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r Pîna la mijlocul acestei luni au ramas de semanat 1789000 hectare
PENTRU ÎNCHEIEREA iNSĂMlNJĂRILOR LA TERMEN
TREBUIE SPORITE MULT VITEZELE DE LUCRU!
■

SITUAȚIA INSĂMINȚĂRILOR IN 8 JUDEȚE
- total culturi, la data de 1 octombrie -
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Insămînțarea culturilor de toamnă
se desfășoară tot mai intens în
întreaga țară. După zona colinară,
din aceste zile s-a trecut la semă
natul griului și în județele situate
în partea de sud a țării. Ploile, deși
au stînjenit în oarecare măsură
munca în cîmp, au umezit solul,
creînd condiții mai bune pregătirii
patului germinativ, executării unor
lucrări de bună calitate la semănat.
Acum, în toate județele ritmul la
arat, la pregătirea terenului și în
sămînțări poate și trebuie să fie
accelerat prin organizarea muncii
în schimburi prelungite sau în două
schimburi — în special la pregătirea
patului germinativ - astfel incit
toate mijloacele mecanice să fie
folosite cu randament maxim.
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare, pină ieri, 1 octombrie,
au fost însămînțate 1 799 600 hec
tare - jumătate din suprafața des
tinată culturilor de toamnă, din care
808 872 hectare cu orz — 82 la sută
din prevederi - și 523 270 hectare
cu griu - 24 la sută din plan. La
această dată, mai sînt arate
875 000 hectare, din care sîijt pre
gătite pentru însămințări 338 000
hectare. încheierea lucrărilor la
timpul prevăzut presupune rea
lizarea zi de zi a unor viteze înalte
la semănat și, de aici — gră
birea recoltării culturilor tirzii de
pe suprafețele destinate cerealelor
de toamnă, eliberarea lor neîntirziată pentru a se trece la arat și
pregătirea
patului
germinativ.
Aceasta se impune cu deosebire
in acele județe în care suprafețele
pregătite pentru semănat s-au re
dus, așa cum se vede în tabelul
alăturat, foarte mult.
Pentru intensificarea ritmului însămînțărilor trebuie strînse cit mai
repede porumbul și alte culturi de
toamnă de pe terenurile destinate
^griului, trebuie eliberate toate su
prafețele de resturile vegetale. In

Program
— hectare —

Realizat
— hectare —

31 100
27 000
27 550
25 000
59 350
72 750
39 200
57 750

17 350
14 500
10 165
16 435
22 621
23 575
12 120
34 864

această perioadă de virf
lucrări
lor în agricultură, cînd toate lucră
rile trebuie să se încadreze n ter
menele stabilite, organele și orga
nizațiile de partid sînt chemate să
asigure o amplă mobilizare la
muncă a tuturor locuitorilor de la
sate. Timpul presează tot mai pu
ternic - pentru insămînțarea griu
lui, bunăoară, au mai rămas doar
14 zile I lată de ce consiliile popu
lare au datoria să acționeze în
spiritul legii, asigurînd participarea
activă la executarea lucrărilor agri
cole a tuturor oamenilor muncii din
agricultură, a tuturor locuitorilor
comunelor. Acum, in fiecare unitate
agricolă, în fiecare comună și județ
trebuie făcut totul pentru realizarea
însămînțărilor la termenele stabi
lite, pe întreaga suprafață planifi
cată I

Program
- hectare -

154 000
127 080
138 370
83 460
81 360
129 470
67 050
71 110

Realizat
— hectare —

55 358
59 820
37 889
31 675
33 450
34 682
23 234
38 014

Rezerve de
teren pregătit
— hectare —

17 352
36 729
63 936
25 240
34 454
21 612
8 200
3 647

PLANIFICATE
In pagina a 3-a : RELATĂRI DE PE ȘANTIERELE
DE CONSTRUCȚII

LA SLATINA : O nouă
unitate industrială
in circuitul productiv
In cadrul noii întreprinderi de
piese turnate din aluminiu și
pistoane auto Slatina a fost ra
cordată la circuitul economic
național, cu trei luni mai devre
me. secția turnare sub presiune.
Au fost realizate primele 200 de
piese turnate pentru autoturis
mele ARO. Pină la finele aces
tui an, secția va produce la în
treaga capacitate — 5 000 tone
piese turnate pe an. Aici se vor
realiza toate piesele din aliaje
de aluminiu pentru industria de
autoturisme, autofurgonete și
autocamioane, ceea ce va per
mite eliminarea importului unor
astfel de produse și crearea de
disponibilități pentru export.
Totodată, noua unitate.* fiind
amplasată în imediata apropiere
a întreprinderii de aluminiu, va
folosi in procesul de producție
aluminiu lichid, fapt ce duce la
economisirea de energie electri
că. (Emilian Rouă).

SF. GHEORGHE : Ma
șină complexă
prin autoutilare

MECANIZATORI, COOPERATORI,
SPECIALIȘTI

DIN

AGRICULTURĂ:

Printr-o muncă bine organizată, stă
ruitoare și de înaltă răspundere,
folosiți din plin timpul de lucru,
toate forțele și mijloacele de care
dispuneți pentru grăbirea însămîn
țărilor. Roadele anului viitor depind
mult de calitatea muncii pe care o
desfășurați în aceste zile - și de
aceea acordați cea mai mare atenție
respectării normelor tehnice la pre
gătirea terenului și semănat!

Colectivul întreprinderii de
aparataie electrice auto si mo
toare electrice Sf. Gheorghe a
realizat o mașină automată
pentru stanțat si îndoit multiplă,
de înaltă precizie. Productivita
tea mașinii este de pină la 100
piese pe minut. Pe o singură
mașină se pot executa toate
operațiile necesare realizării re
perelor. ceea ce reduce substan
tial timpul de execuție, consu
mul de energie electrică, spo
rind. totodată, productivitatea
muncii. Mașina a fost realizată
în colaborare cu specialiști din
Timișoara, după proiectul îm
bunătățit de întreprinderea din
Sf. Gheorghe. Prin realizarea
acestei mașini, s-a renunțat la
import. (Paljănos Maria).

GORJ : Colective
muncitorești fruntașe
în „Acțiunea 7 000“

Zile de muncă intensă, rodnică, pe terenurile cooperativei agricole Joița, județul Giurgiu, pentru însămînțarea
griului la timp
Foto : N. Buică
IN PAGINA A lll-a : Relatări din județele Ialomița, Teleorman și Harghita

Valorificînd din plin timpul de
lucru, alături de minerii gorjeni,
noi colective de oameni ai mun
cii aflate în bazinul minier al
Olteniei, în cadrul amplei ac
țiuni de întrajutorare muncito
rească. și-au îndeplinit, pînă la
1 octombrie, sarcinile de produc
ție aferente întregii perioade de
detașare în Gorj. Este vorba de
colectivele din județele Brașov.
Brăila. Bacău, Bihor, Dîmbovița,
Sibiu. Teleorman, Timiș, Tulcea
și din municipiul București. Este
de remarcat faptul că s-a reali
zat • planul pe întreaga pe
rioadă la activitatea de excavare și s-au transportat suplimen
tar 771 000 tone cărbune. 73 000
mc balast și 139 000 mc steril.
Cele 27 de colective muncitorești
participante în cadrul „Acțiunii
7000“ în bătălia pentru a da tării
tot mai mult cărbune sînt mobi
lizate acum cu întreaga capaci
tate pentru a ridica, pînă la 15
octombrie, la 20 milioane mc vo
lumul total de masă minieră
excavată în carierele și șantiere
le miniere ale Olteniei. (Dumitru
Prună).
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Navetiștii la ei acasă

Pentru consiliul de conducere al C.A.P. Drăgoești,
județul Vilcea, Nicolae I. Isuf a devenit o „problemă".
— Cum adică ?, l-am întrebat pe Gheorghe Popa, pri
marul comunei.
— Vite-așa. Îndată ce se întoarce de la fabrică —
fiindcă, uitai să spun, face naveta la întreprinderea de
utilaj chimic și forjă Rm. Vilcea — dă buzna peste noi
și ne cere de lucru.
— Și vă pare rău ?
— Asta-i bună ! Ba as zice că dimpotrivă, cite tre
buri nu sînt de făcui, mai ales acum, intr-o-cooperativă
agricolă ca a noastră. Asa că insistențele lui nu pot
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decit să ne bucure. Pe Isuf, numai ce-l vezi, asa dupăamiază, că vine si întreabă : „D-apoi, eu, unde as pu
tea să vă dau, oameni buni, o mină de ajutor ? Că doar
n-o să stau proțăpit pe prispa casei" !
— Foarte bine, înseamnă că nu vă puteți plînge de
forță de muncă...
— întocmai, pentru că nu numai Isuf procedează asa.
Gheorghe Lăcusteasu, colegul lui de uzină si consă
teanul nostru, este la fel de ambițios. In fiecare an,
împreună cu soția, ia in acord global teren cultivat cu
porumb sau alte ctlturi și, unde pune mina la lucru,
se cunoaște.
— Să înțelegem deci că navetiștii sint puternic anco
rați in treburile cominei ?
— Chiar așa. Să șă mai dau un argument. Dumitru
Păiuș și-a luat concidiul de la I.U.C.F., unde este mun
citor, exact in perinda cind la noi secerișul era in toi.
Păi credeți că a plicat undeva la munte sau la mare
să se odihnească ? S-a „odihnit" cit i-a fost concediul
de lung la magaziie C.A.P.-ului, cărind griul și punindu-l la adăpost. Ați înțeles cam ce fel de navetiști
sint cei din comunanoastră ?

Ion STANC1U
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Conștiința răspunderii
pentru sporirea avuțiilor tării
DIALOG ÎNTR-UN SECTOR FORESTIER DIN JUDEȚUL BAC AU
Un înțelept al pădurii. îl
cheamă Radu I. Bânțu, e
comunist, de loc din Agăș,
trăiește la Asău si muncește,
la fel ca tatăl și bunicul său.
în industria forestieră, una
dintre principalele — si tra
diționalele — ocupații ale
oamenilor de pe valea Trotușului. L-am întilnit în sec
torul de exploatare Momești,
unde lucrează ca „medic de
ferăstraie" sau. mai precis,
ca mecanic in atelierul de
reparații și întreținere al
sectorului.
— Să știți însă — îmi spu
nea tovarășul Bânțu — că
ani de-a rîndul am lucrat ca
tăietor și fasonator în pădu
re. Am apucat și vremea
joagărului, a ferăstraielor
manuale...
— Ce deosebire există în
tre munca și traiul "forestie
rilor din acele timpuri și cel
de astăzi ?
* — Una singură ? Multe.
Foarte multe. Păi se compa
ră lucrul la joagăr. tăierea
copacului cu ferăstrăul minuit de doi ori trei oameni,
care se speteau pină izbu
teau să biruie îndărătnicia
lemnului, cu ferăstraiele me
canice pe care le folosim as
tăzi ? Ca 6ă nu mai vorbesc

de faptul că, in acele vre
muri. trunchiurile erau trase
la vale de căluți slăbănogi,
de li se vedeau oasele prin
piele. în timp ce azi sint
transportate cu funicularul
sau cu TAF-urile. un fel de
tractoare cu trolii. și depuse
direct în vagoanele căii fe

„surlă" gonind după vreo
capră...
— Lupul ? Chiar lupul î
— Forestierii nu sînt vînători și nu spun snoave vînătorești. să știți asta de la
mine ! — mă „puse la punct"
Radu I. Bânțu cu o privire
severă. Dar nu lupii ăia erau

TRECUTUL DIN PERSPECTIVA
PREZENTULUI, PREZENTUL
DIN PERSPECTIVA VIITORULUI
rate forestiere sau în auto
camioane. Și pe urmă mai
era și „surla". Știți ce era
o „surlă" ? A, nu. să nu cre
deți că e vorba de vreun
instrument muzical, ci de lo
cul unde ne înghesuiam cite
douăzeci-treizeci de oameni
ca să ne așternem capul
după ziua de trudă grea,
fără istov, un soi de colibă
rotundă din blăni negeluite,
cu cetină pe jos și o singură
„gură de fum“ pentru timp
de iarnă. Nu o dată ni s-a
întîmplat să ne pomenim, în
miez de noapte, cu lupu-n

cei mai primejdioși. dragă
tovarășe, că pe ăia îi știam
și de ci puteam să ne apă
răm. Mai răi. mai nesățioși
erau lupii de la societățile
capitaliste care ne exploa
tau. Nu numai că pe noi ne
plăteau cit abia să ne ținem
zilele, nu numai că totul era
al lor — și băcănia, și crâș
ma — ca să rămină la ei și
putinii bani pe care-i pri
meam. dar tăiau pădurile
fără milă, le căsăpeau pur și
simplu. (Cu un gest scurt
îmi arătă o creastă golașă
ce se profila undeva, pe

zare.) Uite-așa rămînea to
tul pe unde se întindea stăpinirea lor : pustiu, de parcă
ar fi pîrjolit un incendiu. Și
de pe urma acestui jaf in
toată
puterea cuvîntului
stringeau o mulțime de bă
net, care se scurgea prin
străinătăți...
— Să revenim însă la
munca și traiul forestierilor
din zilele noastre.
— Duceți-vă la Pietrosu,
la Corbu, Ia Scurtu și o să
găsiți cabane forestiere mari,
luminoase, curate, cu canti
ne, cu biblioteci, cu radio,
cu televizor, unele chiar ra
cordate la rețeaua de gaze
ori la termoficare. Au băi
sau dușuri, grupuri sanitare,
mă rog, tot ce se cere unei
vieți civilizate. Da. s-o spu•nem răspicat, în România
noastră socialistă nici măcar
în codri nu se mai trăiește,
cum se zicea altădată, „ca-n
codru" ; se trăiește civilizat,
omenește. Fiecare forestier
primește saltea, pătură, cear
șaf. pernă, față de pernă. Nu
mai doarme pe cetină ca pe
vremuri ! Ca să nu mai vor-

Victor BÎRLADEANU
(Continuare in pag. a Il-a)

Invențiile și inovațiilepe drumul cel mai scurt
spre valorificarea practică
Faptul că în cincinalul anterior
cercetarea științifică națională a asi
gurat peste 90 la sută- din produsele
și tehnologiile noi puse în fabricație,
că a contribuit la asimilarea a peste
10 300 de noi tipuri de mașini, uti
laje, aparate și instalații de tehnici
tate și complexitate sporite, a peste
5100 de noi materiale și bunuri de
consum și la aplicarea și extinderea
în producție a 9 000 tehnologii noi și
modernizate dovedește că această ac
tivitate, desfășurată neobosit în
cimpul vast al descoperirii noului,
s-a integrat organic marelui efort fă
cut de popor pentru edificarea unei
economii socialiste moderne și efi
ciente. In același timp, programele
realiste ale actualului cincinal de
monstrează că cercetarea științifică
națională dispune de cele mai favo
rabile condiții de a-și’îndeplini înal
ta ei vocație de principală forță de
producție. Aceasta presupune însă —
indiferent că este vorba de industrie
sau agricultură — o mare receptivi
tate față de nou, un deosebit efort
de a aplica în practica productivă
noile cuceriri ale gindirii și activității
de investigare științifică.
I
Urmărind transferul de valori ale
științei și tehnologiei către sectoarele
activității productive și încorporarea
lor cu efecte pozitive în activitatea
practică, ne putem totuși întreba
dacă întotdeauna acest proces .se des
fășoară sincronizat, dacă drumul de
la laborator la proiectare și produc
ție se efectuează în minimum de
timp și efort, dacă rezultatele cerce
tării sînt în suficientă măsură gene
ralizate.
Pornind de la punctul de vedere că
invențiile și inovațiile constituie, de
fapt, expresia cea mai înaltă a roa
delor activității de cercetare, că sînt
creația tehnică în ceea ce are ea mai
autentic și esențial, să vedem în ce
măsură întreprinderile au beneficiat
de aportul și avantajele pe care Ie
oferă ele in promovarea progresului
tehn-ie.
Din totalul invențiilor brevetate în
vigoare, apreciate la circa 14 000, sint
aplicate în prezent peste 45 la sută,
proporție comparabilă cu cea exis
tentă in unele țări din lume puternic
dezvoltate industrial. Efectele econo
mice generate prin aplicarea lor re
prezentau în cincinalul trecut peste
9 000 milioane lei și se concretizau
în reducerea costurilor de producție
și a investițiilor, diminuarea impor
tului, creșterea productivității etc.
Sînt intr-adevăr rezultate bune, care
exprimă contribuția și rolul creației
tehnice și științifice originale la în
noirea și modernizarea economiei
noastre. Dar se poate mai mult și
mai bine.
Din numărul total al invențiilor în
vigoare, eliminând pe cele în prezent
depășite sub aspectul soluțiilor teh
nice de către alte realizări mai re
cente, se constată că în cincinalul

trecut nu au fost aplicate peste 4 409
de invenții (unele dintre ele aflîndu-se, e adevărat, în diferite faze da
promovare : studiu, experimentare,
pregătirea documentației de aplicare
etc.). Adăugind faptul că o parte din
invențiile aplicate au cuprins o
sferă de activitate restrinsă, negeneralizîndu-se la toate unitățile da
profil, trebuie să apreciem că sa
face o neingăduită risipă de inteli
gență. Aceste 4 400 nu sînt cifre ab
stracte, ci soluții și tehnologii, idei
finalizate poate chiar pînă în faza de
senului de execuție ori al prototipu
lui de aparat, mașină sau utilaj. Iar
răspunzătoare de neaplicarea lor sînt
în primul rind ministerele și orga
nele centrale titulare de plan :
aproape 3 000 se află în sectoarele
industriei chimice, ale construcțiilor
de mașini, minelor și petrolului. Da
fapt, toate ministerele economice
poartă răspunderea neapllcării a sute
si sute de invenții si tehnologii care
ar fi putut contribui la dezvoltarea
ramurilor proprii.
Noul nu își croiește Insă totdeauna
ușor drumul spre producție, adevăr
subliniat, dealtfel, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu, și la recenta consfătuire
cu cadrele din cercetarea agricolă.
Nu de puține ori subiectivismul,
teama de risc, comoditatea, birocra
tismul se mai interpun încă in calea
valorificării creației proprii, a pă
trunderii masive a invențiilor româ
nești în industrie și de aici în circui
tul valorilor mondiale. Un apreciat
cercetător spunea că drumul pe care
trebuie să-1 parcurgă o cercetare
pînă la a fi aplicată se aseamănă, de
multe ori, cu o autostradă modernă
care suferă însă de un „mic"
neajuns : la fiecare kilometru un am
buteiaj. Obstacole de tot felul, în
fond formale, de cele mai multe ori i
bazate pe o jusrtificare birocratic-administrativă barează soluții valoroa
se, care oricum se vor impune dar,
din păcate, cu o nejustificată pier
dere de timp. Pentru ce a trebuit,
bunăoară, să treacă 10 ani pînă cînd
„instalația de tratament termic cu
comandă program", realizată de un
amplu colectiv de cercetători de la
Institutul de cercetări și modernizări
energetice și cadre universitare din
Iași și Brașov, să-și găsească, în sfîrșit, un producător ? Care este, după
mai bine de 5 ani de la brevetare,
soarta invenției „rontgenoscopiei fără
iradiere" — procedeu unic în lume
descoperit de profesorul dr. I. Bîrzu
de la spitalul „Cantacuzino" din
București ? De ce a trebuit să facă
anticameră tehnicianul Iordache Postolache. de la Institutul de cercetări
si proiectări pentru aparatură, insta
lații si utilai de construcții. Ia cei

______________ Vlalcu RADU
(Continuare in pag. a V-a)

MORALA MUNCH'I
Nu vi se întîmplă
uneori ca, mușcînd,
toamna, dintr-un fruct
copt, să vă vină în
minte, cu farmecul și
uriașa lor forță de vi
sare, toți anii copilă
riei ? Mie, da. Mi se
întîmplă, în fiecare
toamnă, ca. mușcînd
dintr-un măr, dintr-o
piersică sau o pară, să
fiu cucerit, copleșit,
inundat, prin toate
simțurile, de copilă
ria mea, rămasă la o
margine de sat și de
vreme, în preajma vi
ilor care miroseau pillatian „a tămiios și
coarnă, mustos a pier
sici coapte și crud a
foi de nuc". Sînt con
vins că numeroși fac
tori mnemotehnici care
acționează
asupra
noastră pe plan audi
tiv, olfactiv,' gustativ
ne transpun ușor în
lumea copilăriei. Iată,
am călcat de curînd
aievea vatra satului
natal, după ce mai
înainte zile și săptămîni îl călcasem nu
mai cu amintirea. în
cepuse să crape coaja
de pe nucă, așa ca-n
romanță. Se duceau
spre alte țări rindunelele, tîrînd după ele
o lungă nostalgie că
lătoare,
precum în
râscolitoarea
poezie
eminesciană. Pe dru
mul tivit cu tei, cu
frăjori și nuci, țipenie
de om. Oameni-s pe
cîmp la cules de car
tofi și de cucuruz.
Unii au peste 80 de ani
și i-am văzut lucrînd
iute ca prîsnelu, veseli
și dăruițr muncii, incit
realmente nu reușesc
să cunoască ce e obo
seala. Nu e o figură
de stil. Un asemenea
bătrin, care cosește
toătă ziulica, m-a în
trebat zîmbind, cu o
discretă
sfidare
a
virstei :
— Oboseala unde o
simți ? Oboseala nu se
lasă decit peste lene,
peste cei cărora le
place să fie mereu
osteniți, bolnăvicioși,
pqturoși. Mă întreb,
dragul meu, mi-a zis
bătrînul, cum naiba’

nu obosesc unii care
tot stau și nu fac ni
mica, ori numai ies și
supraveghează mun
ca altora. Eu să stau
așa, m-aș rugini ca o
coasă nefolosită la tăiet iarbă. Doamne,
urît e omul care ru
ginește pentru că nu
se folosește la muncă.
Viziunea despre om
a bătrînului, mustul
dintr-un măr și o coa
jă de nucă mi-au
amintit satul copilă
riei mele cu acea mo
rală robustă, neînti
nată, Care i-a dat lui
Blaga sentimentul că
„veșnicia s-a născut

toată forța roditoare.
Desigur, nu mai putea
uita nimeni că țăra
nul nu are cum să
mai fie ințeles în ac
cepțiunea pe care i-o
dădeau ciocoii și bo
ierii. El nu este anal
fabetul de altădată,
obligat să nu-și puni
in valoare inteligența,
vocația pentru cul
tură de o orânduire
nedreaptă ; el nu este
un om care lucrează
numai cu puterea fi
zică și stă ostentativ
în afara civilizației.
Țăranul de azi s-a
modernizat sensibil șl
trebuie să se moderni
zeze tot mai mult, nu
numai pe calea civi
lizației materiale, ci și
însemnări de
a culturii. Cine are
Ion Dodu BĂLAN mașină „Dacia" nu
poate rămîne la cul
tura omului cu car cu
boi. numai la o cul
la sat" șl ne-a dat și tură orală, dar nici
nouă credința că tre nu poate părăsi mo
buie să ne întoarcem rala sănătoasă, ome
mereu la izvoară, chiar nia, bunul simț al mo
dacă tălpile ni se li șilor și strămoșilor
pesc prea ‘îndărătnic săi, fără să nu se să
de asfaltul ' trotuare răcească interior, fără
lor și dacă umbra ni ca s ă nu piardă din
se agață, ca o iederă, șansele de reconstruc
de pereții blocurilor ție morală. Muncitomarilor orașe. Nu e rul-țăran nu e un hi
vorba, însă, doar de brid, un fel de canteîntoarceri nostalgice în miriană struțo-cămilă.
satul de poveste al Muncitorul-țăran e o
copilăriei, în locurile realitate socială, im
amintirilor cu bunici pusă de
dialectica
și jocuri de neuitat ; dezvoltării istorice, de
și nu e vorba de satul noua structură econo
patriarhal și ușor idi mică. de mutațiile
lic, cu pluguri cu
produse în sinul so
brăzdare de lemn. E cietății ; este o reali
vorba de satul care tate umană distinctă,
este intr-o continuă care ar merita o mult
devenire și care începe mai mare atenție sî
să aibă tot mai mult din partea sociologilor.
nevoie de noi. Nu spun El este un tip foarte
nici o noutate ; nu ' reprezentativ pentru
descopăr
pămînturi epoca noastră. Am vă
necunoscute. Dimpo zut în satul copilăriei
trivă, rostesc un ade mele asemenea oa
văr care e un truism, meni admirabili, care
văzut, știut, recunoscut reprezintă un salt ca
de toată lumea. in litativ în istoria țără
multe sate e multă nimii noastre si de
lume, venită de ici-de termină atribute din
colo, dar, totodată e tre cele mai relevan
necesar ca tot mai te si în natura ideii de
mulți oameni să se muncitor
industrial.
considere țărani, adică Iată, asemenea oa
lucrători ai pămintu- meni lucrează în inlui, iubitori ai lui, în
frățiți cu el, in luptă (Continuare
cu el pentru a-i folosi in pag. a V-a)

I

SCINTEIA — vineri 2 octombrie J98 J

PAGINA 2

I
I
I
I
I
I

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

,•

FĂPTUI?II
I
DIVERS I
Pomi în floare
în
grădina
pensionarului
Gheorghe Gojnea, de pe strada
Ilie Pintilie din CimpulungArgeș, se află un păr incărcat
de flori albe ca neaua. După
cum ne scrie corespondentul
nostru voluntar Ioan Dobrescu,
nici n-apucase bine gospoda
rul să culeagă perele, că la în
ceputul lunii august părul a în
florit a doua oară, iar acum
fructele sint gata să dea în pirg.
Dar odată cu această a doua re
coltă, pomul a inflorit a treia
oară.
Un caz asemănător aflăm si
din ziarul „Cronica sătmăreană“. în livada lui Dumitru
Greier din comuna... Livada, un
măr a inflorit acum tot pentru
a treia oară.
Se zice că atunci cind pomii
înfloresc la vremea asta e semn
de toamnă lungă și frumoasă.
Vom trăi și vom vedea I

Glumă ?
Gheorghiță Murgită din Bucu
rești ne istorisește o pățanie din
care era gata-gata să ajungă la
spital. Seara, in timp ce se în
torcea de la lucru cu bicicleta,
s-a pomenit, deodată, lovit de
un pietroi. Omul s-a dezechili
brat. și s-a răsturnat cu bicicleta.
— Cind mi-am revenit — ne
scrie el — am văzut trei copii
care fugeau și rideau de mama
focului pentru isprava lor și ne
cazul meu. Cu mintea lor de
copii s-or fi gindit că fac a
glumă. Sînt, insă glume și...
glume. Firește, nimeni nu poate
interzice jocul copiilor. Dar nici
nu trebuie lăsati nesupravegheați, la o oră tirzie din seară,
pentru a „ochi" cu pietre trecătorii.
Subscriem !

Capacitatea organizațiilor
de partid de a mobiliza
obștea satelor - reflectată
I in ritmul muncii pe ogoare
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
A vrut... ultima
modă
I
A. Dohora lucra in atelierul
de creație al Combinatului de I
pielărie și încălțăminte „Clujea
na". Nu știm la cite din creați
ile combinatului a contribuit și I
el și in ce măsură, dar despre
ultima ispravă i s-a dus buhul.
Deunăzi a intrat în schimbul de
lucru cu două piini, spunindu-i I
paznicului că le luase pentru
familie, intrucit la plecare va fi
tare grăbit și nu va mai avea I
timp de cumpărături. Numai că,
la ieșirea din schimb, același
paznic a ținut să vadă cam cit I
de proaspătă plinea. Nu a
I este
trebuit să apese prea tare, in
trucit din fiecare piine a țișnit
un... pantof, ascuns in locul' I
I cite
miezului scobit. Era o pereche
de pantofi „ultima modă". Și
astfel, graba lui Dohora s-a în- I
cu zăbava, pină a fost...
I tilnit
încălțat.
I
I Oi/e din șanț
I
Destoinici ciobani au țăranii
I cooperatori
din Șieu, județul
Bistrița-Năsăud. Deunăzi. ei I
agale din urmă turma
I minau
celor peste 600 de oi spre stină.
Drumul trecea pe lingă un șanț
abrupt și adine. La un moment I
dintr-un tufiș, un lup sau
I dat,
un mistreț a virit oile in speAcestea s-au împrăștiat
care încotro, iar 108 dintre ele I
I rieți.
s-au prăvălit in șanțul adine,
fără a mai putea fi salvate.
intreprinse se I
I pareDin căcercetările
a fost totuși vorba de
un lup. Apăi dacă-i vorba de
vinătorii din sat n-au nici I
I lup.
un motiv sa lase flintele să ru
ginească precum frunzele de
I
I toamnă...
Hi rdogii
I
I din lanuri
I ...Grigore Marin din comuna I
Sălciile (Prahova) recolta de zor
cei mai frumoși știuleți din la I
I agricole
nul cu porumb al cooperativei
din localitate. La al
160-lea știulete, paznicul a apă I
I rutminacacuidin...trebuie.lan și l-a dat pe
...Maria Năstase din Valea Că- I
lugărească s-a apro vizionat.
I nopți
la rind, cu porumb pentru
iarnă din recolta unor ferme ale
din apropiere. La domi I
I I.A.S.
ciliu i s-au găsit aproape 1000
kg de porumb știuleți și zeci de
de floarea-soarelui. I
I kilograme
Indivizi care n-au pus 'toată
vara mina pe sapă, dar au în
tins-o acum, toamna, să se în I
din munca altora. din
I frupte
bunul obștii. Li s-a dat peste
mină 1
I
I
Prețul
I
I nesăbuinței
I
I Daniel
Doi tineri din Baia Mare —
Lucaciu, in virstă de 16
și Ioan Ovidiu Oancea, de 20 I
I ani,
de ani — veneau seara tirziu de
la o petrecere. Nu se știe exact
căruia dintre ei i-a venit ideea I
I năstrușnică de a face o plimbare
nocturnă motorizată. Ceea ce se
precis e că al doilea dintre I
I știe
ei s-a dus și a luat pe ascuns
cheile mașinii tatălui său, după
au pornit la drum. Nici unul I
I care
nu avea permis de conducere și
se aflau și sub influenta alcoolu
lui. Au condus pe rind, dar la o I
I curbă
mașina s-a rostogolit de
citeva ori. Daniel, cel de 16 ani,
I
I și-a pierdut viața.
Rubrică realizată de
I
POPA
I Petre
ți corespondenții ,,ScinteiT_j

Petrică Baltă, care tocmai sosise din
In această toamnă condițiile de cli
cimp. La sediul consiliului popular
mă au determinat o succesiune sțrînremarcasem o interesantă propagan
să a lucrărilor, chiar o suprapunere
dă vizuală, un panou al fruntașilor, o
a lor, ceea ce impune o folosire cit
chemare atrăgînd atenția asupra lu
mai eficientă și rațională a mijloa
crărilor prioritare, o rubrică consa
celor materiale și umane disponibile
crată, activității agitatorilor, o carica
pentru ca strînsul recoltei să se facă
tură stigmatizind lipsa de respect
la timp și fără pierderi și. totodată,
față de avutul obștesc a doi săteni.
să fie efectuate fără intirziere lucră
Constatăm o bună participare la re
rile pentru producțiile anului vuitor.
coltare, in această zi aflîndu-se pe
...Ne aflăm dis-de-dimineață la se
cîmp peste 700 de oameni. Drept ur
diul consiliului unic agroindustrial
mare. în ultimele ‘iile se depășește cu
din incinta Stațiunii de mecanizare a
regularitate viteza planificată de 200
agriculturii din Cimpineanca, județul
tone struguri ; orzul a fost semănat
Vrancea. Asistăm la o scurtă convor
pe întreaga suprafață de 50 de hec
bire între organizatorul de partid —
tare, iar porumbul a fost recoltat de
președinte al consiliului unic agroin
dustrial. George Ionescu, și cițiva
pe 75 de hectare din totalul de 250.
Se simte la Cirligele, așa cum re
specialiști privind o mai buna folo
marca organizatorul de partid, „fe
sire a parcului de tractoare și în spe
bra recoltei". Noi am fi dorit să con
cial organizarea schimburilor de
semnăm că întreaga suflare a comu
noapte. Intre timp aruncăm o privire
nei se află în cîmp în aceste zile ;
asupra ..programului de măsuri. al
consiliului unic agroindustrial pentru
n-âm putut-o face, deși secretarul
comitetului comunal de partid ne-a
coordonarea lucrărilor agricole in
campania din toamna anului 1981“.
spus că nu este familie din comună
care să nu aibă pe cineva la recol
Măsurile sint judicioase și la obiect,
tare. Ar fi fost, desigur, bine ca toți
prevăzute cu termene și responsabi
cei apți de muncă dintr-o familie să
lități. Lipsesc tocmai cele pe care
se afle pe tarlalele C.A.P.-ului. Dar
ne-am propus să le urmărim, și anu
me cele vizi nd oaici prezenta pe
cîmp a familiilor
biectivele poiiticose face prin... re
organizatorice ale
In aceste zile,
prezentanți.
organizațiilor de
în comuna Copartid referitoare
într-un
consiliu
unic
tești.
renumită
la mobilizarea for
pentru podgoriile
ței de muncă. Ni
agroindustrial
sale, recoltă bună,
se răspunde că atreabă multă. Pe
din județul Vrancea
senț,enea măsuri
una dțn tarlalele
n-au fost cuprin
se în programul
cooperativei
agrieole de pro
ce-1 avem in fată,
dar că oamenii își cunosc bine îndato
ducție de aici o intilnim pe secretara
ririle in această direcție deoarece, pre
comitetului comunal de partid. Maria
mergător campaniei, au avut loc in
Prescornițoiu. Ni se relatează că
acest sens instructaje, ședințe cu
participarea cooperatorilor este mul
activul de partid. în definitiv, ne-am
țumitoare și, dacă ar fi să se ia prin
spus, nu am pornit în căutarea unor
comparație cu anul trecut, lucrurile
merg mult mai bine. La fermele 1 și
hirtii : important este ca cele stabi
5, printr-o bună organizare, partici
lite Ia instructajele și ședințele amintite să fie aplicate. Deci, Iă drum.
parea cooperatorilor este masivă,
realizîndu-se vitezele de lucru stabi
Ne-am oprit pe tarlalele coopera
lite. „Ar putea fi un fapt
tivei agricole de producție Cimpi
îmbucurător dacă se are în vedere,
neanca. Se muncește cu spor Ia re
așa cum ați observat, că ulițele sînt
coltatul porumbului și al strugurilor,
pustii și majoritatea locuitorilor sînt
în lanurile de porumb lucrează, dis
la muncă. Dar pe ansamblul coopera
ciplinați și supravegheați de cadrele
tivei n-am putut să ne încadrăm în
didactice, ele însele participînd efec
vitezele stabilite pentru că ne trag
tiv la muncă, elevii unei școli profe
înapoi rezultatele fermei nr. 2". ne
sionale agricole. în vie ii intilnim
spune cu mihnire secretara comitetu
muncind pe cooperatorii fermei nr.
lui comunal de partid. Iată și expli
3. Șefa fermei, ing. Elena Dumitracațiile : unii cooperatori au fost atrași
che, ne arată că, pentru a evita peri
de I.A.S. Focșani să lucreze în viile
colul apariției mucegaiului, principa
acesteia, aflate în vecinătatea tere
lele forte au fost concentrate la cu
nurilor fermei nr. 2. Astfel, aici din
lesul strugurilor. Sînt prezenti la
cele 5 209 tone struguri planificate a
muncă 40 din cei 59 de cooperatori
fi
recoltate, s-au cules pînă la 30 sep
ai fermei. Printre cei n ai harnici —
tembrie doar 2 267. iar la porumb din
Maria Moldoveana Vasile Huzumfi.
200 ha s-au recoltat numai- 15. Un
Tanteluta Ciubotaru Florica Boboc.
aspect pe care conducerea consiliu
Numele lor. dealtfel, sînt înscrisa și
lui unic l-a scăpat din vedere. Fi
pe un panou al fruntașilor de la ca
rește, una dintre principalele atri
pătul tarlalei, inițiativă lăudabilă a
buții ale consiliilor unice agroindus
secretarului adjunct al comitetului
triale o constituie și inițierea de ac
comunal de partid. Gheorghe Erbaru.
țiuni de întrajutorare între unități,
De la el aflăm că. în ciuda condițiilor
dar acest lucru este necesar să se
climatice nefavorabile din acest an,
facă in mod organizat și chibzuit,
recoltele la Cimpineanca sînt bune.
ținindu-se seama de interesele și ne
Dar cu cei 200 cooperatori activi ne
cesitățile fiecărei unități.
indoim că unitatea poate face față in
Consiliul Unic agroindustrial Cim
timpul optim recoltării, părere îm
pineanca, cu o suprafață de aproape
părtășită și de secretarul adjunct al
30 000 hectare, pe care, cu excepția
comitetului comunal de partid. Co
tutunului, sînt prezente toate cultu
mitetul comunal de partid și Comi
rile de toamnă, dispune de suficiente
tetul municipal de partid Focșani au
forțe, de organizații de partid cu ex
inițiat convorbiri cu navetiștii atit pe
periență pentru a asigura ca munca
raza comunei, cit și în întreprinderile
la recoltare, ca și la însămînțări să
industriale pentru a-i determina să
se desfășoare organizat, disciplinat,
dea o mină de ajutor la strînsul re
intr-un timp cit mai scurt. Sentimen
coltei. Pînă acum au răspuns acestui
tul unora că în actuala campanie „lu
apel peste 70 de muncitori.. Prea pu
crurile merg bine, chiar mai bine dețini insă, fată de numărul mare al
cit anul trecut" nu trebuie să ducă la
navetiștilor din comună. Depășind o
automulțumire, întrucît, din cite s-a
anumită stare de automuitumire. prin
putut vedea, sint încă destule corec
intensificarea muncii de la om la om,
tive de adus muncii din cimp, destu
forțele pot fi astfel concentrate îneît
le posibilități de intensificare a
cele 1190 tone care mai sînt de cules
ritmului de lucru.
să fie recoltate în maximum 10 zile.
C. VARVARA
La Cirligele îl intilnim pe secreta
D. DRĂGULESCU
rul comitetului comunal de partid.

Un mijloc de transport plăcut și necostisitor
MOTORETELE MOBRA
MAGAZINELE DE SPECIALI
TATE ALE COMERȚULUI DE
STAT oferă cumpărătorilor moto
rete MOBRA SUPER și MINI MO
BRA, într-o gamă variată de cu
lori. MOBRA SUPER, cu două
locuri, esle un mijloc de transport
rapid, atingind viteza maximă de
60 km ne oră. și are un consum

de benzină de 2,5 litri la suta de
kilometri. MINI MOBRA are viteza
maximă de 40 km pe oră. consumă
1.8 litri benzină la suta de kilome
tri si poate fi folosită si ca bicicle
tă. Pe o distantă de 100 km, trans
portul cu MOBRA SUPER costă
doar 17 Iei. iar cu MINI MOBRA
— 12 Ici. MOBRA SUPER costă
7 800 lei. MINI MOBRA — 4 900 lei.

Fabriciile de zaliar își sporesc
tot mai mullr producția
Sînt necesare însă măsuri mai energice
sfeclei

diin

cîmp,

pentru

pentru urgentarea transportului

evitarea

pierderii

de

recoltă

că unitățile duc lipsă de materie primă. Dar în cazul
zut în graficele „la zi", circa
fabricilor de zahăr din Podari, Giurgiu și Pașcani,
18 000 tone sfeclă de zahăr sint
pentru a se asigura aprovizionarea corespunzătoare a
depozitate în cîmp sub cerul liber,
acestora se fac cheltuieli mari pentru aducerea sfeclei • comandamentul județean pentru
ciiți alte zone ale țării Aceasta deoarece in multe uni
agricultură fiind, nevoit să indice
tăți agricole din județele care au sarcina de a asigura
oprirea temporară a recoltării pînă
aprovizionarea fabricilor respective ritmul recoltării la epuizarea stocurilor. Apoi, aceas
este scăzut. Față de graficul la zi, cooperativele agri
tă situație are la bază și faptul că
cole. din județul Dolj au recoltat cu aproape 30 000 tone
in județele limitrofe (Bistrița-Nă
mai puțin, cele din județul Giurgiu cu 26 000 tone,
săud, Harghita, Sibiu), pentru a se
Iași — 22 000 tone, Suceava — 15 000 tone.
recupera restanțele acumulate în
în ritm mai intens trebuie să se desfășoare și trans
prima parte a campaniei au început
porturile. Cantitățile de sfeclă aflate pe cimp au ajuns
să recolteze in ultimele zile mal
la 200 000 tone — foarte mult, în raport cu capacitatea
mult decît prevedeau graficele sta
de prelucrare a fabricilor. în unele județe — Teleor
bilite.
man. Suceava, Mehedinți, Iași — nu sint asigurate
Potrivit ultimelor date în unită
mijloacele de transport necesare, iar in alte județe țile agricole din județele ce apro
autovehiculele repartizate sînt folosite necorespunzător.
vizionează întreprinderea, se află
Pentru ca fabricile de zahăr să poată produce in
acum, pe cîmp. în grămezi, 29 000
continuare din plin, este imperios necesară respectarea
tone de sfeclă. Iar stocul din depo
întocmai a graficelor de livrare și de transportare a
zitul fabricii este foarte mic.
sfeclei destinate prelucrării.
Aceasta, datorită neajunsurilor- in
organizarea transportului : față de
3 curse’pe zi. in medie, autocami
2 700 tone zahăr, colectivul fabricii
tul de extracție sînt superioare ce
a produs, pînă la 30 septembrie, oanele efectuează ccl mult 1,5
lor înregistrate anul trecut. De la
curse. Dar camioanele fiind în
4 739 tone zahăr de cea mai bună
începutul campaniei am prelucrat
cărcate sub capacitatea nomi
peste 38 000 tone sfeclă, stocul zil
calitate. Cum se vede, muncito
nală, «o
—J“
rii. inginerii, tehnicienii, condu
nic ajungind acum la 12 000 tone,
cerea acestei vechi unități își fac 600 ton
adică atit cît este normal. Aș mai
teva exe
din plin datoria. în ultimul timp
adăuga că marea majoritate a uni
au apărut însă unele dereglări în muna G1
tăților producătoare au înțeles să
care doui
asigurarea fabricii cu materie pri
se înscrie în graficele zilnice, în
cei din Ic
mă și in desfășurarea recoltării. în
prezent nesemnalîndu-se nici un
8 tone, V.
timp ce în unitățile de unde se
fel de abatere de la recoltat. întăgău — 1
aprovizionează fabrica se află pe
cepind cu data de 10 octombrie,
tuielile de
cimp, in grămezi, mii de tone de
așa cum ni s-a indicat, vom trece
tonă cresc
sfeclă, stocul din incinta întreprin
la însilozare, activitate condițio
tăriile sînt
derii asigură funcționalitatea aces
nată însă de evoluția temperaturii
teia pe timp de o zi. De ce ?
așteptăm fapte concrete și măsuri
aerului. Ne propunem — și avem
toate condițiile — să încheiem pro
In primul rînd. pentru că chiar
hotărite pentru înlăturarea grab
cesul de • prelucrare a întregii can
unități cultivatoare din județul nică a deficientelor semnalate.
tități de sfeclă de zahăr din județ
Mureș nu respectă graficele de re
Gheorghe GIURGIU
cel tîrziu la începutul anului viitor,
coltare și transport stabilite. Recorespondentul „Scînteii”
fapt ce va asigura obținerea unui
coltînd mai mult decît s-a prevă
randament superior comparativ
anilor anteriori.

Declanșată cu cîteva zile mai devreme decît anul
trecut, campania de recoltare și prelucrare a sfeclei
de zahăr a atins acum cota maximă. în cele 30 de zile
care au trecut de Ia începerea industrializării sfeclei
au fost produse 115 000 tone de zahăr, cu 40 000 tone
mai mult decit in perioada corespunzătoare a anului
trecut. Cu rezultate bune funcționează, in această cam
panie, fabricile de zahăr din Luduș, Roman, Bucecea,
Tîrgu Mureș și Buzău, care lucrează acum cu 10—20 la
sută peste capacitatea de prelucrare și cu un randa
ment de extracție superior celui realizat in anii
trecuți.
Pe ansamblu, fabricile de zahăr prelucrează 48 000
tone de sfeclă pe zi, cu 10 000 tone mai mult decît
anul trecut. Totuși, capacitatea de industrializare po
sibilă de realizat — de 50 000 tone — nu s-a atins
încă, datorită unor neajunsuri, mai ales de ordin orga
nizatoric, ce se manifestă in activitatea colectivelor de
la fabricile de zahăr din Țăndărei, Urziceni și Timi
șoara.
Dacă comparăm cantitatea de sfeclă recoltată și de
pozitată în silozurile întreprinderilor, nu se poate spune

BOTOȘANI: Recoltarea
și prelucrarea sfeclei,
în același ritm
în ziarul de joi, 24 septembrie,
criticam faptul că, datorită neincadrării în graficele de recoltare a
unora dintre unitățile cultivatoare
de sfeclă, Fabrica de zahăr Bucecea
funcționa sub capacitatea planifi
cată. Ce s-a întîmplat între timp ?
Consemnăm, mai întii, că la inter
venția secretariatului comitetului
județean de partid au fost redistri
buite mijloacele de transport, s-au
suplimentat forțele la încărcatul
sfeclei de zahăr de pe cîmp. Drept
urmare, in consiliile agroindus
triale Săveni, Albești și Botoșani
s-au redus simțitor stocurile aflate
în cimp, iar in consiliul agroindus
trial Cîndești a sporit ritmul re
coltării. Pe de altă parte. în stațiile
C.F.R. Rediu, Trușești, Ungureni
etc. a crescut ritmul la încărcarea
vagoanelor (cele două trenuri puse
la dispoziția fabricii de zahăr circulînd acum fără întârziere) ; auto
camioanele I.T.A. transportă zilnic
chiar mai mult de 1 040 tone, cît
le revine potrivit capacității plani
ficate. Se cuvine menționat și alt
fapt : la unitatea prelucrătoare a
intrat în funcțiune și a doua stație
hidraulică pentru descărcarea mij
loacelor de transport.
— Este a cincea zi de cind de
pășim capacitatea de prelucrare
planificată, cu o cantitate cuprinsă
intre ' 150—209 tone sfeclă zilnic.—
ne spune
directorul
fabricii,
ing. Dumitru Blaj. Atît conținutul
de zahăr al sfeclei, cît și randamen

Silvestri AILENEI

corespondentul

„Scînteii"

Un posibil dialog la C.A.P. Pănet—județul Mureș

MUREȘ: Un calcul care
îndeamnă la acțiuni
După un Început mai lent, cînd
Fabrica de zahăr din Tîrgu Mureș
a prelucrat doar 2 487 tone de sfe
clă, în perioada următoare a reali
zat producții-record. Dovada : in
ultima perioadă a atins, in 24 de
ore. ritmuri de prelucrare de
3 435 tone (față de 3 000 tone, ca
pacitatea nominală de prelucrare).
Această viteză bună de lucru s-a
materializat în faptul că. de la
începutul
campaniei,
față de

Cură balneară la Lacu Sărat

CONȘTIINȚA RĂSPUNDERII
(Urmare din pag. I)

Situată înir-o zonă de
șes, in marginea cîmpiei
Brăilei (5,5 km de cen
trul orașului), stațiunea
Lacu Sărat se remarcă
atit prin valoarea deose
bită a factorilor naturali
de cură, de care dispune,
cît si prin rezultatele ob
ținute aici in tratarea
unui mare număr de
afecțiuni.
Dintre
recomandările
terapeutice, rețin atenția
afecțiunile aparatului lo
comotor ale sistemului
nervos periferic. der

matologice, boli profesio
nale. boli endocrine, afecțiuni ale căilor respi
ratorii și altele.
Stațiunea dispune de
instalații și proceduri de
tratament (hidroterapie.
electroterapie. aerosoli cu
apă din lac. cultură fizi
că medicală). Clubul, bi
blioteca, jocurile distrac
tive. cinematograful com
pletează agenda agremen
tului celor care preferă
această stațiune. înscrie
rile se fac la oficiile ju
dețene de turism din în
treaga tară.

besc că in fiecare ca
bană găsești obligatoriu
trusă medicală, că oa
menii sint obligați să se
supună periodic controlului
medical, fie că se duc ei la
dispensarul întreprinderii,
la Comănesti. fie că se de
plasează doctorul după ei
in pădure. Si încă ceva :
forestierii primesc gratuit
echipament de protecție, de
la cască la salopetă, de la
pelerină impermeabilă cu
căpișon la cizme. Unde se
mai Domenea înainte vre
me așa ceva ? Totuși, socot
că există ceva mai de nret
ca orice. (îmi arată o plan
tație de nuieti tineri ce se
întrezărește lingă un par
chet defrișat). Uitati. asta
e cel mai de preț : faptul
că nici nu se termină bine
de tăiat un colt de pădure
că vin din urmă plantatorii
si sădesc noile arboreturi.
Da. pădurile de miine ale
tării cresc din grija stator
nică a partidului, din hăr
nicia si dăruirea oamenilor
de azi...
— Observ că intrăm în
tr-un domeniu care are o
legătură strinsă cu etica
muncii si a raporturilor cu
natura...
— Nici nu s-ar putea alt
fel. Să știți dc la mine că
pădurea e primitoare, e ge
neroasă. dar si aspră cu cei

ce nu-i ascultă glasul, care
n-o respectă îngriiindu-se
de înfățișarea ei de azi și
de frumusețea ei de mîine.
In pădure nu pot lucra de
cit oameni cinstiți, serioși,
sirguinciosi. capabili. La
noi. în pădure, dacă încerci'
să trîndăvesti. dacă faci lu
cru de mintuială ori dacă
nu inlocuiesti ce-ai tăiat cu
arboret nou ai și gătat-o :
oamenii te scot fără multă
vorbă din rindurile lor.
Bișnițari sau tiriie-brîu
ni<i nu se prea pomenesc
pe la noi,: dacă isi face
cumva apariția vreunul,
credeti-mă pe mine, n-are
zile multe, trebuie să-si ia
câmpii...
— Fără îndoială, aici își
spune cuvintul și educația,
modelarea unor caractere
puternice...
— Să știți că la noi, in
pădure. însuși faptul că
munca e. prin firea lucru
rilor si cu toate elementele
de mecanizare introdusă,
mai anevoioasă, desfășurîndu-se pe orice vreme, în
timp de arșiță sau sub ra
fale de viscol, impune un
mod de a munci si a fi care
nu se împacă in nici un fel
cu trîndăvia sau risipa.
Asta nu înseamnă, desigur,
că oamenii sirguincioși si
capabili apar de la sine, că
tinerii deprind din senin o
atitudine înaintata fată de
muncă, grijulie fată de bu

nul obștesc. O mare răs
pundere apasă pe umerii
noștri, ai comuniștilor, pen
tru a forma generațiile vii
toare de forestieri, de oa
meni care să se simtă, la
rindul lor. răspunzători
pentru prezentul si viitorul
pădurii românești. Si- mai
ales, e nevoie să Ic insu
flam tinerilor simțul de
buni gospodari, grija de zi
cu zi pentru economisirea
si buna folosire a acestei
materii prime atit de pre
țioase în lumea de astăz’
lemnul : as spune chiar
fiecărei crengi, a fiecăr
așchii, căci nimic nu e <
aruncat, pentru orice i
poate găsi o folosint,
„Omul ca pomul", zice po
porul nostru și această
străveche zicală are. după
mine, și un asemenea tilc :
Si oamenii sint tot un fel
de pădupe. si la ei se po
trivește ce-am spus mai
înainte, dnume că pădurea
de miine, felul cum va arăta. așa cum ne-o dorim,
falnică si bogată, generoa
să cu cei ce au grijă de ea.
depinde de sirguinta si dă
ruirea cu care o creștem
astăzi. Depinde de noi toți,
de munca și răspunderea
noastră comunistă, să dăm
viață cutezătoarelor planuri
ale partidului, programului
național pentru conservare»
și dezvoltarea fondului fo
restier pînă in anul 2010.

A
Sesizare
întemeiată —
măsuri prompte
Un mecanizator din
comuna Cervenia. ju
dețul Teleorman, a
adresat ziarului „Scînteia" o scrisoare in
care relata că la spi
talul din localitate ac
tivitatea nu este bine
organizată, personalul
medical, dar mai ales
cel auxiliar, de birou,
este excesiv de nu
meros in raport cu
numărul paturilor spi
talului, că intendentul
comite abateri de la
disciplină etc.
Pentru soluționarea
acestei sesizări, Comi
tetul județean Teleor
man al P.C.R. a con
stituit un colectiv cuprinzînd reprezentanți
ai direcției sanitare
județene, care a ve
rificat la fața locului
aspectele
semnalate.
Din analiza efectuată
a reieșit că in cea mai
mare parte scrisoarea
este întemeiată. Ca

urmare, direcția sani
tară a propus Ministe
rului Sănătății să aprobe
reorganizarea
profilului spitalului din
Cervenia, în vederea
redistribuirii persona
lului și mai bunei fo
losiri a acestuia. în acest fel. unele cadre
medicale vor putea fi
transferate la alte uni
tăți sanitare din județ,
unde este mai multă
nevoie de ele.
în răspunsul primit
la redacție se mai pre
cizează că în adunarea
generală a oamenilor
muncii de la spitalul
respectiv, în care s-au
dezbătut
concluziile
rezultate cu prilejul
analizei, s-a dispus
sancționarea discipli
nară a intendentului.
De asemenea, directo
rul unității, dr. Gheor
ghe Stoian, a primit
un avertisment pentru
activitatea nesatisfăcă
toare pe care a desfă
șurat-o.
Activitatea
spitalului din Cervenia
va fi urmărită, în con
tinuare, de către di

recția
țeană.

sanitară jude

După faptă,
și răsplată
Nicolae Anton, fost
șef al autobazei Tecuci
din cadrul întreprin
derii de transporturi
auto Galați, sesiza
într-o scrisoare că pe
nedrept conducerea în
treprinderii a dispus
destituirea
sa din
funcție, desfăcîndu-i-se
disciplinar contractul
de muncă. El susținea
că în unitate ar exista
cazuri de abateri grave
de la disciplina mun
cii și de la normele
legale, față de care nu
s-ar manifesta exi
gența
cuvenită. în
răspunsul Comitetului
județean
Galați al
P.C.R. se arăta însă că
în realitate lucrurile
stau cu totul altfel.
Din cercetările efectu
ate a reieșit că măsura
dispusă fată de N.
Anton este întemeiată,
el făcîndu-se vinovat
de aprobarea ilegală
a efectuării unor curse

de călători și de însu
șirea sumelor încasate
pentru
transporturi.
Aceeași sancțiune a
fost aplicată și șofe
rilor Vasile Grosu și
E. Lefter, care au
efectuat cursele. Au
fost, de asemenea,
sancționate cu retrage
rea unei gradații pe
timp de 3 luni casie
rele Ștefan Elvira și
Greta Bălan.
Din răspuns reiese
că nu se confirmă nici
celălalt aspect la care
se referea autorul scri
sorii, în legătură cu
lipsa de exigență care,
chipurile, s-ar fi mani
festat în alte cazuri de
abateri. De pildă, se
precizează că au fost
schimbați din funcție
inspectorii Constantin
Iliescu și Dan Pană,
din cadrul biroului
„Siguranța circulației",
care au dovedit super
ficialitate în muncă. în
răspuns se mai men
ționează că șe va acor
da în continuare spri
jinul necesar comitetu
lui de partid și condu
cerii I.T.A. — Galați,
pentru menținerea u-

nui climat de discipli
nă și respectare a le
galității, pentru preve
nirea abaterilor.

Normele
disciplinei —
repuse
în drepturi
Ca urmare a unei
sesizări adresate ziaru
lui „Scinteia" de către
un grup de oameni ai
muncii de la întreprin
derea pentru valorifi
carea cerealelor și
plantelor tehnice Gorj,
Direcția generală pen
tru agricultură și in
dustrie alimentară a
județului a efectuat o
analiză a activității acestei
întreprinderi.
Răspunsul
întocmit
precizează că numai o
parte din aspectele
semnalate în scrisoare
s-au confirmat. S-a
constatat că s-au ma
nifestat deficiențe în
stilul și metodele de
muncă
folosite
de
conducerea întreprin
derii, că nu întotdea

una a fost respectat
principiul1 muncii și
conducerii
colective,
nu a existat o bună or
ganizare a activității
cadrelor de conducere
din unitate, nu s-a ana
lizat periodic activita
tea diferitelor sectoare
din cadrul întreprinde
rii etc. De asemenea,
nu s-a exercitat un
control sistematic și
exigent în cadrul sub
unităților, ceea ce a
afectat activitatea atît
la nivelul bazelor și
depozitelor, cît și pe
ansamblul unității. A
mai reieșit că pînă la
data controlului nu fu
seseră recuperate une
le pagube înregistrate
de unitate din vina di
rectorului, Virgil Constantinescu, și a contabilului-șef, Vasile Po
pescu.

Pentru
înlăturarea
neajunsurilor s-au sta- *
bilit măsuri privind în
tărirea
muncii
și
conducerii colective, a
disciplinei și răspun
derii lucrătorilor din
întreprindere, îmbună
tățirea evidenței contabilo-financiare ele.
S-a dispus, totodată,
schimbarea din funcție
a unor gestionari, re
cuperarea
pagubelor
de la cei vinovați, in
clusiv de la director și
contabil-șef, care au
fost sancționați și dis
ciplinar, împreună cu
șefii compartimentelor
investiții și personal și
retribuirea muncii.
Constatările făcute și
măsurile adoptate au
fost analizate în adu
narea generală a oa
menilor muncii din în
treprindere.

Pe scurt, din scrisori
• Comitetul executiv al Consiliului popular al
județului Suceava : Blocul de locuințe G 1 de pe
strada Unirii din orașul Vatra Dornei este în ad
ministrarea Combinatului minier Suceava, fiind
pus la dispoziția minerilor din Călimani. S-a
solicitat conducerii Combinatului minier să ia

măsuri pentru efectuarea lucrărilor de întreți
nere a izolației hidrofuge dc la terasa acestui
bloc.

• Uniunea județeană a cooperativelor dc con
sum și dc credit Giurgiu : Conducerea coopera
tivei de consum Bolintin Vale a înlocuit din
funcție 3 lucrători de la restaurantul „Pensiune",
pentru nerespectarea regulilor generale de co
merț și a’titudine necivilizată 'ață de consuma
tori. Aspectele menționate in lesizarea adresată
„Scînteii" au fost analizate cu lucrătorii restau
rantului, insistîndu-se din nou asupra necesității
de a se întări disciplina și răspunderea în mun
că, de a se asigura respectarea regulilor de co
merț și igienă, afișarea prețurlor la toate pro
dusele și întocmirea notelor de plată pentru orice
consumație.
• Consiliul popular al judeului Iași : Sesi
zarea lui Neculai C. Sandu din satul Cogeasca,
comuna Lețcani, este neîntemeiată. El și-a con
struit casa fără autorizație. în îfara perimetru
lui construibil al localității, fdosind meseriași
particulari. Pentru că s-a abătit de la prevede
rile legii s-au întocmit formele corespunzătoare
în vederea sancționării.

• Comitetul executiv al Consliului popular al
județului Prahova : S-a propts includerea in
planul de investiții a unor lucrări pentru îm
bunătățirea alimentării cu apă a orașului Boldești-Scăieni. Lucrările urmează să fie finalizate
in trimestrul al IV-lea al anulu 1983.

Gheorgie PIRVAN
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fâSĂMlNȚAREA GRIULUI Șl ORZULUI
IALOMIȚA:

Normele

agrotehnice

sînt obligatorii pentru toți specialiștii
în aceste zile, mecanizatorii și
specialiștii din județul Ialomița de
pun eforturi stăruitoare pentru a
executa în timp cit mai scurt și de
bună calitate insămințările pe cele
38 500 hectare cu orz și 71 000 hec
tare cu griu. în cooperativele agri
cole Gheorghe Lazăr și Valea Cio
rii. mecanizatorii efectuează cu
combinatoarele ultima lucrare îna
intea semănătorilor. Responsabili
tatea muncii lor se oglindește în
pămintul neted ca în palmă. La
C.A.P. Țăndârel, varietatea tere
nurilor i-a determinat pe tovarășii
Vasile Barbu, președintele consi
liului, și Dumitru Chirobocea. di
rectorul S.M.A., să stabilească unde
să se discuiască si unde să fie exe
cutate arături mai puțin adinei,
urmînd în toate cazurile curățirea
perfectă a terenului de resturi ve
getale. în cooperativele agricole
Munteni Buzău. Smirna. Miloșești,
Reviga și Rovine specialiștii veri
ficau calitatea semănatului, luind
tarlalele în lung. în lat și în dia
gonală, măsurînd adîndmea la care
a fost pusă sămința sub brazdă. La
cele două cooperative agricole din
comuna Făcăeni. dimineața, înain
te de a intra în brazdă, mecaniza
torii verificau turația prizei in ve
derea înlăturării patinării. întin

deau curelele de la ventilatoare.
Fiecare semănătoare avea, pe ur
mele lăsate de pneurile tractoare
lor. două scormonitoare care afi
nau partea tasată. terenul răminind neted ca un strat de grădină.
Dacă în multe locuri se acordă
toată atenția calității lucrărilor, în
unele "unități nu sint respectate
norme agrotehnice elementare. La
C.A.P. Ciochina, inginerul-șef Ale
xandru Perlic nu a luat măsuri de
discuire a terenului după arat. Ca
urmare, brazdele s-au întărit, iar
sămința aruncată într-un astfel de
pat germinativ n-are șanse să ră
sară sută la sută. Nici la C.A.P.
Gegani nu au fost respectate întoc
mai normele tehnice, fapț oare a
impus intervenția promptă a co
mandamentului județean pentru agri cultură
După orz — care a fost semănat
pe 28 000 hectare — în județul Ia
lomița se desfășoară marea bătălie
a însămînțării griului, când viteza
zilnică trebuie să crească de la 1 500
la 6 000 hectare. Un asemenea ritm
impune cu atît mai mult respecta
rea fermă în fiecare unitate a nor
melor agrotehnice stabilite.

zată în proporție de 72 la sută.
Rămase în urmă la semănat sînt
unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Buzescu, Crîngeni,
Drăgănești-Vlașca, Salcia, Slobozia
Mîndra, Smîrdioasa. In ce privește
griul, acesta a fost semănat pe
1 350 ha din totalul de 105 000. Nu
mai e timp de așteptat. Printr-o
mai bună folosire a mijloacelor
mecanice și a forței de muncă
trebuie mult intensificat ritmul
însămințărilor. Se impune, de ase
menea, un control și un sprijin
permanent din partea organelor
agricole județene, al consiliilor
agroindustriale, astfel ca în fie
care unitate această lucrare să se
încheie în perioadele optime sta
bilite.

două semănători SUP-29. Terenul
era bine pregătit, în prealabil făcindu-se o udare „de aprovizio
nare". Ritmul de lucru — sub cel
care putea fi realizat. Din trei se
mănători una era defectă, datorită
lipsei unui brăzdar. Semănătoarea
se afla de o zi la secția de me
canizare, dar remedierea — deloc
complicată — nu fusese încă fă
cută. Pe bună dreptate, inginerulșef se arăta îngrijorat și de faptul
că mai sînt de eliberat 120 ha cu
coceni și de arsft 220 ha pentru
griu, in timp ce 6 tractoare erau
trase „pe dreapta" din lipsa unor
piese de schimb. Nu-i un caz
izolat.
Pe ansamblul județului, din cele
39 500 hectare prevăzute a se ^cul
tiva cu orz se însămințaseră“ 30 000
hectare, viteza zilnică fiind reali-

în

Harghita

mai

Stan ȘTEFAN

corespondentul

soarele

INSILOZAREA FURAJELOR

La cooperativa agricolă din comuna Mașloc, județul Timiș, se recoltează furajele destinate Insilozării
Foto : E. Robitsek

„Scinteii"

apune

Locul nutrețurilor - în silozuri,
nu pe cîmp!

BRĂILA:

devreme ?

ganizatoric se fac simțite ți în des
într-un județ cum este Harghifășurarea lucrărilor de pregătire a
ta, situat în zona cea mai frigu
patului germinativ. Se irosesc mul
roasă a țării, lucrătorii ogoarelor
te ore prețioase ca urmare a fap
trebuie să folosească din plin tim
tului
că munca începe cu întirziere.
pul bun din aceste zile pentru a
Unii cooperatori și mecanizatori
pune dt mai repede sămința. in
lasă mult prea devreme lucrul in
brazdă. Cu atît mai mult cu cit
semănatul, chiar și al orzului, a cîmp, iar cind dau semnalul : „Hai
acasă, că și mîine e zi de lucru",
intîrziat. Decalaje de ordinul sute
Mihal V1ȘO1U
lor de hectare sint înregistrate de nimeni din conducerile cooperati
corespondentul „Scinteii
velor
respective nu intervine pentru
unități din aceeași zonă, cu condiții
de sol similare, aflate la o distan a combate această mentalitate,
ță mică unele de altele. Situația pentru a impulsiona ritmul lucră
TELEORMAN: Semănatul — cu viteze
din consiliile agroindustriale din rilor. Așa se și explică de ce după
Lăzarea și Ditrău este cit se poate ora 17 e atîta liniște în cîmp...
de ■ edificatoare. în primul, cel din
Tovarășul Pakot Akot, directorul
maxime, la nivelul posibilităților
Lăzarea, griul s-a însămînțat, pînă
direcției agricole județene, ne asi
în seara zilei de 1 octombrie, în
gură că va fi întronată o discipli
Recoltele bune de griu și orz ob
fost că și noi putem realiza pro
proporție de peste 75 la sută. Cel
nă fermă și în fiecare unitate vor
ținute de oamenii muncii din coo
ducții la fel de bune. Primul pas
de-al doilea abia a ajuns la 18 la fi atinse vitezele de lucru planifi
perativa agricolă de producție
îl facem acum, la semănatul orzu
sută.
De
ce
7
cate.
Da, este necesar pentru că
Seaca i-au îndemnat să munceas
lui, prin calitatea lucrărilor efec- ■
La fața locului constatăm că nu din situația operativă întocmită în
că și mai intens acum pentru a se
tuate. Am însămînțat 200 ha din
seara zilei de ieri, 1 octombrie,
au fost eliberate din timp supra
încadra în perioadele optime de
300, iar în ziua de 2 octombrie vom
rezultă că din 23 400 hectare pre
fețele destinate cerealelor de toam
semănat. La primele ore ale dimi
începe și la griu.“
nă. Ca urmare, unitățile agricole văzute a fi insămînțate cu griu și
neții, tractoarele cu pluguri, discuri
La C.A.P. Lisa, o altă unitate
din consiliul agroindustrial Ditrău orz au mai rămas încă 8 000 hecși semănători străbăteau ogoarele.
din cadrul aceluiași consiliu agro
tare. Mult, foarte mult pentru un
Inginerul-șef al cooperativei, Niindustrial — Traianu — se lucra rămin în fiecare zi „de căruță"
față de ritmurile planificate. In județ situat într-o zonă recel
colae Năbăcan, supraveghează în- tot la semănatul orzului. Inginerulziua
de
30
septembrie,
din
95
de
sămînțarea orzului. „Mai avem o, șef al cooperativei, Ion Baban,
I. D. KISS
hectare prevăzute au fost însămînsolă de 30 hectare și terminăm' supraveghea modul cum este intro
corespondentul „Scinteii
această lucrare pe 250 hectare pla
țate 85 ! Neajunsuri de ordin ordusă sămința in brazdă de cele
nificate. De mîine începem și se
mănatul griului pe 650 hectare.
Alegerea unor terenuri după cele
mai bune plante premergătoare,
fertilizarea, tratarea corectă a se
mințelor, pregătirea unui ogor cu
rat și respectarea densității boabe
lor — iată în principal elementele
de care ținem seama pentru a de
păși în anul viitor cele 5 014 kg griu
la hectar din acest an și a realiza
5 600—6 000 kg orz la hectar".
Cooperativa agricolă vecină din
comuna Traian a obținut in vara
acestui an cele mai mici recolte
de păioase din cadrul consiliului
agroindustrial din care face parte.
Pe noul inginer-șef al unității,
Florian Alin, l-am găsit alături de
mecanizatorii care semănau orzul.
„Nu avem alte condiții decît cei
Pregătirea terenului in vederea insămințârii griului Ia cooperativa agricolă Vărgata, județul Mureș
din Seaca. Am stat de vorbă cu
Foto : Koncz Jânos
oamenii și părerea unanimă a

în județul Brăila vor ierna pes
te 200 000 taurine și 1 milion de
ovine. Din cele 71 800 tone fin nece
sare efectivelor de animale din uni
tățile agricole socialiste s-au depo
zitat doar 34 600 tone, iar din 900 000
tone de nutrețuri suculente s-au
asigurat 107 000 tone. Desigur, cele
mai multe furaje suculente, culturi
duble, coceni și sfeclă furajeră se
află încă în cîmp. Așadar, în mo
mentul de față sint încă multe go
luri in fînare și silozuri. Normal
ar fi ca acum să se lucreze din plin
la insdlozări. Insilozarea întîrzie
deoarece la această lucrare sint re
partizate prea puține mijloace me
canice, iar cele trimise în cîmp
nu sînt utilizate la întreaga capa
citate.
Situație probată în primul rînd
de modul cum sînt utilizate com
binele autopropulsate — Utilaje de
înalt randament care, în unele în
treprinderi agricole de stat și com
plexe zootehnice, recoltează cite
120—150 tone de masă verde pe zi,
iar în altele nu sînt folosite de
loc. Tovarășul Gheorghe Pavel, in
giner cu probleme zootehnice la
trustul I.A.S., ne spunea că din
cauza lipsei pieselor de schimb stau
combine autopropulsate la întretreprinderile agricole de stat Dudești, Siliștea, Rîmnicelu și altele.
Există resurse vegetale suficiente
pentru a asigura celor 37 000 tau
rine și 120 000 ovine necesarul de
aproape 200 000 tone nutrețuri su
culente. Pînă acum însă s-au însilozat abia 40 000 tone, iar la fin
stocul e mai mic de jumătate din
cantitățile prevăzute. Este adevărat,
în unitățile agricole de stat, în
ultimele zile lucrările de însilozare au fost intensificate. La I.A.S.
Siliștea, de pildă, se recoltează
cocenii cu 7 combine tip CSU.
Mecanizatorii au luat o inițiativă
bună pentru mărirea capacității
de transport. Ei au fixat pe ori
zontală obloanele remorcilor și au
pus înălțătoare din plasă dfe sîrmă,
dublînd capacitatea acestor mij
loace de transport foarte solici

tate. Inițiativă despre care direc
torul unității, Constantin Clmpoiescu, afirmă că va contribui la
corelarea mijloacelor de recoltat
cu cele de transport al furajelor.
E un exemplu, din multe altele,
care se cere urmat pentru grăbirea
recoltării și transportului rapid al
tuturor resurselor vegetale ale
cimpului. Cerință la fel de impe
rioasă și în cooperativele agricole
care au multe furaje nerecoltate,
în depozitele de furaje ale coope
rativelor agricole Tufești, Valea
Cînepii, Tătaru, Sdnteia — însură
ței, Mircea Vodă și altele sînt mal
multe spații goale decît pline, iar
hrănirea animalelor la iarnă e
pusă sub semnul incertitudinii.
Consiliile de conducere din aceste
unități nu se ocupă de respectarea
graficelor de recoltare a furajelor,
nu controlează activitatea forma
țiilor de mecanizatori și. coopera
tori care încep munca ttrziu și o
încheie devreme.
O situație cum nu ar trebui să
fie constatăm la C.A.P. Siliștea.
Cînd încă nu se Încheiase ziualumină, în cîmp nu era nici țipe
nie, iar Ia locul de tnsilozare din
ferma zootehnică treburile fuse
seră lăsate vraiște. Președintele
unității, tovarășul Ionel Burciu,
plecase acasă, la Brăila. în lipsa
șefului de fermă, plecat și el cu
treburi tot la Brăila, rămăsese în
unitate responsabilul cu furajele,
Neagu Bolboceanu. „A fost pe aici,
a stat cît a stat și s-a dus și el
acasă, ca omul", zice unul dintre
cooperatorii care nu se îndură să
plece înainte de a stringe furajele
risipite. în lipsa cantaragiului, a
celorlalți factori de răspundere,
mecanizatorii se descurcă fiecare
cum poate și cum crede de cuviin
ță. Mecanizatorul Constantin Pe
tru sosise la orele 19 cu două re
morci încărcate cu masă verde
pentru însilozare. El și-a cîntărit
singur furajele aduse. Alți meca
nizatori însă nici n-au mai descăr
cat remorcile, preferind să plece
acasă. Dealtfel, nutrețul însilozat

pînă acum arată ca o grămadă in
formă, pe marginile căreia zemulesc și se pierd sucurile scurse din
masa verde. Semne grave ale ne
glijenței, ale nepăsării față de
soarta furajelor. Cu ce vor fi hră
nite la iarnă cele 700 bovine și
3 000 ovine 7 Din 7 000 tone nutre
țuri suculente necesare s-au depo
zitat mai puțin de 500 tone, iar fin
abia 80 tone din cele 400 tone pre
văzute. Am insistat asupra acestei
situații pentru că ea se regăsește
sub o formă sau alta și in alte
cooperative agricole, unde nu s-au
tras Învățăminte din situația iernii
trecute cind animalele abia au
ajuns să fie scoase din iarnă. Pen
tru 1 500 bovine și 2 000 oi la
C.A.P. Mircea Vodă nu s-au de
pozitat decît 300 tone fin, iar din
12 000 tone nutrețuri lnsilozate pre
văzute s-au asigurat mai puțin de
1 000 tone. Ce-i drept, paie sînt
destule, 2 230 tone, dar acestea nu
țin loc de fin șl siloz. Chiar dacă
nu sînt multe asemenea mostre
ale neglijenței față de soarta zoo
tehniei ele nu pot fi admise sub
nici un motiv. Pentru că nu o dată
ne-a fost dat să auzim că rezul
tatele slabe în producția zootehni
că se datorase lipsei furajelor.
Una din cauzele acestei situații
este indecizia direcției agricole în
stabilirea suprafețelor de culturi
destinate recoltării pentru insilozare. Se manifestă pregnant o mai
veche meteahnă : „Mai e vreme,
avem treburi mai importante, cit
despre furaje, poate... de mîine".
„N-am intrat bine la recoltat, nu
lucrăm cu toate forțele, a mai ve
nit cîte o ploaie" — afirmă ing.
iile Marian, director al direcției
agricole. Este ignorat adevărul
elementar că animalele au nevoie
imperioasă de hrană și că cea mai
mare parte a timpului pentru
strîngerea nutrețurilor a trecut șl
orice tergiversare duce la pagube
irecuperabile.

C. BORDE1ANU

Muncă susținută, temeinic organizată, eforturi concentrate pentru

PUNEREA IN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIILOR PLANIFICA TE
Azi, în industria metalurgica

DISPECERATUL PROBLEMELOR NEREZOLVATE
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Pentru a'ezvoltarea șl modernizarea industriei metalurgice, în actualul
cincinal sint alocate fonduri de investiții de circa 87 miliarde lei. O
precizare cu largă semnificație : finalizarea capacităților prevăzute să
intre în funcțiune în acest an, precum și atingerea rapidă a parametrilor
proiectați la unitățile existente vor permite industriei metalurgice să sa
tisfacă integral, încă din primii ani ai actualului cincinal - din producția
proprie sau prin schimburi echilibrate valoric - necesitățile de metal ale
economiei naționale, atît din punct de vedere cantitativ, cît și în structura
stabilită.
Este un argument care pledează convingător pentru intensificarea- eforturilor tuturor factorilor cu responsabilități în acest domeniu în vederea
respectării riguroase a termenelor de punere în funcțiune pentru fiecare
capacitate planificată. Din această perspectivă, reține atenția faptul că,
în opt luni din acest an, au fost finalizate și au intrat în producție 47 de
noi obiective și capacități importante. Alte 11, intre care bateria de cocs
metalurgic de la Călan, secția de produse nrogneziene de la Tulcea, în
treprinderea de țevi din Zalău, cortvertizorul nr. 2 și liniile de turnare con
tinuă nr. 2 și 3 din cadrul oțelăriei nr. 3 de la Galați, se află în stadii
avansate de execuție sau chiar în probe tehnologice^Totuși, numărul mare
de obiective care trebuie să intre în producție pină la sfîrșitul anului,
volumul însemnat de lucrări rămas de realizat impun adoptarea unor
măsuri energice și cuprinzătoare pe toate șantierele, fără excepție, in
scopul ' intensificării ritmului de construcții și montaj tehnologic. Ne
referim, îndeosebi, la șantierele unde se înregistrează rămîneri în
urmă - cele ale laminoarelor de sîrmă și profile mijlocii din Focșani, al
laminorului de benzi la cald de la lași, al laminorului de profile mici
de la Tîrgoviște etc. - unde fiecare zi, fiecare oră bună de lucru este
acum extrem de prețioasă, trebuie drămuită cu grijă și folosită cu maxi
mum de randament pentru asigurarea rapidă a tuturor condițiilor cerute
de intrarea în bune condiții în funcțiune a noilor capacități programate.

■

și firul curb, cajele de tragere și
se lucrează la căile de evacuare și
cabinele de acționare, precum si la
macaraua turn rotitor. La mașina
nr. 5, lucrările de montaj sînt axate
pe cajele de tragere și firul curb.
Mai important decît trecerea în
-revistă a diferitelor lucrări, aflate
acum în execuție, mi se pare un alt
aspect : organizarea temeinică, pînă

PE PLATFORMA SIDERURGICĂ GALAȚI:

Convertizorul nr. 3 în țața
primei șarje de oțel
O urină relatare de la trimisul
nostru, "udorel Oancea :
„La oelăria nr. 3 — important
obiectiv de investiții de pe platfor
ma sideurgică a Galațiului — efor
turile costructorilor și beneficiaru
lui sint :oncentrate în prezent asu
pra finaizării celui de-al treilea
convertior. Practic, noua capacitate
se află, șa cum apreciază ing. Vic
tor Biviaru, șeful șantierului, și
tovarășu Eppel Carol, șeful lotului
din aces sector. în faza pregătirilor
dinainte: intrării în funcțiune. For
mațiile e constructori și montori
acționea? cu maximă intensitate
pe numeoase fronturi de lucru, iar
acolo une urgențele o cer se lu
crează i schimburi prelungite.
Munca ee bine organizată, diferi
tele brigti desfășurîndu-și practic
activitate in flux continuu. Astfel,
In schimul de noapte se lucrează
la turnă de betoane si subturnări,
acum apape pe terminate. Iar
«tadille zice avansate, atinse la ’
«ceste L-rări, lși au explicația în

faptul că, în ultimele săptămîni,
echipele conduse de Liviu Mohorea.
Ion Moise, Anton Lesoai și Ion
Mardare au depășit normele plani
ficate și graficele zilnice de lucru.
Se muncește susținut și la stația
de primire a varului, ca și la insta
lația de desprăfuire.
Un fapt devine tot mai evident :
cu fiecare zi se apropie momentul
intrării în funcțiune a investiției.
Al treilea convertizor de la oțelârie
se află deja montat pe poziție. Este
sudat, cu angrenajele și utilajele
anexe în mare parte montate.
Acum forțe sporite sînt concentrate
la instalațiile de la hotă si cazan.
Totodată, sint pregătite materialele
refractare și utilajele de înzidire,
lucrare care va începe peste scurt
timp.
Imaginea activitătlî desfășurate
la acest obiectiv n-ar fi însă com
pletă dacă n-am aminti că la ma
șinile de turnare 4 si 5 se lucrează
în ritmuri din ce în ce mai susți
nute. La mașina nr. 4 s-au realizat

■ Punerea in funcțiune a bateriilor 7 și 8 ale uzinei cocsochimice de la Combinatul siderurgic Galați depinde de... un amă
nunt. Mai precis, de livrarea de către Combinatul industrial de
construcții de mașini din Bistrița a echipamentului interior al celor
cinci filtre de degudronare. O precizare : termenul contractual a
expirat de la sfirșitul anului 1979. De atunci furnizorul nu și-a
respectat nici una din promisiunile ulterioare, iar perspectivele de
livrare rămin in continuare incerte.
S O întrebare pe adresa conducerii Ministerului Industriei Meta
lurgice : de ce nu o interesează soarta tuturor investițiilor sale î
Dovada : lucrările de la întreprinderea metalurgică(Focșani, între
prinderea de țevi din Zalău și Combinatul metalurgic Tulcea nu
pot fi terminate din cauza lipsei - in total - a circa 40 000 m.p.
de tablă zincată subțire. Furnizori.» restanțieri : chiar unitățile
ministerului menționat, in frunte cu întreprinderea „Ciocanul"Nădrag.
■ Și incă o problemă legată tot de producerea și livrarea
tablei zincate cu dimensiuni pină la 0,5 mm. Este un sortiment
rar intilnit, furnizorii și ministerul propunînd fără reținere folosirea
unei table mult mai groase. Fără să-i intereseze că, in acest fel,
consumul de metal sporește cu aproape 50 la sută. Pe banii cui
această risipă ?
la ultimul amănunt, a întregii acti
vități de pe marele șantier, dublată
dc abnegația și hotărirea cu care
constructorii, muncitorii si specia
liștii din combinat acționează la
fiecare loc de muncă. Există, în
această amplă și energică desfășu
rare de forțe, garanția sigură că în
cel mai scurt timp noul obiectiv va
produce prima șarjă de otel".
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PE ȘANTIERUL COMBINATULUI SIDERURGIC CĂLĂRAȘI :

Programul de ședințe - depășit,
construcțiile
în restantă
în acest an. Combinatul siderur
gic de la Călărași urmează să dis
pună de un ciclu tehnologic com
plet integrat de producție. Cu con
diția ca laminorul să intre Integral
în producție. E drept. încă din luna
iunie, aici au început probele teh
nologice la cald la caia degrosisoare a laminorului, eveniment care
marca un succes important în ac
tivitatea constructorilor și montorilor de pe șantier.
De atunci însă, așa cum au con
statat reporterii noștri Rodica Simionescu și Dan Constantin, lucră
rile au cam bătut pasul ne loc.
Nici acum, la aproape patru luni
de la începerea probelor, lamino
rul nu poate produte profile mij
locit
Așa că semifabricatele
realizate la Călărași sînt prelu
crate ne alte laminoare din tară.
Pe lingă cheltuielile determi
nate de transportul țiaglelor de oțel,
pînă la Brăila sau Cîmpia Turzii.
combinatul din Călărași pierde —
în fiecare zi de nefuncționare com
pletă a propriului laminor — o pro
ducție de circa 100 000 lei.
în urmă cu ’ o lună, la adunarea
generală a oamenilor muncii de la
întreprinderea de construcții și

montaje siderurgice Călărași, re
prezentantul conducerii ministeru
lui recomanda întărirea conlucră
rii dintre constructor și beneficiar.
Recomandare cît se poate de bine
venită, deoarece aceasta este cauza
principală pentru care laminorul
nu poate intra în funcțiune cu în
treaga capacitate. Numai că, doar
cu simple recomandări, fără mă
suri energice si operative luate
în deplină cunoștință de cauză de
conducerea Ministerului Industriei
Metalurgice, e greu de presupus
că lucrurile vor intra pe un făgaș
normal. Dovada 7 ’ De la un timp,
în ședințele care analizează mer
sul lucrărilor de pe șantierul la
minorului se stabilesc cam aceleași
măsuri. în luna august s-a hotărit terminarea instalației de
ungere. Lucrarea revine în discu
ție și în septembrie, cind con
structorul cere un nou termen.
Cauza 7 Calitatea slabă a execu
ției. Se tot cer amînări și în ca
zul instalației hidraulice de la
manipulatoarele cu răsturnător, la
montajele din sala mașinilor și de
la cajele din zona mijlocie a la
minorului.
Motivele 7 Care mai de care mai

RECEPȚIONAT SEMNALELE ZIARULUI
în „Scînteia" nr. 12160, din 26 septem
brie, în ancheta noastră privind situația in
vestițiilor din industria chimică, solicitam

unor întreprinderi furnizoare de utilaje să
ne comunice ce măsuri practice și imediate
vor întreprinde în vederea lichidării res-

Un răspuns care satisface numai pe jumătate

(

„Cele patru autoclave destinate
instalației de dietilanilină din ca
drul Combinatului petrochimic Pi
tești se află in fabricație. Am în
tocmit un grafic special pentru
realizarea lor, care este urmărit zi
de zi de către conducerea între
prinderii. Cel mai tirziu Ia data
de 20 noiembrie, cele patru au
toclave vor fi livrate beneficia
rului. în ceea ce privește cele 10
filtre vîscomatice necesare Intreprinderii de fibre artificiale din
Dej, nu Ie vom putea livra in
acest an. Motivul 1 Producerea lor
necesită o serie de importuri cu o
valoare deosebit de mare. Pentru
a economisi aceste fonduri valu
tare, am trecut la asimilarea inte
grală a fabricației filtrelor în țară.
Am luat legătura cu întreprin-

derea de mașini agregate din Bucu
rești și, in colaborare, sîntem pe
cale să asimilăm două agregate de
găurit elementul filtrant, compo
nent al filtrelor vîscomatice". (Ing.
Teodor Popa, director tehnic la în
treprinderea mecanică de utilaj
chimic din București).
Nota redacției : După cum se
vede, răspunsul satisface numai
pe jumătate. Este lăudabil efortul
de asimilare în fabricați^ celor
două agregate. Dar de ce s-a ape
lat atît dc tirziu la această soluție
pe care producătorul a avut-o la
indemînă ? Nu trebuie nici un mo
ment pierdut din vedere faptul că
fondul problemei a rămas neschim
bat : beneficiarul — întreprinderea
din Dej — nu va primi filtrele în
acest an.

fantelor în livrări. Publicăm astăzi două
din răspunsurile primite la semnalele zia
rului.

In așteptarea utilajelor se livrează... justificări
„Un număr de 100 de vagoneți
din cei 247 necesari Combinatului
de îngrășăminte chimice din Ba
cău vor fi livrați în cursul aces
tei săptămini, iar restul în luna
octombrie. Cleștii de manipulare
sînt gata de livrare. în privința
platourilor și deflectoarelor centru
uscare, beneficiarul trebuie să con
firme cererea verbală privind su
plimentarea prevederilor din con
tract.
în timpul montajului reductoarelor. axele acestora au fost deterio
rate. iar acum ni se solicită altele.
Dar combinatul din Bacău nu spe
cifică care din axe trebuie livrate.
Cît despre filtrul pentru instala
ția de epurare a apelor reziduale,
neplătit de beneficiar, adevărul
este cu totul altul. Documentația

tehnică a fost trimisă odată cu
utilajul, dar beneficiarul pretinde
să-i expediem un set întreg din
documentația de execuție, ceea ce
nu este prevăzut în contract".
(Constantin Bozintan, inginer-șef
al întreprinderii mecanice de ma
șini și utilaj minier din Baia
Mare).
Nota redacției : Deci disputa
dintre beneficiar șl furnizorul său
continuă. Cu consecințele pe care
le-am mal arătat. De ce conduce
rile celor două ministere interesate
— Ministerul Industriei Chimice și
Ministerul Industriei Construcțiilor
de Mașini — nu iau măsuri ener
gice pentru curmarea hotărîtă a
formalismului, lipsei de răspundere
si practicilor birocratice 7

/

„obiective", dar toate avînd una șt
aceeași consecință : intirzierea în
continuare a finalizării lucrărilor
de Ia laminor. Cum rămîne cu pla
nurile de măsuri stabilite 1 Cine
poartă răspunderea pentru nerespectarea lor 7 Greu de spus, deoa
rece nimeni de pe șantier nu și-a
pus o asemenea problemă. Un lu
cru este evident : constructorul a
„slăbit" și incă serios ritmul lucră
rilor, iar beneficiarul nu se arată
deloc îngrijorat. De ce ar fi, dacă,
la rindul său, nu reușește să pună
de acord stadiile fizice realizate
cu cele valorice, deși a tot promis
că va face această operație ?
Așadar, se impune o primă con
cluzie : ședințele de comandament,
care nu sint nici puține la număr
și nici foarte operative, în loc să
constituie veritabile momente de
analiză, să determine impulsiona
rea efectivă a lucrărilor, rămin
formale și constatative.
Tot atît de adevărat este că
multe din măsurile stabilite in șe
dințe nu au putut fi duse la înde
plinire la termen, deoarece o parte
din utilajele livrate de furnizori
au necesitat remedieri.
Care sint totuși perspectivele
terminării tuturor lucrărilor ce
condiționează finalizarea lamino
rului de profile mijlocii 7 Directo
rul întreprinderii de construcții și
montaje siderurgice, ing. Nicolae
Bîrcă, apreciază că, acum, singu
ra problemă o constituie asigurarea
unor repere și utilaje absolut ne
cesare funcționării întregului flux
de laminare. Este vorba în prin
cipal de acționările hidraulice de
la ferăstraiele la cald și cupla de
la caja nr. 2 care trebuie execu
tate de întreprinderea „Progresul"
din Brăjla, de blocurile electronice
de acționare — furnizor „Electro
tehnica" din Capitală, și de furtunele de înaltă presiune pentru ac
ționările hidraulice aflate la sertizat la întreprinderea de mașini
grele din București. „Cînd toate
furniturile vor sosi pe șantier, la
cîteva zile va putea începe pro
ducția de profile laminate", con
chide interlocutorul.
Deci cuvîntul hotărîtor îl au acum
furnizorii. Așteptăm răspunsul șl
măsurile lor menite să asigure in
trarea integrală în funcțiune a la
minorului.
Grupaj realizat de

Cristian ANTONESCU
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așlul Contemporan, prin atribu
tele dobindite in anii socialis
mului. de centru industrial și
citadelă muncitorească, inte
grate organic celor de centru cultu
ral, științific și de invățămint, repre
zintă o autentică ilustrare a politi
cii partidului nostru de dezvoltare
echilibrată a tuturor -zonelor, de in
tensificare a procesului de omogeni
zare economică a țârii ca bază a
omogenizării sociale.
Aprecierea este confirmată de am
pla dezvoltare a industriei județului,
a cărui producție a crescut in anii
socialismului de circa 70 de ori. de
pășind astăzi cu aproape 50 la .sută
'volumul înregistrat 'de întreaga
Românie a anului 1938. în același
timp, au cunoscut
o amplă dezvol- --------------------tare celelalte ra
muri și sectoare
ale vieții .mate
riale, între care
și
agricultura,
care consemnează
o triplare a pro
ducției.
Pe un aseme
nea fond s-a ridi
cat la cote calita
tiv noi. viața spi
rituală, valențele
' i'
acestui vechi cen
tru de cultură fiind amplificate prin
creația unui valoactivitatea i
int.electuali. lașiul
ros corp <
prezent de aportul
beneficiază
și
subingia 9 500 de ingineri
__
... -----„
neri, chimiști. biologi, programatori,
economiști, mai bine ’ de 1 000 de
cercetători științifici, peste 10 000 de
cadre didactice, un puternic detașa
ment de scriitori, artiști plastici,
compozitori, circa 2 000 de medici și
farmaciști, distinși oameni de teatru,
muzeografi, ziariști, un mare număr
de juriști, in total circa 24 000 de in
telectuali. care reprezintă 12 la sută
din totalul personalului muncitor al
județului. Totodată, capacitatea inte
lectuală a sporit ca urmare a creșterii
de circa 5 ori a stocului de invățămint, a anilor de școlarizare pe un
locuitor, rod al generalizării școlii de
10 clase și al cuprinderii unui număr tot mai mare de copii în treapta
a Ii-a de liceu. Se înregistrează, de
asemenea, o permanentă creștere a
nivelului de instrucție al clasei mun
citoare.
Pocnind de la sarcinile complexe
pe care Programele-directivă adop
tate de cel de*al XII-lea Congres al
partidului le pun in fața fiecărei
zone. a fiecărei localități, de la ce
rințele afirmării unei calități noi. ale
înfăptuirii unei profunde revoluții’
științifice și tehnice, a noii, revoluții
agrare, ale realizării unei producții
spirituale capabile să determine în
nobilarea maselor, cultivarea spiritu-

I
SPIRITUL REVOLUȚIONAR
permanenfâ a creației literare
— Idera de evoluție, de mișcare in
general, este astăzi o a.viomă a gindirii contemporane. Cum se manifestă
aceasta In domeniul spiritului., al
creației litcrar-artistice ?
— Deși părerile specialiștilor nu
coincid in ceea ce privește creșterea.
,.progresul" creației literar-artistice
prin secole, totuși,'istoric vorbind, de
venirea în acest tărîm vast este per
ceptibilă in măsura în care dimen
siunile timpului s-au interdeterminat
succesiv, fiecare moment al unui trec-Jt generind un moment al ținui pre
zent care l-a încorporat, prefigurind
la rînduj său. in mod necesar, un mo
ment viitor ce va deveni in curgerea
vremii el însuși prezent, apoi trecut 1
Și așa mai departe. Pe orice moment
al istoriei culturii ne-am opri, asupra
oricărei creații am zăbovi cu privi
ri W le-am putea considera, pe de o
parte, opere în sine, ca expresii ale
unui limbaj cu gramatică proprie,
clar, pe de alta, n-am putea ignora
niciodată antecedentele și consecințele
legate de prezența unei opeye în pei
sajul culturii naționale și universale.
Ca flecare idee, ca fiecare concept,
oricare creație artistică se întemeiază
și se induce din suma unor vechi
acumulări de experiențe, de fapte și
gindnri care vin dintr-o lungă istorie
ramificată in nenumărate direcții
specifice.
Firește, lucrurile nu se deosebesc
ușor, la un orirrf nivel al contactului
cu producțiile spiritului. Inten-in
at’ția factori care, știut sau neștiift,
cu sau fără voia artiștilor acoperă,
ascund sau contestă descendența
dintr-o direcție sau alta, in scopul
afirmării unei originalități absolute.
Legătura determinantă nu poate fi
tăgăduită însă, generație spontanee
ncexistînd într-o viziune coerentă,
istoricistă a culturii.
E adevărat că. adesea, suflul înnoi
tor. plin de forță, care marchează o
etapă de cultură ar outea crea iluzia
unei rupturi de nivel, a unei soluții
de Continuitate in concatenarea feno
menului artistic. Dar aceste momente
de apariție a noului, oricit* de puter
nice. de frapante, de convingătoare și
a căror valoare de imbold in evoluția
generală nu poate fi negată, se tntegroază în uriașul flnx al devenirii
culturii, ale cărui ritmuri sînt fără
îndoială variabile. Și tocmai aceste
momente constituie snine’e irttative
care precipită ritmurile desfășurării,
care stîmesc geneze de tendințe și
curente noi' în creație.
— tn ce măsură spiritul revoluțio
nar devine vehiculul esențial al evoIrPie' Vteraturii și dacă putem stahțli ,o leaătnră nemijlocită intre nou
tatea creației si gindirea revoluțio
nară. în ca mod se manifestă ?
— Istoria culturii mondiale, ca și a
celei românești oferă pilde destul de
numeroase pentru susținerea acestui
punct de vedere. E suficient să amin
tim de toată mișcarea europeană de
idei legată de revoluțiile din 1789 și
1848. de tot ceea ce a însemnat fer
mentul gîndirii revoluționare pentru
cultura secolului XIX in care roman
tismul, fruct al acestei gîridiri, a mar
cat unul din cele mai rodnice curente
in toate .domeniile artelor. Știm de
altfel. ce valoare a avut romantismul
la noi, unde a constituit modalitatea
predilectă de expresie a unei genera
ții întregi, pentru care revoluția
(„furtuna mîntuirii". în cuvintele lui
Alecu Russo) semnifica prăbușirea
unei lumi și edificarea alteia. înăl
țarea poporului Ia luptă' și libertate,
încrederea in energia și forțele mase
lor. Așa credea, nădăjduia și scria
Bălcescu. așa gîndeau și scriau, sub
prestigioasa lui inrîurlre. Kogălniceanu. Alecsandri, Bolintineanu. Negri si
atiția alții dintre contemporani și ur
mașii imediați.
Și gindul lor plin de forță a dat
un impuls extraordinar literaturii și
artelor acelei vremi care are într-adeyăr un patos excepțional in conturul
ei. Căci gînd'rea revoluționară fecun
dează spiritele, deschizîndu-le

Ilie PÎRVU
1

Progresul uriaș al cerce
tărilor de specialitate, ma
rile schimbări in evoluția
științei, condiționate de in
tegrarea sa tot mai amplă
in toate domeniile vieții
sociale determină filozofia
contemporană să regindească profilul epistemologic’ și statutul social al
științei la nivelul celor mai
dezvoltate forme ale cunoașterii teoretice, Există
la ora actuală nu numai o
creștere a ponderii lucrări
lor de filozofia științei în
cadru! preocupărilor lumii
filozofice, dar și o remar
cabilă sporire a calității
acestora. O certă reușită in
acest context este lucrarea
lui Ilie P’vvu, ..TEORIA
ȘTIINȚIFICĂ" apărută în
Edit'.i-a ȘtiirAifică. Concentrindu-se asupra elementu
lui esențial al procesului
de cunoaștere științifică —
teoria, cartea la care ne re
ferim se prezintă ca o va
loroasă și sistematică inmonografică.
treprindcrc
prin care autorul reu-

vast orizont al așteptării.' dind loc la'
aspirații generoase, dezlănțuind ener
gii aflate pînă atunci in stare latentă.
Desigur, nu toate creațiile unei vremi
permeate de suflu revoluționar sint
în mod necesar valoroase, numai
fiindcă sînt produsul acestei vremi.
Aici intervin ceilalți factori de eva
luare axiologică, începind cu talentul.
Dar asta este altceva. Esențială ni se
pare, cum spuneam, acțiunea indubi
tabilă exercitată de impresionanta
pirghie a spiritului revoluționar in
grăbirea ritmurilor de dezvoltare a
culturii, in general, și a literaturii, in
special.
— Deducem de aici că noul înso
țește firesc evoluția oricărei creații.
Înseamnă aceasta că pretutindeni
noul aduce Ceva mai bun, reprezintă
un moment superior pe calea evolu
ției literaturii și cum se oglindește
acesta in literatura noastră contem
porană ?
— Gestul înnoirii ni se pare legat,
in chip firesc, de orice creație auten-

Co’nvorbire cu prof. dr. docent
Zoe DUMITRESCU
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tică. Adică oricare artist adevărat
trebuie să creadă in originalitatea
profundă a operei' pe care o con
struiește. ca un demiurg, într-o pri
mă • zi a creației.' fiindcă el sg stră
duiește să dea formă unei viziuni
asupra lumii care e numai a lui. care
ii aparține într-o unicitate absolută.
Dar noutatea aceasta trebuie să exis
te în mod real in viziunea, in con
cepția, ca și in forma operei, pentru
ca ea să însemne intr-adevăr un mo
ment superior in evoluția literaturii
și artelor. Nu orice nou proclamat ca
atare are valoarea îndrăznelilor no
vatoare autentice, fiindcă și pe glob,
ca și la noi. se face loc și unor mode
de scurtă durată, se experimentează
formele mai vechi și mai noi care tac
vogă cițiva ani, apoi cad in desuetu
dine și in uitare, in ciuda zgomotului
cu care au fost întîmpinate. și mă
gindesc, cind spun aceste lucruri, la
unele formule epice cu caracter ex
perimental care au avut un răsunet
considerabil acum cițiva ani in Fran
ța, și, pe o scară mult mai mică, și
la ,noi iu literatură. Excesele au tre
cut și doar unele procedee, unele ele
mente de tehnică mal interesante au
rămas și au putut fi incorporate pro
zei de azi.
Ceea ce vreau să spun, este că noul
cu orice preț, noul integral, acela care
ar face tabula rasa de orice antece
dente determinante, configurative. nu
e de înțeles, indiferent din orice di
recție ar veni tentativele de abolire
a tradiției, luată in sensul cel mai
comprehensiv cu putință, de matrice
stilistică. In literatura noastră actua
lă, animată în sensul cel mai bun al
cuvîntului de suflul înnoitor de care
am vorbit mai inainte, coexistă scrii
tori și opere de factură deosebită.
Unii coboară dintr-o vină tradiționa
listă. alții dau măsura modernismu
lui românesc exprimind insă toți re
alitățile ardente ale contemporanei-,
tății socialiste.
Si- in proză diversitatea paletei e
cel puțin tot atit de țnare ca și în
poezie, formulele clasice fiind folo
site cu tot atîta succes ce și cele sub
sumate termenului mai mult sau mai
puțin corespunzător de moderne. De
la romanul țărănesc de formulă
obiectivă al lui Marip Preda — conti
nuator. intr-un fel. al lui Liviu Re*
breanu — la proza așa de; originală
a atitor scriitori de azi din toate ge
nerațiile, ne aflăm intr-un peisaj de
‘o rară policromie și de o dramatică
intensitate a scrutării fenomenului
mutațiilor in conștiința omului con
temporan. Și cele mai bune creații ale
acestor ultime decenii demonstrează

tocmai benefica îmbinare a spiritului
nou cu măteile adinei ale tradiției.
— Se recunoaște rolul criticii și al
istoriei literare In cristalizarea unor
direcții ale mișcării literare și artis
tice. Reprezintă cercetările actuale
sintezele necesare, ca valoare teore
tică și practică, in surprinderea șl de
finirea dimensiunilor noi ale creației
beletristice ?
— Cum am mai spus in repetate
rinduri, critica și istoria literară aii
astăzi la noi. în linii generale desi
gur, o prezență viu simțită și insufiețitoare pentru toată mișcarea de idei
in domeniul'nostru. Dincolo de unele
accente mai subiective, mai perso
nale care, din nefericire, persistă
încă, afectind uneori nu numai relația
scriitor-critic, ci și pe cea scriltor-critic-cititor. critica românească se si
tuează pe poziții deosebit de intere
sante, alcătuind — și sub raport me
todologic. și sub raportul pertinen
ței evaluărilor — o școală critică
printre cele mai bune din Europa. Mă
refer mai cu seamă la critica tînără
(deși nu mai e chiar atit de tînără)
care izbutește, cu curaj și mai ales cu
argumentele persuasiunii sigure, să
alcătuiască ceea ce este mai important
decit orice într-o cultură, anume, o
scară cît mai adevărată și mai fer
mă de valori. Ne bucurgm cind ve
dem cum cultura criticilor devine tpt
mai solidă, cum metodologia lor se
modernizează și se aplică tot mai
adecvat, tot mai cu suplețe obiectu
lui de cercetat, care e pe zi ce trece
mai divers și mai complex. Sarcinile
criticilor sînt astăzi grele și. pline.de
responsabilitate intr-un peisaj in care
proliferează fenomenul scriitoricesc
și le este dat lor să călăuzească pe
cititor înspre valorile reale ce se cer
alese dintr-o pădure de producții li
terare și. deseori, pseudoliterare.
Sintezele care s-au încercat și se
încearcă au, desigur, neajunsul de a
lucra asupra unui fenomen viu. în
continuă schimbare, surprinzător si
variabil la fiecare pas. Dar ele tre
buie continuate, dincolo de orice op
țiuni personale sau ale conjuncturii,
pentru că literatura română contem
porană se bucură de o bogăție si o
diversitate care merită din plin efor
tul definirilor de tendințe, de direc
ții deslușite pe harta complicată a
realizărilor noastre.

Emil VASILESCU

dicție etc.). Se pun în evi
dență. de asemenea, noi
aspecte ale evoluției cu
noașterii in disciplinele
maturizate din punct de
vedere teoretic, precum șt
intervenția tot mai activă a
nivelului logico-metodologic în construcția și inter
pretarea teoriilor, participarea directă a filozofiei
științei la elaborarea ipotezelor și teoriilor din
știința actuală. Pe această
bază. modelul explicativ
(..tipolog>ic“) propus de au
tor poate servi și la funda
mentarea științifică a cer
cetărilor de istoric a știin
ței. punînd in evidență o
anumită tendință generală
de evoluție a disciplinelor
științifice (marcată de suc
cesiunea. în cadrul lor. a
marilor tipuri de teorii dis
tinse și caracterizate de I.
Pîrvu : instrumentale, de
terministe, statistice, structural-organizationale). For
mulată atit pe baza anali
zei directe a unor remar
cabile creații științifice ale
secolului nostru, cit si .a

bleja (1902—1978) și de lu
crarea sa „Psihologia consonantistă" tipărită în limba
franceză in anii 1938—1939.
in 2 volume, la Lugoj, pen
tru Librairir. Maotine din
Paris. Deci, pe bună dreP:
tate s-ă pus întrebarea
dacă N. Wiener mai poate
ti considerat în continuare
fondatorul ciberneticii, dacă
N. Wiener a cunoscut sad
nu lucrarea lui St. Odo
bleia. An fost întrebări fi
rești care au născut si poa
te că mai nasc discuții și
unele controverse.
De mai multă vreme se1
resimțea nevoia unei lucrări de sinteză care .să
precizeze cu argumentație
științifică rolul si locul românului Ștefan Odobleia în
apariția si dezvoltarea ci
berneticii. Se resimțea ne
cesitatea ca această valo
roasă contribuție originală

românească la îmbogățirea
patrimoniului științific mon
dial să fie prezentată uni
tar. intr-o limba de circu
lație internațională.
Lucrarea „Odobleja intre
Ampere și Wiener" apăru
tă de .curind in Editura Academiei Republicii Socia
liste România in iimba en
gleză, reprezintă contribuția
unor reputati cercetători și
oameni de știință din țara
noastră la ounefea in va
loare a contribuțiilor lui
Ștefan Odobleia și a altor
precursori români ai ciber
neticii, realizînd implicit și
o succintă incursiune isto
rică in domeniul ciberne• ticii.
Volumul înmănunchează
intr-o. ordine firească mai
multe lucrări care contri
buie la înțelegerea operei
lui St. Odobleia. a poziției
pe care el o ocupă in is-

de experiență, dc perfecționarea sti
lului și a metodelor de conductre,
asemenea intilniri au permis solu
ționarea unor probleme majore de
producție.
Și-a creat deja o anumită tradiție
„Școala <lc inventk-ă" : ea a dat cri
mele promoții de absolvenți dintre
cadrele ținere inginerești și de mun
citori de inaltă calificare, cu aptitu
dini pentru creația tehnică. Este in
curs de realizare Casa oamenilor de
știință, menită să contribuie și ea la
orientarea tot mai fermă a forțelor
de cercetare spre soluționarea unor
probleme de mare actualitate și de
dterspectivă. Și-au ciștigat un bfnemeritat renume- „Prelecțiunile Juni
mii", au inceput să intre in conștiin
ța ieșenilor „Dia
logul plasticienilor cu publicul",
manifestările anuale sub generi
cul „Permanențe
ale istoriei po
porului român",
sesiunile de co
municări și refe
rate
subscrise
„Săptăminii mu
zeelor
ieșene",
colocviile anuale
dedicate teatrelor
populare și uni
versităților cultural-științifice. „de
cadele" educației politice și culturii
socialiste, prestigioasele festivaluri
de poezie și de muzică românească.
„Dezbaterile Cronicii". întilnirile și
convorbirile brigăzilor științifice etc.
Asemenea preocupări, inițiative și
manifestări / constituie doar o parte
din formele și mijloacele consacrate
integrării intelectualilor in viața eco
nomica și socială a județului. Apre
ciem totuși că potențialul de care
dispunem nu este incă folosit la ni
velul cerințelor și al posibilităților.
Sint mari rezerve in agricultură, unde
institutul de invățămint superior, ca
și stațiunile de cercetare continuă să
rămină datoare : la sate avem puter
nice nuclee de intelectuali, ale căror
energii și capacități sint incă insu
ficient valorificate.
Iată de ce comitetul județean d«
partid este' preocupat in prezent ca.
pe baza experienței acumulate, să ’
găsească noi forme și mijloace capa
bile să determine amplificarea apor
tului intelectualilor la ridicare.a ju
dețului Iași pe trepte tot mai inalte
de progres și civilizație, participarea
tuturor oamenilor de știință și cultu
ră la înfăptuirea mobilizatoarelor
obiective privind dezvoltarea multi
laterală a patriei.

Cadrele de specialiști - organic integrate
vieții economico - sociale
Din experiența Comitetului județean lași al P.C.R
țelor. legarea activității diverselor
categorii de intelectuali de cerințele
vieții- Acestor necesități i-a răspuns
Constituirea, in anul 1978, a unui
consiliu județean de coordonare a
cercetării științifice, din care fac
parte academicieni, cadre universi
tare^. cercetători, specialiști din pro
ducție și care are drepț sarcină adec
varea cercetării la comanda socială,
soluționarea operatțvă a problemelor
ridicate ■ de producție. înnoirea, in
proporție de 50 la Sută, a nomencla
torului de produse realizate in ulti
mii' 5 ani. asimilarea unui mare nu
măr de tehnologii avansate, crearea
unor tipuri de mașini cu parametri
superiori, competitive pe piața, ex
ternă și internă, executarea unui
mare număr de experimente in do
meniile construcțiilor, seismologiei,
reducerii consumurilor energetice
sint doar cite va din problemele care
au fost rezolvate cu contribuția ac
tivă a mii și mii de intelectuali din
producție și cercetare. A luat ființă,
de asemenea, un colectiv cuprinzind
cadre din domeniile științelor socia
le, matematicii, geografiei, geologiei
etc. și care are drept sarcină ela
borarea. pe baza realităților din zonă
și in cadrul dezvoltării unitare a in-,
tregii țări, a unui model de dezvol
tare optimă a județului și a fiecărei

recțiile activității in rindurilc scrii
torilor. artiștilor plastici, compozito
rilor, oamenilor de teatru, ziariștilor.
Practica de a-'i repartiza pe unități
economice, atit din mediul urban, cit
și din cel rural, de a le solicita spri
jinul in ridicarea vieții spirituale, in
pregătirea formațiilor participante la
Festivalul național „Cintarea Româ
niei". prezența creatorilor la emoțiile
punerii in funcțiune a unui nou cup
tor de oțel, a unui nou turn de răcire,
a unui nou complex zootehnic, pre
ocuparea pefltru înnobilarea cu va
lori artistice a zonelor industriale, a
platformelor de invățămint și cer
cetare, organizarea de concerte, ex
poziții de artă plastică, de design, re
citaluri de muzică Și poezie direct in
uzine și la sate sînt tot af.itea modalități concrete de a asigura contactul permanent al creatorilor eu
viața, participarea la tumultul muncii constructive.
A prins viață, la Iași, „Clubul di
rectorilor". care a statornicit intilniri lunare ale tuturor conducătorilor
de unități intr-una din întreprinderile
ieșene, unde, fără o ordine de zi pre
stabilită. dar pe o tematică unanim
acceptată, se discută liber, la obiect,
despre modalități optime de condu
cere. Dincolo de schimbul fructuos

Alecu Al. FLOAREȘ

secretar al Comitetului județean lași
al P.C.R.

• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lui Moromete — 19.30.
(sala
Atelier) : Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica ..George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Cristescu. Solist :
Ilia
Grubcrt (U.R.S.S.) — 19,30.
• Opera Română : Lacul lebedelor —
13.
• Teatru! „Lucia Sturdz.a Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Orașul vii
torului — 19,30. (sala Grădina Icoa
nei) : Judecată in noapte — 19.30.
• Teatrul Mic : Niște țărani — ’.9.30.
• Teatrul Foarte MicBaladă coti
diană — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de
frumusețe — 19,30; (la sala Palatu
lui) : Pețftoarea — 16: 19,30.
y
• Teatrul „Nottara" (sal i Magheru):
Mizerie și noblețe — 19.30: (sala Stu
dio) : Noaptea umbrelor — 19.
• Teatrul Gîulești (sala Majestic) : O
noapte furtunoasă -- 19.30.
a Teatrul „Constantin Tănase' (sala
Savoy) : Veselie la Tănase 19.30:
(sala Victoria) : Belmondo al II-lea —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" ; Paradis
de ocazie — 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică"
„Țăndărică" (la
Tetinicclub) : Osul de pește fermecat17,30.
• Circul București : Music hali Ia
circ — 19.30.

cinema
cititor mai puțin initiat in
cunoașterea aprofundată a
ciberneticii, aportul exact
al lui Odobleja la formu
larea conceptelor. ciberne
tice. El plasează pe Odo
bleja „iritre Ampere și
Wiener" cu
argumente
științifice și istorice, clar
exprimate in volum. Unor
cercetători profunzi și mul
tilaterali. cum sint gei doi
cercetători menționați, nu
le putea scăpă, pe lingă
meritele deosebite ale lui
Odobleja, reliefate in lu
crare. si unele abordări,,
particulare, și unele limi
tări ale modului de tratare
de către Odobleja a con
ceptului universal de legă
tură inversă sub forma
conceptului de. „reversibili
tate". introdus de Odoble
ja. Amintind și de aportul
altor precursori români ai

dialogului’ critic cu marile
filozofii contemporane ale
științei (empirismul logic,
raționalismul critic, prag
matismul
metodologic,
structuralismul etc.), cărora
autorul le consacră o mare
parte din lucrarea sa. abor
darea științei propusă de
I. Pirvu oferă un impor
tant element pentru con
stituirea sistemului catego
rial atit de necesar analize
lor filozofice, metodologice
și istorice ale structurii si
evoluției cunoașterii știin
țifice. din perspectivă materialist-dialcctică. Erudiția,
meticulozitatea și actualita
tea documentării, capacita
tea autorului de a atinge
orizontul unor inalte ab
stractizări logice, intr-o
claritate deplină și intr-o
perspectivă personală, fac
din „Teoria științifică" o apariție remarcabilă, un mo
Recent apărut, al cinciment de referință pentru
cercetările de filozofia știin lea tom din monumentala
serie
de documente „Georței din țara noastră.
ge Bariț și contemporanii
săi“ *) confirmă impresia.
Dr. Anqela BOTEZ
prilejuită de volumele pre
cedente. c.î aven: a tace cu
una din cele mai interesan
te si mai valoroase publi
cații ale unei arhive per
sonale din secolul trecut,
de importanță esențială
toria ciberneticii. Profeso pentru cunoașterea istoriei
rul Mihai Drăgănescu. in literaturii, a jurnalisticii, a
două din lucrările sale din mișcării artistice și. in ge
volum (M. Drăgănescu. P. neral. a culturii românești
Golu — „Conceptele ciber de dincolo și de dincoace
netice ale lui Odobleja" și de munți. Miile de scrisori
M. Drăgănescu — „Ștefan păstrate in arhiva - Bariț.
Odobleia. primul om de trimise in decurs de peste
știință elaborator al ciber o jumătate de veac acestui
neticii generalizate"), pre-, prestigios cărturar, mem
cum și in prefața la vo bri; al Academiei Române.
lum. .reușește o multilate d<- un număr imens de co
rală și deseori inedită ana respondenți,
personalități
liză a conceptelor ciberne cunoscute, fruntași ai miș
tice din opera lui Șt. Odo cării naționale și ai vieții
bleja.
culturale din Transilvania
Autorul, un atent si pro și din celelalte provincii
fund cercetător al lucrării ale tării noastre, ca și. de
lui Odobleia. bun cunoscă numeroși simpli citi tori ai
tor al ciberneticii în gene gazetelor sale. conțin un
ral și al celei tehnice ' în
special, si un interlocutor
*) Ediție de St. Pascu,
al lui șt. Odobleja în uiți-,
mii ani ai vieții, dună cum l. Cilindri?, G. Neamțu,
mărturisește el insusi in D. Suciu si G. Cipăianu,
lucrare, reușește să demon editura ..Minerva". Bucu
streze. chiar și pentru un rești 1981.

Un precursor al ciberneticii
Istoria științei marca în
anul 1948 nașterea unei noi
discipline :
cibernetica,
fondatorul ei fiind savantul
american Norbert Wiener,
autor al lucrării „Cyber
netics". publicată in acel an.
Această lucrare a avut uh
impact deosebit asupra gindirti științifice si filozofice
din a doua jumătate a se
colului XX. Principiul de
bază ai legăturii inverse
(„feedbark-ul") care, con
form
demonstrației lui
Wiener, stă la baza proce
selor cibernetice din natu
ră și din sistemele tehnice,
este ulterior descoperit, in
cepind cu anul 1972. nu
fără surprindere, ca făcirrd
obiectul, sub o formă anarent diferită, dar în fond
similară, unei lucrări scri
se de un medic român cu
HI ani înaintea lui Wiener.
Esie vorba de Ștefan Odo-

subzone. într-o primă etapă a fost
elaborată o . lucrare, prefigurind. in
perspectiva anului 1985, viitoarele 10
centre de polarizare urbană, aria de
influență a acestora, direcțiile lor
de dezvoltare. în prezent, proieetanții
și arhitecții acționează pentru defi
nirea schitelor de sistematizare și
crearea condițiilor de accelerare a
dezvoltării fiecărei subzone, urmărindu-se îmbinarea realistă a ceea ce
este tradițional, specific, eu cerințele
moderne ale orezentului și ale
perspectivei. Totodată, s-au stabilit
continuarea și aprofundarea cercetării, extinzînd limitele sale pînâ in
anii 1990—2000 și chiar 2010.
Unirea forțelor și orientarea lor
spre obiective clare constituie și di-

teatre

Teoria științifică

șește cu acuratețe științifică și profunzime filozo
fică să explice noțiunea de
teorie științifică, să clarifi
ce structura și modul de evoluție a! teoriilor, ea uni
tăți fundamentale de orga
nizare. dezvoltare si evo
luare a cunoașterii în
știință.
Valoarea deosebita a lu
crării de față se dezvăluie
în formularea unui model
original al structurii si
dinamicii teoriilor științi
fice. bazat pe o tipologie
a teoriilor, aptă să explice
tocmai geneza și modul de
dezvoltare al unor noi
unități de organizare ale
științei, cu un grad de
complexitate superior
teoriile structural-organizaționale. Acest model in
terpretează coerent trans
formările produse — atit
la nivelul modului de struc
turare internă, cit și la
nivelul funcțiilor pe care
teoriile le îndeplinesc in
cunoaștere (sistematizare.
explicație, interpretare, pre-

lui patriotic și revoluționar, ca și
transmiterea peste veacuri a mesaju
lui muncii creatoare desfășurate de
generațiile actuale — obiective per
manent și strălucit definite in expu
nerile secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușcscu —
comitetul județean de partid este
preocupat ca. odată cu activitatea
desfășurată in rîndurile detașamen
tului muncitoresc și al țărănimii, să
promoveze forme și mijloace eficien
te, capabile Să asigure participarea
tot mai activă a intelectualilor la
viața economică și socială.
Intre obiectivele urmărite pe
această linie se înscriu în mod prio
ritar stabilirea unor perspective și
direcții clare de acțiune, unirea for-

informaticii (D. Danielopolu. P. Postelnicul, autorii
argumentează pentru o po
ziție deosebită, unică a lui
Odobleja intre toti pre
cursorii. români și străini,
ai ciberneticii. Este impre
sionantă și emoționantă
concluzia argumentată a
autorilor M. Drăgănescu.
P. Golu și Gh. M. Ștefan
(acesta din urmă in lucra
rea cuprinsă in volum in
titulată „Concepția ciberne
tică a lui Ștefan Odoble
ja") asupra rolului de pionierât al lui Odobleia in
ceea . ce privește elaborarea
unei „cibernetici generali
zate*". care să includă atit
domeniile tehnice și biolo
gice (abordate de Wiener)
cit a psihicului uman (abordat de Odobleja). con
tribuind astfel la noua des-

chidere ne care o marchea
ză in zilele noastre ciber
netica spre inteligenta ar
tificială.
C. Bălăceanu (în lucra
rea „Un pionier român al
ciberneticii : Ștefan Odor
bleja". cuprinsă in același
volum) și V. Săhleanu (în
lucrarea „D. DanielonolU și
Ștefan Odobleja — pre
cursori ăi ciberneticii", cu
prinsă in același volum)
analizează contribuția ogiginală a lui Odobleia si
Danielopolu la formularea
conceptelor cibernetice aplicate în stadiul sistemu
lui nervos și neurovegetativ. amintind totodată și
numele altor oameni de
știință români din diferite
domenii care au contribuit
lâ conturarea conceptelor
cibernetice : V. Săhleanu

enumeră astfel numele a
33 de autori români care
sînt citați de însuși Odo
bleja in referirile sale bi
bliografice.
A. Giuculescu (in lucra
rea sa „Conceptele ciber
neticii : o schiță istorică"),
face o incursiune inedită și
atractivă, foarte documen
tată. in istoria unor con
cepte filozofice si științi
fice care au condus treptat
la conceptele ciberneticii
actuale. El analizează, de
asemenea, etimologia ;si is
toricul semanticii cuvintului „cibernetică".
Volumul are și meritul
suplimentar <Te a aduce
contribuții și clarificări ori- '
vind însăși noțiunea de ci
bernetică.

Dr. inq.
Adrian DAVIDOV1C1U

„George Bariț și contemporanii săi
imens și neprețuit material
documentar, o adevărată
cronică la zi a evenimente
lor culturale și politice de
pe întreg cuprinsul Tran
silvaniei, și nu numai de
aici, cu toate detaliile, ex
plicațiile și revelațiile par
ticulare pe care presa
timpului nu avea cum să le
înregistreze și care — in
absenta acestei prețioase
arhive — ar fi fost pierdu
te. probabil, pentru totdea
una. Sutele de amănunte
inedite, risipite in paginile
acestor scrisori, vor fi va
lorificate desigur de' cerce
tătorii numeroaselor do
menii interesate, care po
sedă acum ■ textele intr-o
ediție științifică., însoțită
de un aparat eficient și bo
gat de note, tabele sinop
tice și indici: cititorul obiș
nuit va găsi insă in lectura
pasionantă a acestui volum
imaginea vie a unei efer
vescențe intelectuale și pa
triotice deosebite, nebănui
te la aceste, proporții, a
unei intense și proteice ac
tivități care, sub cele mai
variate înfățișări — dc la
studiul istoric la ■ articolul
<je' gazetă, de. Ia. organiza
rea de coruri sătești la incercarea de . a edifica un
teatru permanent românesc

in Transilvania — urmărea
neabătut afirmarea iară
echivoc și fără compromi
suri a unității culturale,
naționale și politice a tutu
ror românilor. împotriva
politicii dc deznaționalizare
perseverentă a oficialită
ții habsburgice. Nu îhtimplător.unul din autorii scri
sorilor incluse in acest vo
lum. fostul viceprefect revoluționar de la 1848, losif
Hodos. avea să scrie : „orice aș putea crede. numai
una nu o voi crede niciodată : nu cred că va peri
vreodată dintre români
conștiința unității naționale“.
Emani nd de la 'per.sonalități de primă mărime ale
vieții culturale și politice
din Transilvania secolului
trecut, incepind cu dr. Vasiie Pop (1789—18421. des
chizător de drumuri in atitea direcții ca autor al unor
prime studii despre apele
minerale din țară, despre
folcloristica sau despre ve
chile tipografii românești,
și terminind cu urmașul lui
T. Cinarlu, profesorul blăjean Ioan Micu-Moldovanu.
aceste
scrisori
înregis
trează nu numai v^Joroase
date și informații inedite.
, ci însuși pulsul general.

bătaia unanimă a inimilor
cu ocazia atitor evenimen
te care au mobilizat entu-'
ziasmul și adeziunea tutu
ror, fie că era vorba de
.evenimente culturali. ca
apariția Gazetei de Tran
silvania. in 18311. sau <lc în
ființarea Academiei Româ
ne. in 1866. fie că era vorba
de marile momente ale in-'
fruntarilor politice din acest secol, ca participarea
Ia revoluția de la 1848. ac
țiunile de .sprijinire și soli
darizare cu țara in războiul
pentru independentă de la
1877 ș. a. Tot acest tezaur
de informații este nus in
valoare de un amplu si ex
haustiv aparat de note și
de substanțiale introduceri
ale fiecărei secțiuni din vo- '
lum. adevărate mici mono
grafii ale emitentilor aces
tor scrisori, redactate de
competentul colectiv clu
jean. coordonat de acad.
Șt. Pascu. care * îngrijește
ețliția. Cartea este, in totul,
o remarcabilă apariție, de
reală valoare, științifică, pe
care sperăm că editura și
dolectivUl de redactori o
vor cbntinua in' aceleași
excelente condiții și cu
aceeași perseverentă.

Mircea ANGHELESCU

• Ana si „hoțul" : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15: 20. CENTRAL
— 9; 11.15: 13.30: 15.45; 13: 20. GLORIA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: III: 20.15.
• ștefan Luchian : TOMIS — 9: 11.15:
13.30; 15.45; 18: 20. STUDIO —
10;
12.30: 15; 17.30 : 20.
• „Tridentul" nu răspunde :
BUZESTl — 15: 17: 19.
• Croaziera : COSMOS — 15.30; 17.30:
19.30.
• Program de desene animate — 9,15:,
11,15. Mica Ondina — 13,15 ; 15,15: Alo,
aterizează străbunica — 17115: 19.30 :
DOINA.
a Călărețul electric : PATRIA — 0:
.11,30; 14.30: 17; 19.30. FAVORIT - 9:
11.15; 13,30: 15.45; 13; 20.15.
BUCU
REȘTI — 9: 11,15: 13.30: 13.4.5; 18.15:
20.30.
• Pasărea de foc spațială : SCALA —
9 : 11,15 : 13.311 : 13,45 : 13 : 20,15, CAPI
TOL - 9 : 11,15 : 13,30 : 15.45 : 18 ; 20.
ta grădină — 13.45 MELODIA — 9 :
11.15 : 13,30 ; 15.45 : III : 20.15.
• întiliurea lui Făbiân Bâlint : TIM
PURI NOI — 9.30: 11,30; 13,30: 15.45:
18: 20.
a Numele meu e iubire : FESTIVAL
— 9: 12.15; 15.45: 19.
a Escadronul
husarilor zburători :
VICTORIA — 9:
16: 19.
a Piedone in Egipt : LUCEAFĂRUL
i- 11.45; 11; 13,15: 15.45: 18.15:
20. an.
MODERN — 9; 11.13: 13.30: 15.45; 13,15:
20.30. CULTURAL - 9: 11,15:
13.30:
----15,45 : 18 : 20.15.
a campionul : FEROVIAR — 9: 12:
15,30: 111.30.
a Polițist sati delincvent :
EXCELSIOR - 9: 11.15; 13.311; 15.45 18; 20.15.
DRUMUL SĂRII — 1 .5.30; 18 20.
a Moscova nil crede in lacrimi : co
TROCF.NI — 14; lii.
.......
45: 19,30.
• Trecătoarea : DACIA — 9'
11.45:
13.30; _15.45: 18 20.1.5.
'
a Domnișoara Noorie GRIVIȚA —
8.45: 11; 13,T 15.45:
■ ■ 18: 20L11
a Echipajul
LIRA - 15.31): 19. VOLGA. — 9: 12: lli: 19. AURORA — fl:
12: 16: II). Ja grădină - 1M3.
mea strălucită : EFORIE
• Cariera
1
18; fl.15.
— 9: 11,15; 13.30; 15.4:
a Procurorul acuză
FERENTARI _
15.30: 17.30: 19.30.
a Războiul stelelor : GIUL1STI — 9:
11.45: 1 1.30: 17.15; 19.43. AR'A - 0:
11.45: 14.30; 17.15; 19.45. la irădină 19.
a învățătorul : PROGRESU1 — 16; 18;
20.
a Io, ho, ho :
19.30.
Zăpada albă a Rusiei : ’HTORUL
13,3(1; 17.39: 19.30.
Regina din Tirnovo : MDRIȚA —
9: 11.15: 13.30; 15.45: 13: 20.
_ Pe aripile viatului : POULAR —
13: 19.
e Viața e frumoasă : MVNiA — 15,S0.
17,45; 20.
• Orele fiicelor — 17.30: .30. Tailsmânui toreadorului — 15.31: FLACĂ
RA.
• Sllabana ; GRADINA FBTIVAL -•
19.
• Alergătorul : GRADINA BUZEȘTI
— 19.
a Lancea dc argint : GRAINA GLO
RIA — 19.
a sint timid, dar mă trate: GRADI
NA MIORIȚA - 19.
• On șerif extraterestru : ARC HO
TEL — 19.
a Orașul tăcerii : GRADIt TOMIS
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Deschiderea cursurilor la școlile interjudețene de partid

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI TUDEH DIN IRAN
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. vă transmitem, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 40-a
aniversări a făuririi Partidului Tudeh din Iran, cele mai calde felicitări și
urări de noi succese în activitatea partidului dumneavoastră dedicată apărării
intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, ale poporului iranian prieten.
Această aniversare constituie un eveniment important in istoria partidu
lui dumneavoastră, a clasei muncitoare din Iran și are loc intr-o perioadă
cînd pe plan mondial se produc profunde transformări revoluționare și so
ciale, au loc procese și fenomene care evidențiază in mod pregnant hotărîrea
popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de a trăi libere și independente, de a-și hotărî în mod suveran destinele,
fără nici un amestec din afară, obiective a căror înfăptuire impune întărirea
unității și solidarității tuturor forțelor democratice și progresiste.
Cu această ocazie, dorim să reafirmăm convingerea că relațiile de priete
nie, cooperare și solidaritate militantă dintre partidele noastre se vor întări
și dezvolta in continuare, in spiritul stimei și respectului reciproc, în intere
sul popoarelor român și iranian, al cauzei libertății, independenței naționale,
păcii, colaborării și progresului tuturor popoarelor.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Joi a avut loc in întreaga tară des
de viață, a eticii și echității socia
liste.
chiderea cursurilor unui nou an de
Concepția politică revoluționară a
invățămint la școlile interjudețene de
secretarului
general al partidului, se
partid.
relevă in telegrame, constituie o
Cu acest prilej, într-o atmosferă de
puternic entuziasm și profundă an
călăuză sigură pentru școala de
gajare, au fost adresate telegrame
partid, astfel ca ea să fie un adevă
rat laborator al muncii și creației in
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
care.se formează activiști cu o inalcretar general al partidului, pre
tă conștiință revoluționară, militanți
ședintele republicii, in care cursantii
și cadrele didactice iși exprimă din
devotați poporului și partidului, cau
adîncul inimii sentimentele de înaltă
zei socialismului și comunismului in
patria noastră.
prețuire și considerație pentru
neobosita activitate revoluționară
Mulțumind pentru minunatele con
diții
de pregătire asigurate prin grija
consacrată făuririi societății socialis
partidului, cursanții și cadrele didac
te multilateral dezvoltate în Româ
nia, consolidării păcii și prieteniei
tice își exprimă angajamentul de a
între popoare, progresului in întreaga
face totul pentru a răspunde înalte
lor exigențe ideologice, politice, mo
lume. Participanții la deschiderea
rale pe care le are partidul fată de
cursurilor se angajează să depună
activiștii săi, pentru a deveni cadre
toate eforturile pentru aplicarea în
bine pregătite, capabile să contribuie
viață a valoroaselor indicații și ori
la transpunerea în viață a politicii
entări date de secretarul general al
partidului nostru, a Programului
partidului, de a face totul pentru ri
partidului, a hotăririlor Congresului
dicarea pregătirii politico-ideologice
al XII-lea, la ridicarea României pe
pe coordonate superioare, pentru
promovarea cu consecvență în viață
cele mai înalte trepte ale civilizației
socialiste și comuniste.
a principiilor comuniste de muncă și

Cronica zilei
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“
■ La întreprinderea „Nicovala"
din Sighișoara au fost puse în func
țiune o nouă hală de construcții
t
tilejen,
ce
IIC-

de
jul
de

cu io ne pe zi.
■ 10 milioane lei. Aceasta este
loarea fructelor recoltate din păurile de la Comânești, Agăș, Mă
năstirea Cașin și Zeletin din judeil Bacău. In mare parte zmeura,
urele, măceșele și ciupercile au
st oferite cumpărătorilor in stare
proaspătă.
W îndeplinind înainte de termen
planul pe primele nouă luni, meș
teșugarii de la cooperativa „Textila"
din Covasna au realizat, peste pre
vederi, zeci de mii de metri pătrați
de țesături 'de cea mai bună ca
litate.
(
■ Bătrinul ceas din Turnul Sfa
tului, important obiectiv turistic din
zona centrală a municipiului Sibiu,
merge și acum cum mergea... pînă
în noaptea de 26/27 septembrie,
adică după ora oficială de vară.
Adică tot cu o oră înainte. Intrucît
trecătorii sint obișnuiți să-și potri
vească ceasurile și treburile după
orologiul care le iese în cale, poate
că se va găsi cineva să-i potriveas
că și lui acele la orarul de acum.
■ O nouă linie de preparare a
pastei de tomate a intrat în func
țiune la întreprinderea pentru pro

ducerea și industrializarea legume
lor și fructelor din Huși, Ea are o
capacitate de prelucrare de 8 000
kilograme roșii pe oră.
■ Veste bună pentru asociațiile
de locatari din municipiul Ploiești :
în urma unui semnal critic din ru
brica noastră, I.C.R.A.L. din locali
tate ne anunță că a organizat un
atelier propriu care execută mon
tări sau repară automate de ilumi*
nat pe casa scărilor. Deci, se
poate I
■ Inginerul loan Știrbei, de la
S.M.A. Gh, Gheorghiu-Dej, județul
Bacău, împreună cu un grup de
mecanizatori, a conceput și realizat
o unealtă agricolă complexă, desti
nată lucrărilor pe terenurile în
pantă. Simplă și ușor de manevrat,
fiind tractată de animale, cu aju
torul ei se efectuează trei lucrări
de bazg pentru culturile prăsitoare :
aratul, semănatul, întreținerea. Cu
astfel de unelte vor fi dotate unități
agricole din zona colinară a jude
țului.
■ Situate la altitudinea de 700800 metri, complexele turistice Crivaia, Timiș-Trei Ape și Gărîna, de pe
versanții Șemenicului, județul CarașSeverin, se mențin la... înălțime și
în privința serviciilor oferite turiș
tilor.
■ Oficiul de turism al județului
Olt și agenția de turism s-au mutat
într-un spațiu nou, modern, la par
terul unui bloc din piața Casei de
cultura a sindicatelor din Slatina.
Un singur lucru nu uitat' cei ce
răspund de turism în județul Olt:
să-și pună și.., firma, ca să știe
lumea unde se află.

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Federale Nigeria. A.O. Qgunlana, însărcinatul cu afaceri a.i. al
acestei țări la București, a oferit o
recepție.
Au luat parte Ion Dincă. prim
viceprim-ministru al guvernului. Ion
Stănescu, șef al Departamentului
pentru construcții jn străinătate,
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale,
personalități ale vieții economice și
sociale, oameni de cultură si artă.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.
Cu același prilej. însărcinatul cu
afaceri a.i. a vorbit la posturile
noastre de radio și televiziune.
★

Joi a fost semnat la Ministerul
Afacerilor Externe Programul de
aplicare a Acordului de cooperare
culturală și științifică între Guvernul
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Spaniei pe anii 1981—1982.
In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Jose
Maria Alvarez de Sotomayor y Cas
tro, ambasadorul Spaniei la Bucu
rești, au evidențiat evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-spaniole pe
multiple planuri, relații puternic
impulsionate în urma vizitei de stat
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, au efectuat-o in
Spania, la invitația regelui Juan
Carlos și a reginei Sofia.
Programul, semnat de Romulus
Neagu, director în Ministerul Aface
rilor Externe, și Jose Antonio Vaca
de Osma, director in Ministerul Afa
cerilor Externe al Spaniei, prevede
dezvoltarea în continuare a schimbu
rilor dintre România și Spania in
domeniile invățămintului, științei,
eulturii, mijloacelor -de informare in
masă, sportului, sănătății, precum și
pe alte planuri de interes comun.
*
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver
sări a întemeierii Republicii Demo-

INVENȚIILE ȘI INOVAȚIILE
(Urmare din pag. I)

cărora le oferea invenția sa — ..tere
mostat cu contact electric. pentru
instalațiile de automatizare" menită
sa înlocuiască aparatele similare fau-v-ite de întreprinderea de mecafină. care, nu numai că aveau
ormante mai slabe, dar necesisi un import de completare de
3 50 la sută 7 Ce îi impiedică pe
truetorii de mașini electrice din
ova. Timișoara și Pitești să uti
le procedeul pentru echilibrat
inile electrice rotative descoperit
iPlicat de colegii lor de la I.M.E.luresti.. lucru care ar putea elimiun import apreciat la 6 mi
me lei 7 La fel de neînțeles
? cum întreprinderea „23 August"
București, această mare citadelă
ndustriei constructoare de mașini
1 țara noastră, recunoscută prin
-■eptivitatea sa la nou. intirzie
justificat de mult asimilarea unor
hnici și tehnologii de mare eficiență
m domeniul sectoarelor calde, cum
r fi desulfurarea fontelor în afara
.gregatelor, elaborarea și utiliza
rea fontelor cu grafit vermicular și
nodular, turnarea sub joasă presiune
at pieselor din aliaje ușoare ele. Și
pentru a limita această înșiruire de
întrebări, la care ar trebui să răs
pundă cei ce le-au generat, am mai
adăuga un caz. de dată recentă, care
demonstrează cum se poate tărăgăna
fără nici un fel de motiv aplicarea
in practică a unei valoroase cerce
tări științifice. Este vorba de o ..ma
șină de filare aerodinamică", o reali
zare tehnică de excepțională valoare
nu numai pe plan national, ci mon
dial.
Concepută de către un colectiv larg
de specialiști de la Institutul de cer
cetări textile din București, soluția
tehnică adoptată cuprinde deja
4 brevete de invenție, iar altele 4. in
curs de brevetare. La 20 decembrie
1980 cercetarea este încheiată, la re
cepția modelului experimental partieipînd reprezentanți ai Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. Ministerului Industriei Ușoare și
ai Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini. Performanțele ma
șinii sint nemaiintîlnite incă in in
dustria textilă. Productivitatea mun
cii de două ori mai mare decit la
orice altă mașină de filat neconven
țională din lume și de 10—20 de ori
față de mașinile convenționale pre

• „PREMIERĂ" ÎN
LUPTA ÎMPOTRIVA DIA
BETULUI. Pentru prima oară
In lume, profesorul Hellmut
Mehnert din Miinchen a implan
tat o pompă pentru insulină. ac
ționată de un ordinator, sub
pielea unei paciente. Profesorul
a declarat că pacienta, o învă
țătoare de 52 de ani. și-a reluat
activitatea in mod normal la mai
puțin de-două luni după aplica
rea acestui tratament. De di
mensiunile unui pachet de ți
gări. pompa, prevăzută cu un
rezervor, alimentează în mod
direct vasele sanguine ale bol
navei. Alte două astfel de expe
riențe se efectuează în prezent
la Viena. în Austria, și la
Montpellier. în Franța. în loc
să-si injecteze de trei ori oe zi

ponderente în tara noastră, plus un
consum de energie cu 20 la sută mai
redus, plus alte efecte economice
constituie argumente suficiente să
entuziasmeze pe orice producător de
mașini textile din lume. Mai puțin
se pare insă pe producătorii de la
noi. De la recepția lucrării — cînd se
hotărise
punerea
la
dispoziția
M.I.C.M. a modelului experimental
pentru proiectare și asimilare în fa
bricație — pină in prezent, pentru
această mașină nu s-a întreprins ni
mic concret, pe planșetele proiectantilor nu s-a tras măcar o linie. în
tot acest timp nu au fost decit
discuții. De fiecare dată se insista
pe lingă reprezentanții M.I.C.M. pen
tru a include in planul departamen
tal execuția lucrării. Iar ei invocau
alte Pretexte, se aduceau noi argu
mente. se cereau alte comple
tări si precizări. unele poate
justificate, dar care s-ar l'i pu
tut rezolva doar într-o singură lună
și nu în opt. In cele din urmă, abia
la sfirșitul lunii august mașina de fi
lat aerodinamic a fost cuprinsă în
programul de asimilări al Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma

șini. dar și de data aceasta cu ter
men de execuție (anul 1983) pe care
îl apreciem mult prea îndepărtat.
Pentru ce aceste tergiversări 7 De
ce se recurge la procedee incompa
tibile cu eforturile noastre de înnoire
și progres, cind s-ar putea proceda
mai simplu și mai direct 7 Cele
4 400 de invenții neaplicate, amintite
mai Înainte, denotă, după cum se
exprima plastic cineva, că există
citeva trepte lipsă la scara pe care
urcă spre afirmare invențiile. Dar
„golurile" existente în această scară
pot produce la nivelul economiei ță
rii. de fapt in bugetul nostru al tutu
ror, pierderi de neingăduit. Ele în
seamnă mari consumuri de materii
prime și energie, importuri costisi
toare, muncă și eforturi' irosite in
plus, care s-ar putea evita în bună
măsură.
Este cazul, este timpul ca. in spiri
tul indicațiilor formulate cu limpe
zime în documentele de partid, dru
mul invenției de la realizare pină la
aplicarea în practică să fie simplifi
cat și scurtat la maximum, spre fo
losul economiei, al științei, al nostru,
al tuturor.

MORALA MUNCII
(Urmare din pag. I)
dustrie la Cusir. la Orăstie. Simeria. Hune
doara. Deva făcind
dovada unei inalte ca
lificări tehnice. iar
după ora 4 sau 5 mai
fac minimum trei ore
si la cîmp. ca țărani-.
Unul dintre ei îmi
spunea că deși e uneori greu, el o ia Si
ca o gimnastică si ca
un ajutor dat celor
rămași acasă. Si unde
mai pui că era si de
putat sătesc si avea
timp să se ocupe de
toate, inclusiv de ri
dicarea. in piața sa
tului. a unui monu
ment al eroilor. E un
om de o mare frumu
sețe morală, pe care-I

înnobilează necontenit
munca. îmi vorbea cu
o anume durere de cei
care-si uită satul, care
se domnesc si rămin
în casă să ioace table
si cărți, necatadicsind
să mai nună mina ne
o unealtă agricolă. „Nu
știu ce se intimplă cu
unii — îmi snunea el
cu o vădită mîhnire —
de li se nare că mun
cile cîmpului or fi
înjositoare, că nu mai
cadrează cu un inte
lectual sau muncitor
industrial. Mie — dim
potrivă — mi se pare
că ele. ne lingă va
loarea economică, ne
tin legătura cu părin
ții si strămoșii, cu co
pilăria noastră si ne

cite o doză de insulină. pacien
ta poate trăi liniștită timp de
trei săptămini. după care rezer
vorul pompei trebuie să fie reumplut. Bateria pompei func
ționează un an. Profesorul Meh
nert a precizat că. pentru mo
ment. este vorba de un aparat
in curs de experimentare. Pro
ducția lui în serie va începe
peste citiva ani.

• O NOUĂ METO
DĂ DE CONSERVARE A
CEREALELOR. Dacă cerea
lele destinate furajării animale
lor sint prelucrate cu ajutorul
acidului acetic sau formic, fără
să mai fie uscate, ele pot fi de
pozitate timp de un an fără a
se deteriora, intrucit acidul dis
truge germenii și impiedică dez

leagă sufletește cu pămintul sfînt al tării.
In glie văd. parcă, chi
nurile celor ce au fost
si nu mai sint : el
parcă e permanent
viu ; pmtecul lui ro
dește : el ne hrănește,
el ne tine, el ne îm
brățișează pentru veș
nicii. Mie mi-e drag
pămîntul si-mi place
să-l lucrez. Plivindu-1
pe el. mă plivesc si
ne mine. Arindu-1 pe
el. îmi desțelenesc si
mie sufletul.
Tntr-adevăr. nămintul are suflet ca si omul. Ca să rodească
bine, trebuie să-l iu
bești : ca să-ti dăruie,
trebuie să i te dă
rui...".

voltarea microflorei. Experien
țele au demonstrat că animalele
preferă cerealele umede. încă
un avantaj al noii metode de
depozitare a cerealelor este
acela că recoltarea poate fi în
cepută pe orice timp și chiar cu
o săptămină-două înainte de
termenul de coacere completă,
prevenindu-se astfel pierderile
de boabe, iar paiele sint mai
hrănitoare Tehnologia și insta
lațiile pentru prelucrarea cerea
lelor umede cu ajutorul acizilor
acetic sau formic au fost elabo
rate in cadrul Institutului unio
nal de cercetări științifice pen
tru mecanizarea agriculturii din
U.R.S.S.

• COD DE ETICA
SPORTIVĂ. în cadrul celei
de-a 34-a adunări

generale a

Dl

erate Germane, joi a avut loc la am
basada acestei țări la București o
conferință de presă, la care au parti
cipat redactori ai presei centrale, ai
Radioteleviziunii și Agenției române
de presă — Agerpres, precum și co
respondenți ai presei străine acredi
tați in tara noastră.
Ambasadorul R. D. Germane la
București, Siegfried Bock, a relevai
semnificația evenimentului aniversat,
succesele importante obținute de oa
menii muncii din R. D. Germană in
dezvoltarea bazei economice, a știin
ței. tehnicii și culturii, a nivelului de
trai, subliniind că la temelia acestor
realizări a stat aplicarea consecventă
a politicii promovate de Partidul So
cialist Unit din Germania. Referindu-se la principalele aspecte ale ac
tivității internaționale a R. D. Ger
mane, vorbitorul a evidențiat poziția
tării sale in ceea ce privește soluțio
narea problemelor complexe ale epo
cii contemporane, contribuția sa la
promovarea destinderii, securității,
păcii”și colaborării în lume.
Reliefind evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor pe multiple planuri
existente între țările noastre, amba
sadorul a subliniat însemnătatea
hotărîtoare a întilnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășul Erich Honecker
și tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru continua întărire și extindere a
acestor relații, in folosul ambelor țări
și popoare, in interesul cauzei păcii
și socialismului.
în încheierea conferinței de presă,
ambasadorul R. D. Germane a răs
puns la întrebările puse de ziariști.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Revoluționare Gui
neea, joi după-amiază a avut Ioc, in
Capitală, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea.
Ziaristul Petru Petra a prezentat
asistenței aspecte din preocupările și
realizările poporului guineez pe ca
lea dezvoltării libere, economice și
sociale, a patriei sale.
La manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, I.R.R.C.S., Ligii române
de prietenie cu popoarele din Asia
și Africa, oameni de artă și cultură,
un numeros public.
Au
fost
prezent i
Bangoura
N. Fanly. însărcinatul cu afaceri a.i.
al Republicii Populare Revoluționare
Guineea la București, și membri ai
ambasadei.
(Agerpres)

Decada cărții
românești
Joi a început in intreaga țară
tradiționala manifestare „Decada
cărții românești". Actuala ediție, a
XlV-a, iși propune să oglindească
realizările sectorului editorial in cin
cinalul 1976—1980. contribuind, tot
odată, la popularizarea noutăților de
carte apărute în țara noastră. Si in
acest an sint inaugurate, cu acest
prilej, expoziții de carte in librării,
așezăminte de cultură, instituții de
Invățămint, precum și saloane ilustrind activitatea editorială româ
nească, organizate in județele Alba,
Botoșani. Gorj, Hunedoara, Iași,
Mureș, Satu Mare, Sibiu. Programul
manifestării se completează cu nu
meroase întîlniri ale scriitorilor și
redactorilor de carte cu cititorii, cu
spectacole de poezie și muzică, con
cursuri literare și dezbateri pe mar
ginea proiectelor planurilor edito
riale pe anul 1982.
In Capitală, deschiderea festivă a
decadei a avut loc Ia librăria Mihai
Eminescu". Semnificația manifestă
rii, aspecte ale activității caselor de
editură românești au fost relevate,
cu această ocazie, de Aurel Martin,
director general adjunct al Centra
lei editoriale. In continuare a fost
urmărit un recital literar susținut de
cunoscuți poeți bucureșteni. Prima
zi a decadei in Capitală a fost re
zervată Editurii politice. La între
prinderea de mașini electrice, re
prezentanți ai editurii au prezentat
colectivului de oameni ai muncii de
aici volumul 21 din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu „România pe
drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate" și lu
crarea „Omul și afirmarea persona
lității sale in societatea socialistă",
apărută în seria „Din gîndirea filo
zofică a președintelui României,
Nicolae Ceaușescu". Au fos.t lansa
te, de asemenea, citeva cărți de li
teratură soțial-politică, de istorie și
știință popularizată.
Pe timpul decadei, publicul bucureștean va participa la o serie de
manifestări ce se vor desfășura in
întreprinderi, instituții, cluburi, că
mine culturale, școli, facultăți, libră
rii și biblioteci sub forme variate
ca : simpozioane, mese rotunde,
dezbateri, prezentări și lansări de
carte, unele \ din ele urmate de
microrecitaluri' și spectacole de cintece și poezii patriotice și revoluțio
nare.
în cadrul „Salonului cărții", des
chis, joi. in municipiul Pitești, a fost
prezentat volumul „Tinerețea re
voluționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu" de dr. Olimpiu Matichescu, editat recent de ziarul „Scinteia
tineretului".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4
și 5 octombrie. în țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. în
primele zile ploile vor fi sporadice, apoi
vor deveni mai frecvente și mai abun
dente, îndeosebi în jumătatea de vest
a țării. Vînttil va sufla slab pînă la
moderat, cu Intensificări
din sectorul
sud-vestic în a doua parte a interva
lului. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între
5 șl 15 grade.
iar cele
maxime între 15 și 25 grade. Dimineața
și
seara, pe alocuri
se va produce
ceață.
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Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea,
Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
CONAKRY
Cea de-a XXIII-a aniversare a proclamării independenței Republicii
Populare Revoluționare Guineea îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa
dumneavoastră, Partidului Democrat din Guineea, poporului prieten
guineez, in numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al
meu personal, cele mai calde felicitări, precum și cele mai bune urări de
noi înfăptuiri pe calea dezvoltării economice și propășirii sociale a patriei
dumneavoastră.
Exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările
noastre, precum și conlucrarea lor pe plan internațional se vor dezvolta *1
mai puternic în viitor, in conformitate cu Tratatul de prietenie și cooperară
și cu celelalte înțelegeri convenite împreună, spre binele popoarelor noastre,
al cauzei dezvoltării libere și independente a tuturor națiunilor, destinderii
și păcii în întreaga lume.

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

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, a trimis‘o tele
grama primului ministru al Republi
cii Populare Revoluționare Guineea,
dr. Lansana Beavogui, cu ocazia
sărbătorii naționale a acestei țări,

La 2 octombrie, poporal guineez
aniversează împlinirea a 23 de ani
de la proclamarea independenței
de stat, eveniment memorabil in
istoria țării, care a pus capat în
delungatei perioade de dominație
colonială, deschizind drumul unor
transformări progresiste. Sub con
ducerea Partidului Democrat, po
porul guineez a redobindit contro
lul asupra principalelor sectoare
ale economiei — minele, băncile,
comerțul exterior — angajindu-se
pe calea unei dezvoltări economi
ce de sine stătătoare.
Bogățiile minerale — o treime
din zăcămintele mondiale de bau
xită, 15 miliarde de tone rezerve
de minereu de fier, precum și cele
de diamante, aur, cupru, argint,
mangan și uraniu — fac ca prin
cipala pîrghie a dezvoltării econo
mice să fie sectorul minier, al
cărui aport la formarea avuției
naționale să se ridice la peste 25
la sută, asigurind, totodată, 97 la
sută din încasările externe. Im
portanța acestui sector este re
levată și de obiectivele planului
de dezvoltare pe anii 1981—1985.
care prevăd modernizarea și extin
derea activității de extracție și
prelucrare a resurselor minerale
ale țării. Astfel. între altele, socie
tatea „Alugui" are in program
realizarea unui proiect de extrac
ție a bauxitei la Ayeko<5. Alte pro
iecte se referă la exploatarea ză
cămintelor de bauxită de la Togone și Dobole. estimate la 2.5
miliarde tone și respectiv 425 mi
lioane tone.
Este prevăzuta, de asgmenea,

prin care ii adresează cele mai «În
cerc felicitări și urări de sănătate șl
fericire personală, de noi succese pa
calea înfăptuirii idealurilor de paca,
progres și prosperitate ale poporului
guineez prieten.
extinderea industriei de prelucra
re, fie in unități naționale, fie în
uzine create prin cooperare cu
alte țări africane din zonă. Pro
grame ample privesc și zăcămin
tele de minereu de fier. Se pre
vede, de pildă, ca producția de
minereu de fier de la Mont Nimba
să fie de 5 milioane de tone in
1984 și 15 milioane in 1987. conco
mitent cu dezvoltarea industriei
siderurgice și a celei de prelu
crare.
Eforturile de emancipare econo
mică depuse de poporul guineez,
succesele obținute pe calea pro
gresului sint urmărite cu interes și
simpatie de poporul român. In
spiritul politicii sale de solidari
tate militantă și colaborare activă
cu statele africane, cu tinerele
state ce au pășit pe drumul dez
voltării independente, România
extinde ' legăturile de prietenie șl
cooperare pe multiple planuri cu
Guineea. O contribuție de cea mal
mare importanță la impulsionarea
conlucrării româno-guineeze au
adus-o, cum se știe, convorbi
rile dintre președinții Nicolae
Ceaușescu și Ahrried Sekou Toure.
Tratatul de prietenie și cooperare,
celelalte înțelegeri convenite cu
aceste prilejuri vor contribui ia
ridicarea pe un plan tot mai înalt
a raporturilor de strinsă prietenie,
solidaritate și conlucrare multila
teralii dintre popoarele român șl
guineez. in interesul reciproc, al
afirmării libere și independente a
tuturor națiunilor, pentru triumfal
politicii de pace și cooperare in
ternațională.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cit mai departe, în folosul fotbalului nostru

tv

Opinii pe marginea calificării echipelor Universitatea Craiova,
Dinamo București și F.C. Argeș în turul secund al cupeior europene

începutul de drum al echipelor'
cluburilor românești în acest sezon
internațional oficial trebuie să-I so
cotim bun : trei dintre cele patru re
PHOGRAMUL 1
prezentante ale fotbalului nostru in
cupele europene au promovat in tu
16,00 Telex
rul secund al respectivelor competi
16,05 Telcșcoală. Politehnica TV.
Con
ții. Meritele calificării se cuvin ju
sultații pentru elevii claselor a
XlI-a. Fizică
decate in raport de valoarea adver
sarilor pe care i-au eliminat echipele
16.30 Emisiune în limba 'germană
noastre.
Dacă F. C. Argeș a înregis
10,20 Tragerea Loto
trat o calificare normală, in dauna
18.35 La volan — emisiune pentru con
unei formații mai puțin puternice —
ducătorii auto
Apoel Nicosia. în schimb. Dinamo
18.30 1001 de seri
București și, in special. Universitatea
19.00 Telejurnal
Craiova, in cea mai importantă din
19,25 Actualitatea economică
tre competițiile europene — „Cupa
19,43 Film
artistic :
„Micuța
floare
campionilor", au intimpinat destule
Hua“ — producție
a studiourilor
dificultăți in calea promovării, fiind
clin U.P. Chineză.
Premieră TV
obligate să arunce in luptă întregul
21.35 Patriotismul — mesaj și angajare
potențial tehnico-tactic, fizic și moral
a culturii române (11)
de care dispun. Cum se știe, atit
22,03 Telejurnal
craiovenii, cit și bucureștenii, crezind
în capacitatea lor de a duce la bun
PROGRAMUL 2
sfirșit aceste meciuri în patru repri
16.30 Moment folcloric cu orchestra de
ze. cum sint de fapt partidele ,turmuzică populară a Filarmonicii
retur, au jucat cu toată dăruirea de
din Cluj-Napoca
sine și acele ultime 90 de minute pe
17,00 O viață pentru o idee — Gherasim
terenurile străine, eliminînd echipe
Constantinescu (1902—1970)
care ne-au arătat că practică un fot
17.30 Cîntarea României. De pe marea
bal valoros, cu efecte redutabile,
scenă a țării pe micul ecran
atunci cind evoluează pe stadioanele
18,50 1001 de seri
proprii. Subliniem aceasta, pentru că
19.00 Telejurnal
numai un asemenea fel bărbătesc de
a
aborda jocul dă consistență facto
19,25 Concertul de deschidere a stagiu
rilor tehnici, tactici și ai pregătirii
nii Filarmonicii „George Enescu",
1981—1932. Dirijor Mircea Cristescu
fizice, creează posibilitatea victoriei
culorilor noastre sportive.
21,40 Din cartea naturii. Păstrăvi și ape
de munte. Documentar. Producție
Prin urmare. Universitatea Craio
a studioului de film TV
va, Dinamo București și F. C. Argeș
22,03 Telejurnal
au obținut toate trei calificări pe de
plin meritate, care au produs vii sa
tisfacții amatorilor de fotbal din
țară
; mai departe, puterea viitorilor
De la Centrul de fizica
adversari va crește simțitor, cum e și
Pâmintului și seismologie
firesc în competiții cu faze elimina
torii succesive. Experiența primei
Centrul de fizica Pâmintului și
etape europene cere un sir de rezol
seismologie anunță :
vări concrete la nivelul fiecărei for
In ziua de 1 octombrie, la ora
mații — ne declara, alaltăieri. Ion
19, 19 minute, 35 de secunde s-a pro
Barbu, președintele clubului F. C.
dus, in regiunea Vrancea, Ia adinciArgeș, in ideea că echipa din Pitești,
mea de 120 km, un cutremur cu
încă insuficient de închegată și cu un
magnitudinea 4,2 grade
(scara
antrenor nou, a ciștigat răgaz pentru
Richter).
a pune la punct citeva treburi impor
Intensitatea cutremurului in zona13
4* tante de ordin tehnico-tactic. Pe ălte
epicentrală a fost de III grade (scara
planuri. Universitatea și Dinamo se
Mercalli).
confruntă și ele cu multe probleme
Nu s-au produs nici un fel de pa
concrete. Ieri. într-o discuție cu an
gube materiale.
trenorul bucureștean Dumitru Nico

PRETUTINDENI

Asociației medicale mondiale,
ale cărei lucrări au loc zilele acestea la Lisabona, a fost adop
tat un cod de etică a medicinii
sportive, care interzice medici
lor să prescrie produse destina
te „dopăril"— adică administra
rea de substanțe stimulatoare —
Darticipantilor la probele spor
tive. în codul adoptat se preve
de că medicul „trebuie să se
opună la folosirea oricărei meto
de contrare eticii profesionale
sau care poate să fie nocivă
pentru sportivul sau atletul care
o utilizează". în acest context se
precizează că este inadmisibilă
folosirea drogurilor sau a altor

SĂRBĂTOAREA
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substanțe care pot „să modifice
sistemul nervos central, să
schimbe artificial reflexele", ca
si orice metodă de natură „să
modifice artificial voința sau
starea mintală generală".

• INDIENII AU PĂ
TRUNS IN AMERICA ÎN
URMĂ CU 20 000 DE
ANI, după părerea unor arhe
ologi americani care au făcut
cercetări în deșertul Nevada in
vara aceasta. Descoperind res
turile unui mamut, ei au exami
nat cu atenție unul din fildeșii

lae, acesta ne spunea că este preocu
pat de ,sporirea practică a randamen
tului ofensiv general al echipei Di
namo, atit pe terenul propriu, unde
un avantaj substanțial se dovedește
adesea hotărilor, cit și pe terenul ad
versarilor. unde formația trebuie să
obțină mult mai multe realizări in
privința atacului. Foarte probabil,
intr-un fel asemănător analizează
conducerea clubului Universitatea
Craiova și antrenorul Ion Oblemenco
experiența din prima etapă euro
peană. La acest punct, al insuficien
tului accent pe latura ofenșivă a jo
cului în meciurile de peste hotare,
trebuie să observăm că neajunsul
este de fapt o reflectare a situației
păgubitoare din campionatul nostru
național, in care echipele aflate „in
deplasare" uită spiritul ofensiv „aca
să" și practică defensiva exagerată.
De unde concluzia că adoptarea unor
tactici de joc echilibrate și educația
jucătorilor intr-o asemenea mentali
tate trebuie să se producă Ia toate
echipele noastre divizionare, să se
imprime in întregul campionat ideea
jocului complet, indiferent de terenul
unde are loc un meci sau altul.
Cupele europene oferă și fotbalului
nostru un mare avantaj pe care se
cuvine să-l exploatăm integral. La

în citeva
• La Baden-Baden s-au deschis lu
crările celei de-a 84-a sesiuni a Comi
tetului Internațional Olimpic (C.I.O.).
pe ordinea de zi fiind Înscrisă și
desemnarea orașelor ce vor găzdui
Jocurile Olimpice din anul 1988.
Pentru Olimpiada albă a fost de
semnat orașul Calgary (Canada), iar
pentru Jocurile de vară — orașul
Seul.
După cum se știe, in 1984 Jocurile
Olimpice se vor desfășura la Sara
jevo — cele de iarnă și la Los An
geles — cele de vară.
• între 3 și 18 octombrie, in patru
orașe australiene : Sydney. Brisbane,
Melbourne și Adelaida, se vor des
fășura
întrecerile
campionatului
mondial de fotbal pentru echipe de
juniori. Cele 16 formații participan
te au fost repartizate în patru grupe
preliminare, primele două clasate
din fiecare grupă urmind să se ca
lifice pentru sferturile de finală,

animalului, ajungind la conclu
zia că mamutul a trăit in urmă
cu 20 000 de ani. Arheologii au
dat totodată. în același loc. pes
te unelte din piatră cioplită de
tipul celor folosite de primii oa
meni pentru a săpa o groapă.
Echipa de arheologi crede că
paleoindienii au capturat ma
mutul care se înfundase intr-o
mlaștină. Cercetările continuă.
Pînă în prezent se considera că
primii oameni au pătruns pe
continentul american cu circa
11 500 de ani în urmă.

• ÎMPOTRIVA POLU
ĂRII. Răspunzînd necesității

care, instalat la bordul unui
avion, va fi în măsură să loca
lizeze zonele poluate. Denumit
SLAR (Side Looking Airborne
Radar), sistemul este compus
dintreun radar capabil să cerce
teze o fișle de mare de circa
20 km lărgime. Pe măsură ce
avionul se deplasează, eventua
lele pete de petrol apar pe ecra
nul unui monitor, fiind conco
mitent înregistrate pe o bandă
video. Rămine de urmărit în ce
măsură schimbarea care o in
troduce acest sistem in dome
niul supravegherii va contribui
la stăvilirea deversărilor pe
troliere.

unei rapide detectări a eventua
• OBIECTE PIERDU
lelor pete de petrol, precum și
a altor forme de poluare mari- - TE. Zilnic, în trenuri, în stații
nă, cercetătorul suedez L.M.
Ericsson a conceput un sistem Si in sălile de așteptare din gă-

aceste întreceri participă un numit
însemnat de jucători, inclusiv mulțl
tineri, care-și încarcă bagajul de cu
noștințe fotbalistice mai din plin, M
cit se prelungește drumul echipelor
in competițiile continentale. De aid
•rezultă unele obiective cu Însemnă
tate pentru fotbalul nostru în gene
ral. Pe scurt : formațiile înscrise in
cupele europene să angreneze jucă
tori valoroși, precum și tineri cu per
spectivă, astfel ca investiția ilc expe
riență internațională să devină cit
mai profitabilă ; să se depună efor
turi concertate la nivelul F’.R.F. ast
fel ca echipele noastre șă promovez»
de la o etapă la alta, sporindu-se i>umărul meciurilor internaționale, dar
și suma rezultatelor, fapt care ar
conduce la creșterea cifrei echipelor
românești cu drept do participare la
„Cupa U.E.F.A.".
Să apreciem, deci. încă o dată stare
tul bun al echipelor Universitatea
Craiova, Dinamo București și F. C.
Argeș, cu speranța că evoluția pa
treptele următoare ale competițHlar
europene, prin întărirea capacității și
tacticii de luptă spoitivă, ne va
aduce noi și mult așteptate satisfacții.

Valeriu MIRONESCU

rî riduri
programate in ziua de 11 octombrie.
Partidele semifinale se vor disputa
la 14 octombrie, iar finala se va
desfășura duminică. 18 octombrie,
Ia Sydney.
Selecționata României va evolua
în grupa B. la Melbourne, urmind
să intilnească in ordine Brazilia Ga
3 octombrie). Coreea de Sud (la 8
octombrie) și Italia (la 8 octom
brie).
• Cea de-a . doua gală a campio
natului național de box — faza mu
nicipiului București — Se va desfă
șura astăzi, de la ora 17, in sala
LS.B. din strada Berzei, Gala fi
nală este programată duminică di
mineața. de la ora 10. in aceeași
sală.
La întreceri participă boxeri al
cluburilor și asociațiilor sportiva
bucureștene Metalul. Voința. Rapid,
Mecanică fină. Urbis, Semănătoarea,
Olimpia, Steaua și Dinamo.

rile japoneze, pasageri distrați
uită cele mai diverse obiecte, a
căror valoare depășește cinci
milioane yeni. Iată cam ce pierd
călătorii niponi numai in decur
sul unui an : 500 000 umbrele,
396 000 de haine diferite și cir
ca două milioane yeni bani li
chizi.

• PEȘTI CARSTICI. In
grotele și peșterile existente pe
teritoriul Madagascarului se află
o mulțime de specii rare da
pești. Una dintre acestea —
peștele „tifleotris madagascariensis". descoperit in anul 1933
de un naturalist francez — se
remarcă prin absența ochilor.
Peștele respectiv are lungimea
de 7—8 cm și se 'hrănește cu
microorganisme.

„România se pronunță pentru stabilirea
„Concepiiiie presedinteiui României
prezintă interes pentru întreaga lume" unui nivel rezonabil al dobinzilor bancare"
Revista „By Word" despre apariția în India
a celor cinci volume din gindirea social-politică
a tovarâșului JMICOLAE CEAUȘESCU
DELHI 1 (Agerpres). — Sub titlul „România - un buchet de cinci
trandafiri de diferite culori", revista indiană „By Word" publică o
recenzie cuprinzătoare despre cele 5 volume „DIN GINDIREA
SOCIAL-POLITICA A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU"
apărute, recent, in India, în editura „Mosaic Publications Press".
Autorul recenziei, Nerenderpal Singh, redactorul-șef al revistei, scrie,
între altele :
„Cu ocazia celei de-a 37-a aniver
ceptele și punctele sale de vedere cu
sări a Zilei naționale a României,
privire la o multitudine de subiecte :
editura -Mosaic Publications Pressnaționale, internaționale, artistice,
intelectuale, literare și sociale. -Mo
dm Delhi a tipărit o serie de cinci
saic Publications Press- a făcut prin
volume care tratează diferite aspecte
urmare un serviciu celor care stu
ale politicii interne și externe a
României. Este prima încercare de
diază relațiile internaționale, prin
faptul că a însumat in cele cinci vo
acest fel și ele merită să fie studiate
in profunzime de către cei care au ca
lume concepțiile remarcabile ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu asupra
preocup’are relațiile internaționale,
cit și de publicul larg". „Președintele
diferitelor probleme de interes pen
tru toată lumea, fără excepție".
Nicolae Ceaușescu este o minte pă
trunzătoare de intelectual. Ca șef de
Autorul prezintă în continuare ti
stat demonstrează in activitățile sale
tlurile volumelor publicate, reliefînd
multilaterale un spirit și cuget ne
sintetic conținutul fiecăruia dintre
ele. In context, autorul citează din
obosite. Rezultatul este că, în perioa
da de cind se află in fruntea statu
volumele respective, pe marginea că
lui, el a exprimat cu clarita'te con
rora face reflecții elogioase.

Convorbiri privind dezvoltarea
colaborării româno-iraniene
TEHERAN 1 (Agerpres). — Condu
cătorul delegației economice guver
namentale romane care efectuează o
vizită în Iran, tovarășul Emilian Dobrescu, viceprim-ministru al guver
nului. președintele Comitetului de
Stat al Planificării, a fost primit de
Aii Akbar Hashemi Rafsanjani,
membru al Consiliului Provizoriu
Prezidențial, președinte al Adunării
Naționale
Consultative
Islamice
(parlamentul iranian).
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, a fost
adresat membrilor Consiliului Provi
zoriu Prezidențial un cald mesaj de
prietenie. însoțit de urări de fericire
și sănătate, de prosperitate și pace
poporului iranian prieten.
Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, Aii Akbar Hashemi Raf
sanjani a rugat să fie transmise tova
râșului Nicolae Ceaușescu, din partea
sa și a celorlalți membri ai Consi

WASHINGTON^

afacerilor

liului Provizoriu Prezidențial, un
cordial salut, însoțit de urări sincere
de sănătate și fericire personală, de
bunăstare și progres poporului ro
mân prieten.
în cursul convorbirilor care au
urmat a fost exprimată dorința gu
vernelor celor două țări de adîncire
și intensificare a conlucrării bilate
rale în diferite domenii de activitate
de interes comun, apreciindu-se că
punerea în valoare a condițiilor și po
sibilităților existente de cooperare
reciproc avantajoasă servește pro
gresului economic și prosperității
popoarelor român și iranian, cauzei
generale a păcii, independenței, Înțe
legerii și cooperării în lume.
în cursul aceleiași zile, viceprimministrul guvernului român s-a intîlnit cu Habibollah Asgar Owladi
Mosolman, ministrul iranian al co
merțului. Au fost abordate probleme
legate de dezvoltarea schimburilor
comerciale și intensificarea cooperării
in producție.

întrevederi ale ministrului
externe

WASHINGTON 1 (De la trimisul
nostru). Ministrul afacerilor externe
al României, Ștefan Andrei, aflat în
S.U.A. cu prilejul actualei sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U.. a făcut
o scurtă vizită la Washington. Cu
acest prilej, el s-a întilnit cu sena
torii Charles Percy, președintele Co
mitetului pentru relații externe al
Senatului, Jese Helmes. președintele
Comitetului pentru agricultură al
Senatului, și Henry, Jackson, cu
membrii Camerei Reprezentanților,
Kika de la Garza, președintele Co
mitetului pentru agricultură al ca
merei, Sam Gibbons, președintele
subcomitetului pentru comerț al Co
mitetului pentru căi și mijloace al
camerei. Richard Schulze, precum și
cu Jack Spitzer, președintele orga
nizației B’nai B’rith.

al

României

în cursul convorbirilor cu aceste
personalități — dintre care multe au
fost oaspeții tării noastre, evocîndu-se cu plăcere vizitele efectuate în
România — au fost exprimate satis
facția față de stadiul actual al
raporturilor româno-americane, do
rința de extindere a lor pe mai
departe. în acest cadru s-a relevat
însemnătatea dezvoltării relațiilor
dintre Marea Adunare Națională a
Republicii Socialiste România și Se
natul și Camera Reprezentanților ale
S.U.A.
Au fost, de asemenea, abordate o
serie de probleme internaționale de
interes comun, personalitățile ameri
cane dînd o înaltă apreciere politicii
de pace, securitate și dezarmare
promovate de România.

Priorități cconomwociale ale guvernului francez
PARIS 1 (Agerpres). — Guvernul
francez a adoptat proiectul de buget
al țării pe anul 1982. care se ridică
la 788.1 miliarde franci și prevede
un deficit de 95,4 miliarde franci, în
creștere cu 35 la sută în raport cu
cel al bugetului actual.
După cum relevă agenția France
Presse. viitorul buget al Franței este
orientat în direcția combaterii șo
majului și inflației. (Șomajul afec
tează în prezent 1.84 milioane de
persoane, iar rata anuală a inflației

oscilează în jur de 14 la sută). Pro
iectul de buget prevede, între altele,
instituirea unui impozit special asu
pra capitalurilor depășind trei mili
oane de franci și o majorare excep
țională de 10 la sută a impozitelor
percepute asupra veniturilor ce de
pășesc valoarea de 15 000 de franci.
Proiectul de buget prevede finan
țarea creării, pe ansamblul econo
miei naționale, a 71 000 de noi locuri
de muncă in cursul anului 1982.

Cuvîntarea conducătorului delegației țării noastre la reuniunea
anuală a F.M.I. și B.I.R.D.
WASHINGTON 1 (De la trimisul
să se acționeze cu hotărîre. prin mă
suri concertate, de către toate sta
nostru). — La reuniunea anuală a
tele. pentru a se pune capăt situației
Fondului Monetar Internațional
actuale, pentru promovarea schimbu
F.M.I. și Băncii Internaționale pen
rilor comerciale neîngrădite de ob
tru Reconstrucție șl Dezvoltare —
B.I.R.D. a luat cuvîntul ministrul
stacole artificiale, pentru eliminarea
măsurilor protectioniște. pentru sta
de finanțe. Petre Gigea, conducăto
bilirea unui nivel rezonabil al dobin
rul delegației române, care a expus
zilor si preturilor. După părerea
opiniile tării noastre asupra proble
României — a arătat vorbitorul —
melor aflate pe agenda reuniunii.
asa cum a fost ea exprimată recent
Referindu-se la procesul de dete
și în cadrul Adunării Generale a
riorare continuă a economiei mon
O.N.U.. ar trebui să se ajungă la o
diale. la accentuarea subdezvoltării,
înțelegere
internațională, potrivit că
la persistenta crizei economice, ener
reia nivelul maxim al dobînzii să nu
getice si monetar-financiare — inclu
depășească 8 la sută. Pentru tarile
siv a nivelului ridicat al dobînzilor
în curs de dezvoltare, tara noastră a
— care au dus la agravarea situației
propus ca acest nivel să fie de 5 la
economice a tuturor țărilor. în spe
sută, iar țărilor mai puțin dezvolta
cial a celor în curs de dezvoltare,
te să 11 se acorde credite fără dovorbitorul a arătat că actuala stare
bîndă sau cu dobînzi mai mici.
de lucruri provoacă profunde si le
gitime îngrijorări României, tară
In condițiile rolului deosebit pe
care îl joacă în viata economică cre
aflată in plin proces de dezvoltare si
ditul international, gravității pro
modernizare a economiei. Ca si cele
blemei datoriei externe a țărilor in
lalte state în curs de dezvoltare, a
curs
de dezvoltare. România conside
spus el. tara noastră n-a fost scutită
ră că este necesar un efort conjugat
de unele efecte ale crizei economice
din partea Fondului Monetar Inter
mondiale, criză agravată de neîn
national si Băncii Mondiale, a insti
crederea si încordarea politică inter
tuțiilor naționale de credit pentru
națională. de climatul de tensiune
realizarea stabilității economice si
provocat de cursa înarmărilor, de
monetar-financiare
internaționale,
greutățile tot mai mari întimpinate
pentru crearea unul climat care să
în desfășurarea relațiilor normale
favorizeze dezvoltarea economică a
între state.
tuturor țărilor. România se pronunță
România. în conformitate cu poli
pentru creșterea programului de
tica !sa externă, cu ideile si preocu
împrumuturi al Băncii Mondiale,
pările consecvente ale președintelui
pentru asigurarea unui ’acces mai
Nicolae Ceausescu, s-a pronunțat si
larg și în condiții avantajoase țărilor
se pronunță pentru instaurarea unei
în curs de dezvoltare la resursele
noi ordini economice în lume, așe
F.M.I. șl la sumele împrumutate de
zarea oe baze mai echitabile a rela
F.M.I.. pentru o nouă alocare de
țiilor economice internaționale, lichi
drepturi
speciale de tragere (D.S.T.),
darea subdezvoltării, realizarea Pro
care
să tină seamă, in primul rînd.
gresului econom ico-social mai rapid
de nevoile de lichidități ale țărilor
al țărilor in curs de dezvoltare atît
în curs de dezvoltare.
prin efortul propriu al acestora, cit
în încheiere, ministrul român s-a
si prin Înfăptuirea efectivă a unui
referit la dezvoltarea în ritmuri sus
program de acțiuni internaționale
ținute a economiei tării noastre în
care să sprijine si să stimuleze aces
te eforturi. în context, este necesar
actualul cincinal.

Interesele

tuturor popoarelor impun

făurirea unei noi ordini economice
Declarația reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77
rile țării noastre privind trecerea la
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— La Națiunile Unite au luat sfirsit
niveluri rationale ale ratelor dobin
zilor.
lucrările celei de-a V-a reuniuni
Documentul reuniunii ministeriale
anuale a miniștrilor afacerilor ex
evidențiază
că fiecare creștere cu 1
terne ai țărilor membre ale „Grupu
la
sută a ratei dobînzilor provoacă
lui celor 77". în încheierea dezbate
o majorare cu 20 de miliarde de
rilor a fost adoptată o declarație,
dolari a datoriei externe a țărilor
care evidențiază preocuparea pro
în curs de dezvoltare. Subliniind
fundă a participanților față de
efectele nocive ale evoluțiilor din
agravarea alarmantă a situației in
domeniul creditului internațional
ternaționale atit pe plan politic, cit
asupra creșterii economice a țârilor
și economic, precum și față de lipsa
în curs de dezvoltare, documentul
de progrese în instaurarea unei noi
cheamă comunitatea internațională
ordini economice internaționale. Resă adopte măsuri efective pentru
levind înrăutățirea continuă a situa
soluționarea urgentă a acestor pro
ției economice mondiale — care
bleme grave.
aduce prejudicii în special țărilor in
în document se atrage atenția,
curs de dezvoltare — și demonstrînd
caracterul structural al crizei econo
totodată, asupra unor tendințe nega
mice actuale, miniștrii și-au expri
tive. care împiedică dezvoltarea coo
mat regretul față de lipsa de voință
perării economice pe plan multilate
ral și. in special, asupra rolului
politică a unor țâri industrializate
de a adopta fără intirziere măsuri
profund dăunător pe care îl exer
hotărîte pentru soluționarea eficace
cită enorma risipă de resurse pro
și echitabilă a gravelor dificultăți
vocată de cursa înarmărilor.
Miniștrii afacerilor externe au
economice cu care este confruntată
comunitatea internațională.
reafirmat atașamentul față de Ini
Relevînd rolul important pe care
țiativa „Grupului celor 77“ privind
lansarea in cadrul O.N.U., cu parti
îl au în perpetuarea și agravarea
ciparea tuturor statelor, a negocie
actualei stări de lucruri politicile
unor țări dezvoltate în domeniul
rilor globale asupra cooperării eco
dobînzilor, declarația subliniază în
nomice internaționale. Ei își expri
mod deosebit „creșterea considera
mă, totodată, îngrijorarea față de
bilă a costului creditelor internațio
faptul că acest obiectiv continuă să
nale, reflectată într-o sporire fără
fie periclitat in principal de către o
singură țară dezvoltată. Sublmiinprecedent a ratei dobînzilor". După
cum se cunoaște, în cuvîntarea
du-se necesitatea angajării de ur
gență a negocierilor globale pentru
rostită în cadrul dezbaterilor gene
rale la actuala sesiune a Adunării
restructurarea relațiilor economice
internaționale, în conformitate cu
Generale â O.N.U., ca și in inter
venția la reuniunea ministerială a
cerințele noii ordini, in declarație
„Grupului celor 77", ministrul ro
se exprimă speranța membrilor
mân al afacerilor externe a eviden
„Grupului celor 77“ că și această
țară va împărtăși convingerea că
țiat consecințele profund negative pe
care practicile cu caracter neocolo
angajarea negocierilor globale răs
nialist de jaf șl exploatare ale do
punde intereselor tuturor țărilor și
se va alătura sprijinului larg de
bînzilor excesive le au asupra situa
ției economice a țărilor în curs de
care acestea se bucură din partea
comunității internaționale.
dezvoltare și a prezentat propune
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DOBINZILE EXCESIVE — frînă in calea progresului țârilor

in curs de dezvoltare și al întregii economii mondiale
Cea de-a 36-a reuniune anuală
a Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.) și a. Băncii Mondiale
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(B.I.R.D.), care are loc lă Washing
ton. prilejuiește formularea unor
critici severe la adresa politicii do
binzilor exagerat de ridicate, prac
ticată în primul rînd de S.U.A., po
litică ce provoacă profunde și mul
tiple consecințe negative asupra economiei țărilor în curs de dezvol
tare, pertiirbînd in același timp se
rios întreaga viață economică mon
dială.
Semnificative în această privință
sînt aprecierile unei asemenea per
sonalități de recunoscută autoritate
in problemele financiar-monetare
internaționale cum este președin
tele Comitetului executiv al F.M.I.,
J. de Larosiere, care, în declarația
introductivă la raportul anual al
consiliului directorilor executivi și
al guvernatorilor Fondului Monetar
Internațional, arătind că situația
economică actuală se caracterizează
prin „rata ridicată a dobinzilor,
dezechilibrele masive ale balanțelor
de plăți și o piață a schimburilor
monetare mai instabilă decit oricind de la începutul anilor ’70," a
declarat că „economia mondială
trebuie să dea răspunsuri corespun
zătoare acestei situații dacă există
dorința ca ea să revină pe făgașul
sănătos al unei creșteri susținute".
„Este in joc, avertiza cu toată se
riozitatea președintele Comitetului
executiv al F.M.I., viitorul sistemu
lui nostru economic și financiar și
însăși politica economică a țărilor
noastre".
Datele F.M.I. publicate cu ocazia
actualei reuniuni — cea mai amplă
manifestare anuală de acest gen,
care reunește mai bine de 10 000
de participant! din peste 140 de țări
ale lumii — arată, într-adevăr, că,
în urma sporirii vertiginoase a ra
tei dobînzilor, deficitul curent glo

bal al țărilor In curs de dezvoltare
neproducătoare de petrol s-a ma
jorat de la 30 miliarde dolari in
1978 la 80 miliarde dolari in 1981,
o asemenea creștere de aproape 3
ori aruneînd pe umerii acestor țări
o povară cu adevărat de nesuportat.
Cu atît mai îndreptățit apare in
asemenea condiții apelul lui J. de
Larosiere adresat statelor puternic
industrializate să renunțe la „măsu
rile inutile și paralizante", să mani
feste „un spirit mai susținut de
cooperare", o astfel de atitudine
fiind în interesul însuși al acestor
state, ca urmare a „perspectivelor
ce s-ar deschide pentru creșterea
comerțului mondial"Asemenea precizări sînt apreciate
aici, în rindurile observatorilor și
numeroșilor corespondenți de presă
prezenti la reuniunea F.M.I. și a
B.I.R.D., ca o replică directă dată
afirmației americane că rata ridi
cată a dobînzilor ar fi mijlocul cel
mai indicat de a combate inflația
internă. „Inflația, a ținut să preci
zeze aceeași personalitate, are ră
dăcini profunde și ea trebuie reme
diată prin reforme structurale", nu
„prin ingreunarea dificultăților și
așa foarte mari care confruntă ță
rile in curs de dezvoltare".
Cu atit mai surprinzătoare au apărut, în aceste împrejurări, pentru
mulți dintre participanții la actuala
reuniune, declarațiile oficiale ame
ricane în sensul ca organișmele fi
nanciare internaționale să adopte o
politică mai rigidă în ce privește
acordarea de împrumuturi țărilor
cu venituri medii și țărilor celor mai
sărace. A. W. Clausen, noul director
al B.I.R.D., o altă personalitate de
frunte a vieții financiare mondiale,
a respins încercarea de a se acredi
ta ideea că „creditele acordate de
B.I.R.D. (prin intermediul Asociației
internaționale pentru dezvoltare)
constituie un act de caritate". „Dim
potrivă, a spus el, este vorba de o

investiție productivă", dînd un șir
de exemple de țări, ca de pildă
Coasta de Fildeș și altele, care de-a
lungul anilor au primit asemenea
credite și care „în prezent au de
venit parteneri comerciali viabili ai
țărilor dezvoltate".
Deosebit de vehementă fată de
politica dobinzilor ridicate este re
acția țărilor în curs de dezvoltare.
Astfel, întrunindu-se înainte de
deschiderea reuniunii propriu-zise,
țările africane, asiatice și latinoamericane, care alcătuiesc „grupul
celor 24“, au dat publicității o de
clarație în care deplîng „lipsa de
voință a țărilor dezvoltate de a adopta o poziție în sprijinul dezvol
tării internaționale".
Intr-un interviu de presă, minis
trul de finanțe al Voltei Superioa
re, Edmond Ky, a caracterizat po
litica dobînzilor exagerate ca „ex
trem de nefavorabilă țărilor în curs
de dezvoltare, pe umerii cărora se
aruncă astfel grele poveri in plus".
Așa cum preciza ziarul „NEW
YORK TIMES" într-un articol apă
rut pe pagina I, „reprezentanții
statelor lumii a treia consideră că
politica americană nu face decit să
sporească considerabil dificultățile
financiare ale țărilor sărace".
Interesant este dealtfel că și re
prezentanții unui șir de țări dez
voltate se situează pe o poziție cri
tică față de actuala politică a do
bînzilor înalte, ceea ce atestă că
această politică se răsfringe in mod
negativ asupra economiilor unui
foarte mare număr de state. Inclu
siv avansate din punct de vedere
al dezvoltării industriale. Astfel,
într-un interviu care a produs un
larg răsunet în rindurile participan
ților la reuniune, interviu acor
dat cotidianului „WASHINGTON
POST", ministrul de finanțe al
Franței, Jacques Delors, s-a pro
nunțat pentru „măsuri imediate în
ce privește dobinzile, ratele de

schimb și alte probleme financiare,
pentru a se evita o explozie de mi
nte care ar putea avea consecințe
politiqe și sociale primejdioase", arătind în continuare că părerea sa
este susținută și de alți colegi din
Europa occidentală. „Asemenea
consecințe, a adăugat ministrul
francez, s-ar putea manifesta inclu
siv in vestul Europei, unde ar pu
tea crește numărul acelora ce susțin
că americanii sînt total indiferenți
față de problemele reale ale conti
nentului. Cu atit mai mult ei vor
susține că ar fi o nebunie să se
aloce noi fonduri în scopuri mili
tare sau să se accepte noi rachete
nucleare americane pe teritoriul
Europei occidentale".
Declarațiile și luările de poziție
cu un puternic caracter critic expri
mate la actuala reuniune de la
Washington pun încă o dată în evi
dență justețea aprecierilor Româ
niei in sensul că politica dobinzilor
ridicate e3te o expresie a tendinței
de jaf și exploatare a țărilor să
race de către cele bogate, atestă
realismul și caracterul constructiv
al propunerilor țării noastre de a
se stabili un nivel rațional al do
bînzilor, cu înlesniri speciale pentru
țările în curs de dezvoltare. Ecoul
pozitiv al acestor propuneri în rîndul unor participanți la actuala re
uniune, ca și la sesiunea Adunării
Generale a O.N.U. se înscriu, ală
turi de aprecierile reproduse mal
sus, ca o dovadă că traducerea în
viată a unor asemenea propuneri
ar corespunde pe deplin intereselor,
deopotrivă, ale țărilor in curs de
dezvoltare, ca și ale țărilor avansate
din punct *de vedere economic, ar
contribui în mod însemnat la însă
nătoșirea economiei mondiale, la
prosperitatea tuturor națiunilor
lumii.

Romulus CAPLESCU

Washington

Necesitatea unor eforturi Aniversarea proclamării R.P. Chineze
de la Beijing
susținute pentru slăbirea BEIJING 1 (Agerpres). Recepția
— Cu pri
vorbitorul si-a exprimat speranța că
celei de-a 32-a aniversări a
toti compatriot» din Taiwan. într-un
încordării internaționale lejul
proclamării R.P. Chineze, premierul
spirit de patriotism. își vor aduce
relevată la conferința
Commonwealth-ului
CANBERRA 1 (Agerpres). — Ame
nințarea unei catastrofe mondiale rezultind din cursa înarmărilor a fost
în centrul primei ședințe de dezba
teri a conferinței Commonwealthulul de la Melbourne, a declarat
nurtătorul de cuvint al conferinței,
arătind că eforturile pentru stingerea
încordării trebuie să facă fată ten
dințelor de confruntare, reîmpărțire
a sferelor de influentă si reînarmare. ..S-a manifestat o profundă neli
niște fată de aceste tendințe. Dacă
ele nu sînt stăvilite, speranțele de
progres ale tarilor in curs de dez
voltare vor fi anulate și însăsi su
praviețuirea omenirii va fi pusă în
pericol" — a spus el. Astfel. în ca
drul dezbaterilor s-a relevat că fon
durile investite în construirea unei
singure rachete balistice interconti
nentale ar fi suficiente pentru iri
garea unui milion hectare sau pen
tru hrănirea a 50 milioane de copii.
în această ședință au luat cuvîntul.
Intre alții, președintele Ciprului. Spy
ros Kyprianou. și președintele Zambiei. Kenneth David Kaunda. care au
expus poziția țărilor lor privind ma
rile probleme ce confruntă omenirea.

Consiliului de Stat. Zhao Ziyang, a
oferit o recepție in Marea Sală a
Adunării Poporului din Beijing. In
cuvîntarea rostită, • premierul Zhao
Ziyang a subliniat că situația politi
că și economică din țară este bună.
Referindu-se la problema revenirii
pașnice a Taiwanului la patria-mamă.

contribuția la realizarea marii unităti
a întregii națiuni.
Expunînd poziția R.P. Chineze pe
plan internațional, premierul Zhao
Ziyang a arătat că tara sa va depu
ne eforturi neobosite pentru menți
nerea păcii în lume.

Plenara C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
de-al 12-lea Congres al U.C.I. pentru
luna iunie 1982
BELGRAD 1 (Agerpres). — La
congres a celor două milioane de
membri ai partidului.
Belgrad a avut loc plenara C.C. al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Totodată, plenara a ales pe Dragoslav Markovici și pe Dușan Alin— transmite agenția Taniug. A fost
discutată situația economică din tară
pici membri ai Prezidiului C.C. al
și s-au adoptat concluziile cu privire
U.C.I. Ei au fost aleși în aceste func
la sarcinile U.C.I. în înfăptuirea po
ții în locul, lui Petar Stambolici, care
liticii de .stabilizare economică.
a cerut să fie eliberat din posțul de
Plenara a hotărît convocarea celui
membru al prezidiului, și, respectiv,
de-al 12-lea Congres al U.C.I. în luna
în locul lui Stevan Doronskl, decedat
iunie anul viitor, la Belgrad, și a
stabilit normele de reprezentare la
recent — menționează agenția citată.

Convocarea

celui

CAIRO

încheierea Congresului Partidului Național Democrat

Parlamentari vest-germanl
sprijină acțiunile
pentru pace
BONN 1 (Agerpres). — 48 de deputați ai Partidului Social-Democrat
tn Bundestag au dat publicității la
Bonn o declarație în care arată că
sprijină marea demonstrație pentru
pace, împotriva înarmărilor rachetonucleăre. prevăzută să se desfășoa
re în capitala R.F.G. la 10 octombrie
— transmite agenția D.P.A. Dintre
cei 48 de deputați — care, după cum
remarcă agenția Reuter, reprezintă
aproape o cincime din grupul parla
mentar social-democrat — 15 au
anunțat că intenționează să participe
personal la această demonstrație —
„un indiciu evident al dorinței de
pace a vest-germanilor“.
Declarația exprimă sprijinul pentru
toți cei care „resping folosirea forței
militare în soluționarea problemelor
politice și economice".
Demonstrația este menită să con
cretizeze protestul împotriva planuri
lor N.A.T.O. de staționare a 572 noi
rachete americane cu nază medie de
acțiune în unele țări din Europa oc
cidentală începînd din 1983. preci
zează agenția Reuter. Guvernul fe
deral, scrie sursa citată, a adresat
un apel social-democnaților de a nu
participa la manifestare.
Pe de altă parte. președintele
P.S.D., Willy Brandt, a precizat, în
tr-o declarație, că nu se opune de
monstrației și a afirmat că partidul
„sprijină și înțelege aspirațiile mo
rale" ale pacifiștilor.

Anwar El Sadat — reales
CAIRO 1 (Agerpres). — La Cairo
au luat sfîrșit lucrările Congresului
Partidului Național Democrat, prin
cipala formațiune politică din Egipt.
După cum transmite agenția
M.E.N., pe plan intern, congresul a
aprobat rezoluțiile referitoare la
asigurările sociale, politica monetară,
comerțul extern, agricultura, recu
perarea unor noi terenuri de deșert,
situația alimentară.
S-au adoptat, de asemenea, mai
multe rezoluții de politică externă,
care reafirmă Îndeosebi faptul că
soluționarea conflictului arabo-israelian poate avea loc numai prin re
zolvarea problemei
palestiniene.
Congresul apreciază că autonomia
deplină nu este decit o etapă tranzi

președinte al partidului
torie în calea spre exercitarea de
către palestinieni a dreptului lor ’■
autodeterminare.
Rezoluțiile subliniază atașamentul
Egiptului față de principiile și obiec
tivele mișcării de nealiniere, expri
mă sprijinul fată de eforturile de
puse de O.N.U. în domeniul apără
rii păcii și securității internaționale,
al demilitarizării și folosirii în sco
puri pașnice a energiei nucleare.
Congresul a ales noul Birou Poli
tic al partidului, format din 15 mem
bri. Președinte al partidului a fost
reales Anwar El Sadat, iar secretar
general — Husni Mubarak.
In încheierea lucrărilor congresului
a luat cuvîntul președintele Partidu
lui Național Democrat, șeful statului,
Anwar El Sadat.

Politica energetică a Canadei
Precizări ale ministrului canadian de externe
NEW YORK 1 (Agerpres). — Invernului de la Ottawa de a reduce
ponderea capitalului străin. în spe
tr-o declarație făcută la New
cial
american. în industria tării sale
York, ministrul canadian de ex
de. la 74 la sută, in prezent, la 50 la
terne, Mark MacGuigan, a subliniat
sută. în 1990.
că guvernul său rămine ferm atașat
programului de reducere a depen
Agenția Associated Press, care
dentei industriei petroliere a Cana
transmite această informație, men
dei de capitalul american. în ciuda
ționează că Myer Rahish. subsecre
amenințărilor cu represalii. „Nu pu
tar de stat al S.U.A. pentru proble
tem accepta nici o schimbare sub
mele economice, a avertizat că „daune
stanțială in programul nostru * ener
ireparabile" ar putea fi aduse rela
getic national" — a subliniat el în
țiilor americano-canadiene, dacă gu
tr-o conferință de presă ținută la
vernul Canadei nu va manifesta „o
Consulatul general canadian din
mai mare flexibilitate** în politica
New York. Ministrul canadian a
fată de Investițiile de capital străin.
apreciat drept modest obiectivul gu

GENTULE DE PRESA
scurt
CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-COLUMBIENE. In perioada
28-30 septembrie Doina Ardare, adjunct al ministrului comerțului exterior
și cooperării economice internaționale, a avut, la Bogota, convorbiri cu
ministrul columbian a.i. al relațiilor externe, Julio Londonio, cu alți membri
ai guvernului, cu conducători ai unor mari întreprinderi de stat și parti
culare și cu oameni de afaceri din Columbia. Au fost examinate
și stabilite noi măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea in continuare a
schimburilor comerciale de interes reciproc șl a colaborării in domeniul
transporturilor urbane și rurale, al energiei electrice și pentru constituirea
de societăți mixte de producție și comercializare, atît pe piața columbiană,
cit și pe terțe piețe. La întrevederi a participat Gheorghe Dobra,
ambasadorul României în Columbia.

NOU ATENTAT
BEIRUT.
Un automobil încărcat cu peste 100
kilograme material exploziv de
mare putere a explodat joi dimi
neața pe o stradă aglomerată din
cartierul Universității Arabe, situat
in sectorul de vest al Beirutului.
Potrivit unor surse ale poliției, ci
tate de agențiile internaționale de
presă, aproximativ 40 de persoane
au fost ucise, iar alte 247 rănite în
urma acestui atentat. Explozia a
provocat importante pagube mate
riale și a declanșat incendii.

Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) din Salvador" — a precizat Radio Venceremos.

IN GUATEMALA ARE LOC O
RECRUDESCENȚA A VIOLENȚEI,

PREȘEDINTELE
MADAGAS
CARULUI LA MOSCOVA. La 1

octombrie, Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S„ a avut o con
vorbire cu președintele Republicii
Democratice Madagascar, Didier
Ratsiraka. Au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale și
unele probleme internaționale de
interes comun. După cum transmi
te agenția T.A.S.S., s-a acordat o
atenție deosebită problemelor lup
tei pentru dezarmare, asigurării
păcii și securității, lichidării foca
relor de încordare din diferite re
giuni ale lumii.

NOUL ȘEF AL GRUPULUI PAR
LAMENTAR AL P.C.I.. Giorgio
Napolitano, membru al Direcțiunii
Partidului Comunist Italian și al Se
cretariatului C.C. al P.C.I., a fost
ales șeful grupului parlamentar al
P.C.I. Napolitano îi succede in această funcție lui Ferdinando di
Giulio, care a decedat în luna iulie.
INCERTITUDINI ÎN LEGĂTU
RĂ CU VIITORUL SISTEMULUI
MONETAR VEST-EUROPEAN. In

tr-un interviu acordat ziarului
vest-german „Siiddeutsche Zeitung", președintele comisiei C.E.E.,
Gaston Thom, și-a exprimat neli
niștea în legătură cu viitorul siste
mului morietar vest-european. El
a apreciat că sistemul este ame
nințat deoarece în prezent unele
dintre monedele care fao parte din
el „sint supuse unor mari încer
cări". Totodată, el s-a pronunțat
in favoarea participării britanice
la sistem.
SITUAȚIA DIN SALVADOR.
Intr-un comunicat oficial transmis
de Radio Venceremos, care exprimă
punctul de vedere al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Na
țională din Salvador, se arată că
detașamentele de luptă ale forțelor
insurgente din nordul și nord-vestul țării au hotărît să se unifice
sub o comandă și un stat major
unice. Aceste forțe controlau zonele
Morazan — La Union — Chonchagua — Jucuaran — Jiquilisco. „Re
alizarea unei conduceri unitare a
forțelor insurgente salvadoriene re
prezintă expresia schimbărilor ca
litative care au avut loc in rindul
forțelor
Frontului
Farabunda

PENTRU MĂSURI DE DEZAR
MARE. „Este o iluzie să se creadă
că, pe de o parte, se poate realiza
staționarea de noi rachete nucleare
în Europa, iar, pe de altă parte,
poate exista destindere" — a de
clarat cancelarul Austriei, Bruno
Kreisky, luînd cuvîntul la televi
ziunea suedeză. El a adăugat că,
după părerea sa, situația actuală re
clamă în primul rind tratative între
marile puteri vizind reducerea în
armărilor.
CONFERINȚA PARTIDULUI LA
BURIST DIN MAREA BRITANIE.

După adoptarea rezoluției cu pri
vire la dezarmarea nucleară unila
terală a Marii Britanii, în cazul
formării unui guvern laburist, con
ferința Partidului Laburist, în curs
de desfășurare Ia Brighton, a respins o propunere privind retragerea țării din alianta militară
N.A.T.O. Joan Lestor, membră a
grupului parlamentar laburist, a
declarat cu această ocazie că Marea
Britanie poate rămine membră a
N.A.T.O. și să acționeze din inte
rior „după exemplul Danemarcei,
Norvegiei și Canadei, care au res
pins staționarea de arme nucleare
pe teritoriul lor".

CENTENARUL NAȘTERII LUI
GEORGE ENESCU a fost marcat în
cadrul unui festival organizat la
Cairo de Societatea culturală Yusef
El-Sibai. Pianistul Mircea Volcu,
împreună cu o formație instrumen
tală, a prezentat un concert incluzind piese din creația enesciană.
SENATUL FRANCEZ a adoptat,
după lungi discuții. proiectul de
lege referitor la abolirea pedepsei
capitale, votat deja de Adunarea
Națională, la 18 septembrie.

1

anunță A.F.P. Intre 27—30 septem
brie, în diferite regiuni ale tării
au fost asasinate 85 persoane. în
special din; rîndul țăranilor. După
cum se știe. în această tară din
America Centrală activează de mai .
multă vreme diferite grupări tero
riste de dreapta, care s-au făcut
vinovate de numeroase crime.
REUNIUNEA REGIONALĂ AFRICANĂ PENTRU PROBLEME
LE DEZVOLTĂRII SERVICIILOR
POȘTALE pe continent și-a înche
iat lucrările la Yaounde (Camerun).
Participatiții au adresat un apel
guvernelor țărilor africane și orga
nizațiilor internaționale competente,
să contribuie la realizarea unor pro
iecte vizînd reducerea dependenței
statelor din Africa de fostele metropole in domeniul serviciilor
poștale.
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„COSMOS-1312". In Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămintului ..Cosmos1 312“ — relatează agenția T.A.S.S.
La bordul satelitului* a fost insta
lată aparatură științifică destinată
continuării cercetărilor asunra spa
țiului cosmic. Potrivit agenției
T.A.S.S., aparatura de la bordul
satelitului funcționează normal.
POPULAȚIA REPUBLICII PERU
este de 17 031221 persoane, arată
un comunicat al Institutului națio
nal de statistică din Lima. Din to
talul populației peruane, 8 513 410
sînt bărbați și 3 517 811 femei. 65,1
la sută dintre locuitori trăiesc în
zonele urbane. Capitala țării. Lima,
are e populație de 4 738 266 lo
cuitori.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI „CIVILIZAȚIA RURALA A CARPAȚILOR". La Muzeul național „Duca Degli Abruzzi" din orașul Torino a avut
loc vernisajul expoziției „Civilizația rurală a Carpaților", in cadrul căreia
sint expuse obiecte oglindind îndeletnicirile locuitorilor din zonele situate
pe versanții lanțului carpatin. Expoziția înfățișează, totodată, prin inter
mediul unor obiecte de o rară frumusețe și originalitate, momente din
viața satului românesc, precum și continuitatea neîntreruptă a populației in
așezări ce au rezistat vicisitudinilor istorice. La vernisaj au participat
Germano Benzi, președintele Consiliului regiunii Piemont, alte oficialități,
oameni de artă și cultură, un numeros public.
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