măsurarea comerțului mondial în 
raport cu volumul este mai semni
ficativă, deoarece ea nu ia in consi
derare inflația și fluctuațiile ratelor 
de schimb.

în 1980, continuă raportul, prețul 
de export al țițeiului a crescut cu 
aproape 75 la sută, ceea ce a făcut

în comerțul mondial
ca excedentul cumulat al balanțelor 
de plăți ale țărilor membre ale 
O.P.E.C. să se ridice la 115 miliarde 
de dolari, acestea deținînd o pon
dere de 15 la sută în valoarea între
gului comerț mondial al anului 1980 
— dublu față de 1973.

Pentru al treilea an consecutiv, 
deficitul balanțelor de plăți ale ță
rilor în curs de dezvoltare importa
toare de petrol a crescut, totalizind 
60 miliarde de dolari în 1980.

Raportul relevă că inflația, care 
s-a situat în 1980 la 13 la sută in 
țările occidentale industrializate, în 
prezent cunoaște o slabă încetinire. 
In același timp, șomajul este în creș
tere și el se apropie de un nivel re
cord pentru perioada de după 1930.

în fața unor asemenea dificultăți, 
se arată în raport, presiunile pro
tecționiste continuă să crească, exis
ting tendința la unele guverne de a 
ocoli regulile comerțului liber, inten- 
sificind măsurile discriminatorii.

Noi atentate în Liban
BEIRUT 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Elias” Sarkis, a 
avut, joi după-amiază, o întrevedere 
cu primul ministru, Shafic Al-Waz- 
zan, consacrată situației din țară, po
sibilităților de respectare a încetării 
focului. într-o declarație făcută pre
sei după întrevedere, premierul li
banez, referindu-se la recenta explo
zie a unei bombe, care a avut loc în 
orașul Saida și care s-a soldat cu 20 
de morți. 100 de răniți și cu impor
tante pagube materiale, a subliniat 
că unele forțe persistă în încercările

lor de a menține Libanul intr-o sta
re de încordare. Poporul libanez, a 
spus el, trebuie să-și unească efor
turile pentru a face față acestui per
manent complot.

. ★
Un automobil Încărcat cu exploziv 

a sărit în aer în cartierul marii su
burbii a Beirutului, Hay El Souloum, 
provocînd, potrivit primelor infor
mații, moartea a două persoane și ră
nirea altor trei, relatează agenția 
France Presse.

r. f. germania: Nori grei deasupra pieței muncii
BONN 18 (Agerpres). — în cursul 

anului viitor numărul șomerilor din 
R. F. Germania vă fi, în medie, de 
1 500 000 (față de circa 1 300 000 în 
prezent) — a apreciat ministrul vest- 
german al economiei, Otto Lambs- 
dorf, intr-un interviu acordat coti
dianului „Bild Zeitung". După cum 
relevă agenția France Presse. aceasta 
reprezintă cea mai pesimistă estima
re asupra perspectivelor ocupării for

ței de muncă făcută pînă in prezent 
de un membru al cabinetului de la 
Bonn (în proiectul de buget prezen
tat Bundestagului, ministrul de finan
țe, Hans Matthofer, a apreciat că tre
buie să se sconteze pe 1 400 000 șo
meri în 1982). Otto Lambsdorf a re
levat, totodată, că, și în cazul unei 
eventuale ameliorări a conjuncturii 
economice, șomajul va continua să se 
agraveze, deoarece piața muncii va 
fi asaltată de noi solicitanți.


