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Pentru a spori avuția societății

LA PARAMETRII PROIECTAT!!

TÎRGOVIȘTE : O nouă 
instalație în funcțiune 

în cadrul programului de 
creștere a producției de țiței, la 
schela de extracție Tirgoviște a 
fost pusă in funcțiune instalația 
de solubilizare a polimerilor și 
pregătire a apei viscoase pentru 
injectare in zăcămint. Cu ajuto
rul acestei instalații, factorul fi
nal de recuperare a țițeiului in 
zona Drăgăești va spori de la 
37 la 48 la sută. (Gh. Manea).

Din epoca 
optimă pentru 

însămînțări

confruntată cu termenele stabilite,

impune concluzia

13 SEMĂNATUL GRIULUI 
dl ~ \ TREBUIE GRĂBIT!

Una din prioritățile economice ma
jore ale perioadei actuale o consti
tuie îndeplinirea riguroasă a planu
lui de investiții si de puneri in func
țiune. Hotărîtoare sînt in această 
privință eforturile constructorilor si 
montărilor, sprijiniți îndeaproape de 
furnizorii de utilaje si de materia
le de construcții. în aceeași măsu
ră. se impune asigurarea folosirii cit 
mai bune a capacităților de produc
ție existente si atingerea rapidă a 
parametrilor tehnico-economici pro
iectați pentru noile obiective de in
vestiții. Este vorba de o necesitate 
obiectivă, dictată în primul rînd de 
faptul că ritmul stabilit pentru creș
terea producției industriale depinde 
direct de utilizarea intensivă a fon
durilor fixe construite si date in ex
ploatare in ultimii ani. Se poate a- 
precia deci că atingerea, Ia terme
nele planificate sau chiar mai de
vreme, a indicatorilor prevăzuți in 
proiecte se detașează nu numai ca 
o problemă de o covirșitoare im
portanță pentru economia națională, 
dar si ca una din coordonatele esen
țiale de acțiune pentru cincinalul ac
tual — calitate si eficientă în toate 
domeniile de activitate.

Pornind de la aceste consideren
te. este evident că noilor unități, 
centralelor industriale și ministerelor 
coordonatoare le revine in prezent, 
mai mult ca oricind. sarcina de mare 
răspundere de a asigura, printr-un 
susținut si energic efort comun, toa
te condițiile pentru ca performanțe
le tehnice si economice prevăzute in 
proiecte să fie atinse cit mai grab
nic. Accentuăm marea răspundere 
pe care o au centralele si ministere
le. deoarece practica a demonstrat că 
ori de cîte ori noile unități au pri- 

' priit, de la început, un sprijin efec
tiv si eficient. în toate problemele 
privind organizarea si desfășurarea 
în bune condiții a activității produc
tive. rezultatele valoroase nu s-au 
lăsat așteptate. în acest context, ca
pătă o largă semnificație faptul că 
un număr insemnat de Întreprinderi 
si secții industriale nou construite 
s-au integrat cu operativitate in cir
cuitul economiei naționale si fsi a* 
duc din plin contribuția la satisfa
cerea unor necesități esențiale ale 
consumului intern si ale exportului. 
Ia creșterea avuției tării și a veni
tului național. Dintre cele mai re
cente rezultate de valoare în acest 
domeniu consemnăm succesele do- 
bindite la furnalul nr. 5. fabrica de 
aglomerare si laminorul de benzi la 
rece de la Combinatul siderurgic

Galați, instalațiile de etilbenzen si 
alcool etilic de la Combinatul petro
chimic Pitești, turnătoria de preci
zie a întreprinderii de mecanică fină 
Sinaia, instalația de cauciuc izopre- 
nic de la Combinatul petrochimic 
Borzești si altele. La multe dintre 
aceste capacități s-a ajuns să se lu
creze la nivelul prevederilor din 
proiecte. într-o perioadă cu 1—4 luni 
mai scurtă decit cea preconizată pen
tru etapa finală.

întîlnim însă și situații care arată 
o preocupare scăzută și o strădu
ință 
carea întregului potențial tehnic si 
uman de care dispun noile întreprin
deri. aflate în plin proces de con
solidare economică. Astfel, la fabri
ca de oxigen din cadrul Combina
tului siderurgic Reșița, la o serie de 
capacități apartinind întreprinderii 
..Sinteza" din Oradea. întreprinderii 
de mașini grele din București si în
treprinderii de rulmenți din Alexan
dria. la instalația de brichetare a 
lignitului de la întreprinderea mi
nieră Căpeni. mașinile si instalațiile 
funcționează sub nivelul parametri
lor proiectat!, cu toate că termene
le pentru atingerea acestora au expi
rat de multă vreme. în unele cazuri 
de 5—6 ani. Din datele de care dis
punem reiese că. din această cauză, 
n-au fost îndeplinite cu mii de tone 
prevederile de plan Ia otel de con- 
vertizor. benzi laminate la cald, va
goane de transportat marfă, armă
turi metalice, piese turnate din fon
tă specială, clorură de cianurii, su- 
perfosfat concentrat de granulit. ci
ment. plăci fibrolemnoase si alte pro
duse.

Cauzele sînt cunoscute, iar prin
tre cele mai frecvente menționăm 
aprovizionarea neritmică cu materii 
prime sau asigurarea acestora într-o 
altă structură 
documentații, 
punzătoare a 
lății datorită 
live, lipsa unor piese de schimb, sla
ba calificare a personalului de ex
ploatare. neasigurarea desfacerii pro
ducției. După cum se vede. în mare 
măsură aceste deficiente sint rezul
tatul direct al unor evidente minu
suri de natură organizatorică. Și. în 
primul rind. datorită lipsei de in
teres cu care este sprijinită si ur
mărită finalizarea programelor de 
măsuri, special întocmite in vederea 
atingerii parametrilor proiectați. Un 
nedorit record în această privință îl> 
deține secția de drojdie furajeră din 
cadrul întreprinderii de industriali-

insuficientă pentru valorifi-

decit cea prevăzută în 
functionarea necores- 
unor utilaje și insta- 
deficienteior construc-

MUREȘ : Eficiență sporită prin înnoirea producției
La întreprinderea 

metalurgică „Republi
ca" din Reghin, prin 
intrarea in funcțiune 
a noilor linii de otel 
și fontă s-au asimilat 
în fabricație pătru noi 
tipuri de cricuri hi
draulice și patru ti
puri de axe pentru re
morci și tamburi, cinci 
repere pentru auto
basculante de 100 tone, 
precum și alte repere.

ceea ce a făcut ca în 
cursul acestui an pro
ducția întreprinderii 
să fie înnoită în pro
porție de 60 la sută, 
iar productivitatea 
muncii să fie mai 
mare cu 10 000 lei de 
fiecare om al muncii. 
Exprimat valoric, a- 
cest lucru înseamnă 
că in perioada scursă 
de la începutul anului 
și pină acum valoa

rea producției marfă a 
crescut cu peste 40 mi
lioane lei fată de pe
rioada corespunzătoa
re a anului trecut, iar 
prin înlocuirea în pro
cesul de fabricație a 
pieselor din oțel forjat 
cu cele din fontă no- 
dulară productivitatea 
muncii a crescut, pe 
ansamblul întreprin
derii, cu 40 la sută. 
(Gh. Giurgiu).

zare a sfeclei de zahăr Corabia, care 
timp de... 9 ani n-a reușit să treacă 
examenul maturizării economice. Tot 
cu anii se prelungește si așteptarea 
revirimentului în activitatea de pro
ducție desfășurată la instalația de 
amoniac IV de Ia Combinatul de în
grășăminte chimice din Piatra Neamț. 
Fabrica de conserve Sulina. secția de 
aparate din fontă pentru fabricile de 
sodă de la întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița.

Să fie oare, pentru aceste unități, 
perpetuarea unor niveluri scăzute 
ale producției și productivității mun
cii, precum și a costurilor ridicate de 
producție, o fatalitate ? Se . pare că 
așa se consideră, ațita vreme cit 
conducerile unităților respective, ale 
centralelor și ministerelor de resort 
șe complac în această situație ; iar 
în loc să adopte măsuri ferme de re
dresare economică, se mulțumesc să 
tot refacă și să reprogrameze pro
gramele de măsuri. Ce justificare 
poate fi adusă de conducerile între
prinderii mecanice din Cimpina și 
întreprinderii „Tractorul" din Bra
șov pentru că, la multă vreme după 
expirarea termenelor de 
parametrilor proiectați, 
elaborate noi programe 
a acestora ? Cele vechi 
bune ? Cine poartă răspunderea pen
tru elaborarea lor dacă nu sînt co
respunzătoare, iar dacă totuși sînt

GIURGIU: Panouri so
lare pentru încălzirea 
apei din apartamente

Un _ . 
municipiul Giurgiu, condus de 
ing. Stelian Mergeani. a pus la 
punct o instalație de panouri so
lare cu ajutorul cărora se pre
pară apa menajeră a blocurilor 
din „Cartierul policlinicii". Ex
perimentul început la 20 august 
a dat rezultate foarte bune, 
locuitorii celor aproape 900 
apartamente au pentru ce 
mulțumească celor care au 
cut să curgă în permanentă la 
robinete apa caldă. (Petre Cris- 
tea).

grup de specialiști din

iar 
de 
să 

fă-

realizare a 
au trebuit 

de atingere 
nu au fost

(Continuare în pag. a IlI-a)

BUZĂU : Materiale de 
construcții peste plan 

în perioada care a trecut din 
acest an, colectivul întreprinde
rii de materiale de construcții 
Buzău a livrat suplimentar șan
tierelor de construcții 3 300 mc 
panouri mari din beton armat, 
3,2 km de tuburi. 776 000 bucăți 
blocuri de zidărie, 4 200 mc agre
gate. Cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 14,9 lei. (Stelian 
Chiper).

Ample forțe sînt con
centrate in aceste zile la 
executarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă, toate 
de mare importanță, din
tre care se detașează prin 
caracterul de urgență in- 
sămințarea griului și or
zului. Iar această urgen
tă este determinată de 
faptul că pină la terme
nul stabilit pentru în
cheierea acestei lucrări in 
zona de cîmpie — 15 oc
tombrie — au rămas doar 
13 zile. Pînă ieri, potrivit 
datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, au 
fost însămințate 1 886 500 
hectare cu diferite culturi 
— 53 la sută din preve
deri. din care 829 400 hec
tare cu orz de toamnă — 
84 la sută din plan și 
581 660 hectare cu griu — 
26 la. sută, din suprafața 
planificată. In următoare
le 13 zile a rămas de e- 
xecutat un mare volum 
de lucrări : arături pe 
880 000 hectare, pregăti - 
rea terenului — pe
1 385 500 hectare și semă
nat — peste 1 700 000 hec
tare. Există condiții 
toate aceste Jucrări 
fie realizate
de calitate. Ploile din ul
timele zile permit ca în 
cea mai mare parte a tă
rii terenul să fie arat și 
pregătit în condiții ex
cepțional de bune.

Calculele făcute de or
ganele centrale de spe
cialitate. pe baza dotării

ca 
să 

la timp și

IMAGINI

cu tractoare si alte utilaje, 
arată că este pe deplin 
posibilă realizarea unei 
viteze zilnice la semănat 
de peste 250 000 hectare. 
Important este să se asi
gure mecanizatorilor în 
fiecare unitate agricolă 
condiții spre a lucra din 
plin. Este necesară, in 
primul rind, stringerea 
recoltei de pe terenurile

destinate griului si eli
berarea lor de resturile 
vegetale pentru a se tre
ce imediat la arat. Aceas
ta cu atit mai -mult cu 
cit — așa cum s-a subli
niat la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
Pe 
rii 
un 
se

problemele agricultu- 
— arăturii îi trebuie 
anumit timp pentru a 
așeza, pentru a se asi-

gura un bun pat germi
nativ. Realizarea de lu
crări de inaltă calitate, pe 
baza aplicării consecvente 
și riguroase a normelor 
tehnice, trebuie să se afle 
zi de zi în atenția meca
nizatorilor si specialiști
lor — condiție esențială 
pentru obținerea de re
colte mult 
anul 1982.

mai mari în
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Stadiul insămințării culturilor de toamnă la 2 octombrie. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele însămințate în 
întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și în cooperativele agri
cole (cifra de jos).

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

Deși numără peste două milenii 
de existență, adevărata și puternica 
dezvoltare urbanistică a Devei a 
avut loc abia în anii construcției 
socialiste. Nu mai departe decît în 
urmă cu trei decenii și jumătate, 
Deva era un orășel în care predo
minau meșteșugarii, negustorii și 
funcționarii. Rare erau casele cu 
etaje și străzile pietruite. Un ta
blou dezolant, înțîlnit în atîtea orașe 
din trecut. Trezită la o nouă viață, 
Deva a recuperat intr-un timp ex
trem de scurt secole întregi de îna
poiere economică și socială. De la 
peste 12 000 locuitori cît avea ora
șul în anul imediat eliberării tării, 
a ajuns in prezent la peste 76 000, 
din care 35 000 — deci aproape ju
mătate din populația sa — sînt oa
meni ai muncii în cadrul unor pu
ternice unități industriale, între 
care Exploatarea minieră. Termo
centrala Mintia, întreprinderile de 
materiale de construcții și de lianți, 
Țesătoria de mătase. Fabrica de 
mobilă și altele. Este de remarcat

faptul că municipiul Deva realizea
ză azi 10 la sută din producția de 
energie electrică a țării și 8 la sută 
din cea de ciment.

Odată cu crearea șl dezvoltarea 
industriei, municipiul Deva a cu
noscut ample prefaceri urbanistice, 
s-au construit noi cartiere și an
sambluri cu mii de apartamente 
confortabile, s-au înălțat edificii 
social-culturale, unități comerciale, 
hoteluri și restaurante, s-au ame
najat baze sportive și de agrement, 
parcuri și grădini înfloritoare.

în actualul cincinal, municipiul 
Deva — asemenea tuturor localită
ților patriei — va cunoaște o nouă 
și puternică dezvoltare economică 
și urbanistică. Se vor construi 
aproape 4 000 noi apartamente, 
școli, grădinițe, dispensare medi
cale, un cinematograf cu 500 de 
locuri, un hotel cu 225 de locuri și 
altele, care vor conferi un plus de 
frumusețe și atracție orașului de pe 
Mureș. (Sabin Cerbu).

Contemporani cu eroismul^

ADUNĂRILE GENERALE ALE ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ 
for de decizie și soluționare practică 

a problemelor, școală de educație comunistă
Ideea-forță ce străbate ca un fir 

roșu magistrala expunere pe care to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit-o de la inalta tribună a 
marelui forum al democrației mun
citorești este aceea că partidul își 
regenerează continuu capacitatea de 
acțiune, își reînnoiește in permanen
ță metodele și formele de activitate 
in raport cu cerințele edificării noii 
societăți, cu problemele concrete, e- 
coriomice, politice, ideologice, sociale, 
pe care le are de rezolvat.

Acum, in actualul cincinal, într-o 
etapă la capătul căreia România va 
Intra în rindul țărilor mediu dezvol
tate din punct de vedere economic, 
perfecționarea activității in toate do
meniile vieții economico-sociale, ri
dicarea randamentului muncii, în
făptuirea exemplară a îndatoririlor 
în întreprinderi, pe șantiere, pe o- 
goare, în unitățile de învățămînt, 
știință și cultură se înscriu între cele 
mai importante sarcini de partid. 
„Trebuie să acționăm cu toată hotă- 
rirea — sublinia secretarul general 
al partidului — pentru creșterea spi
ritului de răspundere și de disciplină 
in muncă. Este necesar să pornim 
de la faptul că fiecare, la locul său 
de muncă, trebuie să facă totul pen
tru a asigura desfășurarea in cele 
mai bune condiții a întregii acti
vități".

După cum este cunoscut, partidul 
nostru dispune de o gamă largă de 
modalități și forme prin care își e- 
xercită rolul său conducător in so
cietate. Una dintre formele cele mai 
importante, al cărei rol este funda
mental la nivelul organizațiilor de

bază, o constituie adunarea generală. 
Adevărat for de decizie și de solu
ționare practică a problemelor, înaltă 
școală de educare comunistă, aduna
rea de partid asigură cadrul cel mai 
propice de exercitare plenară a 
voinței de gindire și acțiune a tuturor 
comuniștilor.

Ceea ce ne preocupă în prezent — 
și credem că într-o oarecare măsură 
am reușit să ajungem la rezultate

generale, de către biroul organizației 
de bază, a unui număr cit mai mare 
de comuniști, oameni bine pregătiți 
politic și profesional, cunoscători ai 
problemelor supuse analizei și dezba
terii. Și o are, totodată, crearea unui 
climat propice informării corecte, 
realiste, consultării și dezbaterii des
chise, afirmării spiritului critic și 
autocritic, stimulării gîndirii prospec
tive, a inițiativei și acțiunii oameni

Stil de muncă revoluționar, 
stil de muncă eficient

bune in multe organizații — este 
asigurarea unei noi calități a a- 
dunării de partid. Experiența noas
tră arată că dacă vrem să ajungem 
la o eficiență ridicată, dacă vrem ca 
fiecare adunare generală să in
fluențeze in mod pozitiv viața in
ternă de organizație, să determine o 
nouă atitudine față de muncă, față 
de îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, trebuie să scăpăm definitiv de 
factorii care mai minează uneori re
zultatele pozitive: formalismul, ru
tina, conformismul, superficialitatea. 
Reușita unei adunări generale depin
de in mod esențial de felul in care 
este pregătită.

O importanță hotărîtoare o are însă 
atragerea la pregătirea adunărilor

lor, adoptării unor măsuri viabile. In 
consens cu realitatea și cu cerințele 
vieții, care să țină seamă de forța 
și capacitatea fiecărei organizații. 
Practica a impus o formă me
nită să contribuie într-o bună măsură 
la creșterea eficienței adunării ge
nerale : informarea pe care o pre
zintă, în numele biroului, secretarul 
organizației de bază. Această infor
mare — care este înscrisă pe ordi
nea de zi și se face în conformitate 
cu prevederile statutului partidu
lui — se referă la schimbările 
intervenite in viața și activitatea or
ganizației de bază între două adunări 
generale, la îndeplinirea (sau ne- 
îndeplinirea) propriilor hotărîri și a 
sarcinilor primite din partea organe

lor superioare, la modul In care au 
fost soluționate propunerile comu
niștilor, scrisorile și sesizările oame
nilor muncii. Cu acest prilej se răs
punde și la intrebările ce au fost 
adresate biroului în adunarea pre
cedentă, dar care au necesitat timp 
pentru aprofundare și documentare.

Avem numeroase rezultate bune, 
în prezent, adunările generale se 
desfășoară cu regularitate in toate 
organizațiile de bază. Cît privește 
prezența comuniștilor, procentul de 
97 la sută, înregistrat în ultimele 
luni, era atins, în urmă cu un an, 
numai cu prilejul dărilor de seamă. 
Numărul celor care raportează asu
pra îndeplinirii sarcinilor încredin
țate s-a dublat, iar participarea co
muniștilor la dezbateri cunoaște și 
ea o creștere considerabilă. Aș sub
linia îndeosebi ținuta, caracterul 
combativ, exigent și responsabil ce 
se manifestă in cadrul dezbaterilor, 
numărul mare de propuneri ce se 
fac, precum și faptul că, pe baza 
măsurilor adoptate, numeroși comu
niști primesc sarcini concrete. Une
ori însă, atît secretarii și membrii 
birourilor organizațiilor de bază, 
care poartă răspunderea directă a 
organizării și desfășurării adunărilor 
generale, cît și cei ce îi controlează 
(mă refer la membrii comitetelor de 
partid, la membrii biroului și la

Ion CRETU
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru cine nu a 
călcat în acești ani pă- 
mintul Dobrogei și nu 
a văzut niciodată im
presionanta lucrare a 
Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, știrile 
despre măreața lucra
re de aici, despre a- 
devăratele acte de e- 
roism cotidian ale oa
menilor de aici, con
țin un ușor aer ab
stract. Cind ti se spu
ne că Dunărea va a- 
iunge mai repede in 
Mare, că străvechiul 
oămint calcaros al 
Dobrogei va fi brăz
dat de un canal pe 
care vor putea înain
ta două convoaie de 
șlepuri dintr-o dată, 
nu poți să nu te miri, 

într-adevăr. prin 
construirea acestui 
mare Canal. în primul 
rînd bătrîna provincie 
a Dobrogei îsi va 
schimba din temelie 
geografia ei fizică. A- 
rina ocrotitoare a flu
viului își va întinde 
apele binefăcătoare a- 
suora a zeci de mii de 
hectare de oămint arse 
oină acum de soare
le dobrogean care 
nu-și dezminte do
goarea în nici o vară.

Ajuns la destinație, 
îti dai repede seama 
că nimic din ce auzi 
nu e absurd, că, dim
potrivă. pentru prima 
dată cuvintele nu pot 
înfățișa cu adevărat 
munca ce se desfășoa
ră aici, lucrarea fiind 
gigantică. întinsă pe 
cîteva zeci de kilome
tri de pămînt. tăind cu 
hotărîre linia de la 
suprafața planetei, 
oropunind ochilor noș
tri o incizie adîncă. 
lată si mai ales foar
te lungă în harta ți
nutului dobrogean.

A construi în pă
mînt e de o mie de 
ori mai greu decît a 
construi in afară. Pă- 
mîntul dobrogean o- 
feră o mulțime de sur
prize constructorilor, 
în dreptul satului 
Straja, impărtit de fi
rul Canalului drept în 
două si exact pentru 
totdeauna, cobor în 
albia, deocamdată sea
că. înțesată de mașini 
uriașe de pină Ia 120 
de tone si excavatoa
re gigantice care rup 
dintr-o singură mișca
re a cupei circa 8 me
tri cubi de oămint. 
Spectacolul muncii a- 
devărate nu-i nicăieri 
mai grăitor ca aici.

Remarcăm In primul 
rînd complexitatea lu
crării și ordinea sur
prinzătoare care dom
nește în sinul acestui 
șantier, jumătate in 
oămint si jumătate a- 
fară. Pămintul este 
excavat in două fișii 
înalte și încărcat în 
mașinile care îl duc 
spre depozitele de pă
mînt din afara albiei. 
Al doilea rînd de ex
cavatoare ating limi
ta de jos a Canalului, 
viitorul fund. vii
toarea lume acvatică. 
Concomitent cu adîn- 
cirea în pămînt a al
biei Canalului, părțile 
superioare ale maluri
lor sînt taluzate de că
tre brigăzile de tine
ret. Alte echipe pom
pează fără întrerupere 
aoa nenumăratelor iz
voare care răsar de 
unde nici nu te aș
tepți.

Așezat ne un pinten 
de pămînt. un adevă
rat si ciudat canion, 
privesc vreme de cite- 
va minute un excava
tor care mi se oare 
mai grăbit în a muș
ca pămintul si a-1 în
cărca in mașinile care 
abia mai prididesc să 
inghită prada giganti
cului utilaj. Excava- 
toristul le indică prin
tr-un semnal scurt că 
mașina e încărcată si 
poate pleca. E un a- 
devărat du-te-vino de 
mașini gigantice care 
se leagănă sub pova
ra pămintului. După o 
seamă de adevărate 
peripeții printre ma
șini si bălti cretoase 
in care calcarul nu-și 
terminase încă fierbe
rea mocnită aiung să-l 
cunosc pe excavatoris- 
tul Fusea Ivan, om 
mărunt de statură, o- 
riginar din Ialomița, 
ușor nedumerit în fata 
admirației mele pen
tru gigantica lui ma
șină. îmi mărturi
sește că s-a califi
cat în meserie direct 
pe șantierul Canalului 
Dunăre — Marea Nea
gră. Lucrează aici din 
anul 1977 si nici nu 
se gîndeste să pără
sească șantierul si ex
cavatorul cu care dă 
formă albiei Canalu
lui. oină ce nu se va 
plimba cu primul va
por care va inaugura 
calea de ape de pes
te pămintul Dobro
gei.

Nicolae Ivanov, co
mandantul Șantierului

national al tineretului, 
om iute si aprig la 
fire, ne vorbește cu 
mare dragoste despre 
Canalul unde îsi duce 
viata de la prima cupă 
de excavator înfiptă în 
pămintul dintre Dună
re si Mare. Privim a- 
mindoi lumea canalu
lui de oe chiar axa 
lui cea mai de jos. 
cea mai intimă linie a 
viitoarei albii. E ceva 
grandios, fabulos, un 
edificiu care nu su
portă nici o compara
ție dintre cele lesne la 
indemină reporterului. 
Se înserează pe Canal 
si miile de ochi elec
trici ai mașinilor de la 
40 la 120 de tone stră
pung aerul molatic al 
toamnei dobrogene. E- 
roismul nu suportă 
pauze. Nici nu se 
poate intim ola cu 
pauze. La Canal — 
unde tineretul dă o 
mare și adevărată 
probă de eroism — 
constructorii lucrează 
ziua și noaptea.

Corjescu Niculae s-a 
angajat direct la Ca
nal. Pe el nu l-a tri
mis nimeni să lucreze 
aici. Ba. totuși. îmi 
spune că l-a trimis ci
neva. L-au trimis su
fletul și elanul său de 
tinăr la 22 de ani abia 
împliniți. Era în ar
mată cînd a auzit de 
marea lucrare a Cana
lului. Cînd a terminat 
stagiul militar a tre
cut doar două zile pe 
la părinții săi, la Bo
toșani. și a dat fuga 
la Canal. E împă
timit de motoare, 
îmi spune că si un 
motor diesel sună 
altfel sub pămintul 
prin care nu peste 
multă vreme va curge 
apă. va fi o viitoare 
lume acvatică, se vor 
zbengui peștii...

Canalul Dunăre — 
Marea Neagră rămîne 
una dintre cele mai 
nari si grele încercări 
ale contemporanilor, 
încercări în care 
omul repurtează izbîn- 
dă după izbîndă. Visul 
cel mare al constructo
rilor de aici nu e de
parte. Apa va ’năvăli 
la timpul prevăzut în 
albia pe care i-o pre
gătesc acești oameni 
minunați pe care i-am 
întîlnit în această fru
moasă toamnă dobro
geană...
Valeriu BÂRGAU

CARTEA
lntr-o țară in care cartea ocu

pă spațiul întreg al anului, o de
cadă a cărfii este o sinteză, o 
cuprindere a destinului literelor 
date la tipar, așa cum este afo
rismul in contextul larg al unui 
sistem de gîndlre. Si mai este 
totodată prilejul contactelor 
nemijlocite intre autorul și citi
torul cărților de tot felul, la 
confluența dintre rigorile știin
ței și frumos transfigurat.

Rar odinioară, omul cu carte, 
deci omul instruit, a devenit 
astăzi numitorul comun al so
cietății socialiste românești. Ma
șinile tipografice revarsă, zi și 
noapțe, cascade de pagini — 
bibliotecile au ajuns gigantice 
— pe lingă faptul că fiece casă 
își are biblioteca proprie.

Cartea dă măsura de existență 
și faimă a unui popor. Ea atestă 
longevitatea lui, felul lui de a 
gindi și a simți, poziția astrelor

ÎNSEMNĂRI LA 
„DECADA CĂRȚII 

ROMÂNEȘTI" 
de Alexandru 
ANDRIȚOIU

lui pe cerul constelat al omeni
rii și al muncii. Cartea de isto
rie, ca temeinicie, — cea de ști
ință ca sete de adevăr, — cea 
artistică, in spațiul național și 
universal al frumosului, — 
corpusul de legi ca dimensiune 
etică, — toate cărțile de tot 
felul, omologate in ceea ce nu
mim cultură și civilizație. Avem 
cărțile noastre fundamentale 
care ne definesc la zona de ze
nit, zestrea de aur a operelor 
noastre clasice, cărțile de justi
ficare in eposul contemporanei
tății și de proiectare in viitor. 
Un reporter modern lasă să cadă 
întrebarea : „Ce cărți ati lua cu 
dumneavoastră dacă ar fi să 
trăifi in Cosmos sau pe o insulă 
pustie vreme de mai multi 
ani Și răspunsurile încep 
deseori cu cărțile lui Eminescu, 
numind apoi alte cărți apropiate 
inimii celui intrebat. Fără o 
carte la îndemână nu se pleacă 
niciodată la drum. Cu atît mai 
mult la drumul din viață, la 
drumul spre desăvirșire. Cartea 
a fost lăsată urmașilor testa
mentar, de la Văcărescu la Tu
dor Arghezi. Limbii române în 
care a fost scrisă i s-au dedicat 
ode. Cartea este o lume, un uni
vers uman. In ea bate inima 
unui om, unei țări, unei epoci 
— in ea se rostește angajamen
tul unui crez. De aceea istoria ii 
înaltă pe cei ce au deschis larg 
drumul spre carte și ii afuriseș
te pe cei ce au dat foc bibliote
cilor sau au pus căluș pe 
condei.

Un mecenat al dragostei de 
carte și al răspindirii cărții în 
lumea avidă a cititorilor tot mai 
numeroși ne este dat să trăim 
in România socialistă a acestor 
ani de meditație și de creație 
neîncetată.
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„Minunatelor însușiri ale țăranului român

deplină afirmare în noua revoluție agrară"
Măr in Nedea, Erou al Muncii So

cialiste, președinte al C.A.P. și di
rector al S.M.A. Purani, județul 
Teleorman (implicit vicepreședinte 
al conciliului unic agroindustrial de 
stat și’ cooperatist), cu o biografie 
strîns împletită cu însuși destinul 
nou al agriculturii și țărănimii din 
această cîmpie a Teleormanului, 
gindește despre agricultură cu pa
siune. dar in termeni lucizi.' iar des
pre țărani, cu dragoste și lăuntrică 
înțelegere. „Eram director al sta
țiunii de mecanizare a agriculturii, 
iar țăranii cooperatori din Purani 
au vrut să le fiu președinte, au ce
rut-o în adunarea generală. Am ac
ceptat și această funcție pentru că 
îi iubesc și pentru că voiam să-mi 
ocup și timpul ce-mi mai ră- 
mînea...“. Dacă adăugăm și o acută 
conștiință a răspunderilor sale po
litice, cam acesta este Marin 
Nedea.

ducerea; în zootehnie a formelor de 
muncă din industrie...

Iertați-mă, le-ați cunoscut pe... pie
lea dumneavoastră 7

Rep. : Să ne oprim Ia disciplină.
Marin Nedea : De cele mai multe 

ori indisciplina vine de la neîncre
derea 
cadre 
zerva 
multe 
comite abuzuri și, mai ales, a nu 
respecta convențiile și promisiunile. 
Aici, la Purani, se obișnuia cindva 
să nu se respecte prevederile din 
plan privind plata muncii. Țăranul 
nostru crede cu sinceritate în onoa
re, în convenții și contracte morale,

țăranilor cooperatori în unele 
de conducere ale C.A.P. Re- 
asta poate avea și ea mai 
cauze. A conduce prost, a

Marin Nedea : Dacă nu eu, atunci 
alții de pe lingă mine. Și eu une
ori, cite puțin. Dar am fost, cum 
v-am spus, atent și m-am supus 
controlului.

Rep. : Ține să vă controleze 7
Marin Nedea : Și încă cum ! Vrea 

să te știe cinstit pentru că nu ad
mite să 
de toate 
in ideea 
credință, 
liste. El a verificat-o îndelung — a-

fie înșelat Nici în viața 
zilele și cu atît mai puțin , 
pe care a îmbrățișat-o cu 
ideea agriculturii socia-

Reporterul : ...Și ce au realizat 
cooperatorii din Purani alegindu-vă 
pe dumneavoastră președinte 7

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

Marin Nedea : Stați, stgțl puțin ; 
Marin Nedea nu e... Gheorghe Dra- 
cu. Eu n-am făcut decit să-mi în
țeleg funcția de președinte intr-un 
anumit fel. Restul, adică mai totul, 
au făcut ei, țăranii. Pentru mine 
a fost doar încă un loc de aplicare 
a ceea ce acumulasem despre o 
agricultură bine făcută. Regula nu
mărul unu a fost să nu se piardă, 
să nu se înfunde, să nu moară nici 
o idee sau acțiune pe care le-am 
socotit cu toții valoroase atunci 
cind le-am trecut și le-am analizat 
prin consiliul de conducere. în felul 
acesta n-am greșit niciodată. Regu
la numărul doi : simțindu-mă răs
punzător față de masa cooperatori
lor am fost foarte atent ca nu cum
va să ies de sub controlul opiniei 
lor. A treia regulă : nu un entu
ziasm fără acoperire, ci un curaj 
lucid. Rezultatul a fost că in 1970, 
atunci cînd am preluat această 
funcție, producția globală a fost de 
numai 9.7 milioane lei. iar valoarea 
normei convenționale de numai 17 
lei, pe cind acum producția globală 
e de zeci de milioane, iar valoarea 
normei de 80 de lei. Sigur, aici se 
includ o seamă de experiențe con
crete. cum ar fi introducerea. în 
C.A.P., a unei discipline... ca la stat, 
stabilirea prețurilor de cost înainte 
și nu după obținerea producțiilor, 
fertilizarea terenurilor după o ri
guroasă cartare, folosirea celor mai 
bune soiuri, mecanizarea și intro-

în cuvîntul dat și, din partea lui, 
poți fi sigur că le va respecta cu 
strășnicie, orice ar fi. Dacă însă nu 
le respecți, el înțelege ce e de în
țeles din asta, anume că pe el nu-1 
respecți. E mindru, muncitor, cura
jos, ospitalier. Dar să-1 respecți. Așa 
că prima mea grijă a fost să se 
respecte, cu orice preț, toate cele 
planificate. Toate. Și n-am greșit. 
Iată, noi nu trebuie să mergem din 
poartă în poartă ca să iasă lumea 
la treabă.

Rep. : Și mai cum e acest țăran 
de care vorbiți 7

Marin Nedea : E și foarte inteli
gent. Și deloc naiv. Dacă există 
inși care îl cred altfel, greșesc pro
fund, înseamnă că nu-1 cunosc. Ori
cum. trebuie să vă spun că el nu 
admite să fie dădăcit de cineva care 
știe mai puțin sau care muncește 
mai puțin decît el, cum se mai in- 
tîmplă uneori. Cînd te-a prins cu 
fofirlica e sarcastic și neiertător. 
Dimpotrivă, dacă te vede că in
tr-adevăr n-ai liniște, că te zbați 
pentru treburile colectivității — și 
în privința asta nu poți să te faci 
doar că muncești, el o simte ime
diat — atunci înțelege că e multă 
treabă de făcut și că muncind și el 
cu seriozitate nu va fi in zadar. 
El știe din strămoși că dintr-o 
muncă serioasă și bine gîndită nu 
se poate să nu iasă ceva...

mintiți-vă. cooperativizarea n-a ți
nut o săptămînă sau două, ci 13 
ani — iar acum ține la ea enorm. 
A căpătat astfel o totală încredere 
în politica partidului. Deci, fiindu-i 
conducător, el vrea să te știe tot 
timpul cu el, organic implicat în 
viața și in destinul lui, cu el și 
la bucurii și la necazuri, trăind cu 
sinceritate pentru cauza pe care a 
îmbrățișat-o din convingere. Ceva 
important : nu poate fi învățat nici 
cum să aștepte pe la uși. E pro
blema lui cea mai mare : să fie tra
tat omenește, să-i vorbești ome
nește, să-i explici și nu să-i im
pui. Așa că, în decursul anilor, am 
ajuns la un dialog continuu cu 
cooperatorii, oriunde, în sediu, pe 
cimp, acasă, în ședințe. Da, chiar 
și ședințele, chiar și adunările noas
tre generale nu mai sint niște îm
prejurări oficiale și reci, ci discuții 
firești, omenești. Uite, am aici în 
sertar un exemplar din darea de 
seamă de la Ultima noastră adunare 
generală.
pasaj 7

Vreți să vă citesc un

Rep. : De unde știți toate astea 7

Rep. :
Ideii de

Bineînțeles. Dacă 
care ați vorbit.

Nedea : Păi tocmai 
Un alt sector

ajută

de aia. 
de ac-

Marin
Ascultați : „. 
tivitate care ne-a adus mari satis
facții materiale și morale este zoo
tehnia. Această zestre strămoșească 
a făcut parte dintotdeauna din via
ta noastră. Cei mai In virstă dintre 
dumneavoastră vă amintiți, desigur.

grijă 
hră- 
noș- 
Pen- 

ce

îmbrăcă- 
si hrana 
mai vechi 
Calul i-a

In lanul de porumb, Marin Nedea la ora culesului

Binefacerile severității
cum părinții noștri, 
iarna, cind era ge
rul mai mare, adu
ceau în casă mieii, 
vițelele, chiar și 
purceii ca să-i ape
re de frig. Aminti- 
ți-vă cu cită 
adăposteau si 
neau bătrînii 
tri animalele,
tru că ei știau 
le datorează. Vaca 
de lapte a suplinit 
uneori pieptul ma
mei și a crescut 
astfel generații și 
generații. Oaia ne-a 
furnizat 
mintea 
din cele 
timpuri,
însoțit pe strămoșii 
noștri la muncă și 
Ia luptă în răz
boaie, a suferit și 
uneori a murit o- 
dată cu ei. Si n-au 
fost puține cazuri 
cind bunii si stră
bunii în timpul u- 
nor mari ca
lamități si-au pus
viata in primejdie ca să-si apere a- 
nimalele. Dacă privim astfel secto
rul nostru zootehnic, e bine...“. Și 
asa mai departe. Cifre — numai cele 
strict necesare. In rest, idei si co
municare sufletească. _ '__
Despre cum au stat ei In apă. pe 
secetă, ca să ude fiecare plantă, 
despre ce am făcut bine și ce am 
făcut rău, despre obiceiuri bune și 
rele...

Discutăm.

Rep. : Și au toate astea o impor
tanță practică 7

Marin Nedea : Eu așâ zic. Așa am 
observat. Și, iată, la noi toată lu
mea muncește. Veniți pe cimp să 
vedeți. Veniți să ne vedeți și pro
ducțiile. Veniți să vedeți și cîștigu- 
rile oamenilor. Și casele lor, și fa
miliile lor... Iar dacă o să-i între
bați, or să spună că toate astea 
există pentru că sint ei grozavi. In 
fond, așa și este...

Rep. : Ar mal fi o întrebare, des
pre acest țăran de care vorbiți și 
despre noua revoluție agrară pe 
care este chemat să o înfăptuiască...

Marin Nedea : Păi despre ce am 
discutat noi pină acum 7 Așa cum 
a realizat și revoluția transformării

socialiste a agriculturii, țăranul va 
realiza și această nouă revoluție, a 
calității muncii sale. Dar așa cum 
și în prima succesul a fost asigurat 
de faptul că s-a ținut seama de în
sușirile sale, de personalitatea sa, 
și acum trebuie să fie la fel. Noua 
revoluție agrară trebuie să valori
fice minunatele calități ale țăranu
lui român. Ea trebuie să însemne 
știință și tehnologie agricolă avan
sată într-o strînsă conjugare cu 
participarea țăranului — eu numesc 
țăran și pe fiul său tractorist sau 
inginer agronom — participare în 
care el să poată face dovada pu
terii sale 
funciare, 
care i-a 
de viață, 
să-I tratăm cu respect și încredere, 
noi cei ce lucrăm zi de zi în agri
cultură avînd oarecari funcții de 
răspundere. Cu omenească încredere 
și cu respectul cu care ii tratează 
pe țărani tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atunci cînd discută cu 
ei, cînd se sfătuiește cu ei, cînd îi 
cheamă spre o muncă de calitate 
superioară. Iată cel mai bun exem
plu de urmat pentru noi.

Reporterul : Vă mulțumesc !
Mlhal CARANFIL

de muncă, a cinstei sale 
a încrederii sale in ideea 
modificat radical nivelul 
destinul. Trebuie și aici

A trebuit să treacă 
mai mulți ani Pină să 
pricep severitatea unui 
om, despre care in re
petate rinduri mi s-a 
spus că, atunci cind 
este vorba de muncă, 
de disciplină, de corec
titudine in relații — 
se arată neîndurător, 
crincen, fără pic de 
suflet. De pe la înce
putul lui 1967, omul a- 
cesta a condus (si con
duce) importante sec
toare de pe marile 
șantiere hidroenerge
tice, fără să fi supor
tat un singur eșec, nici 
măcar rămîneri în 
urmă nu i s-au putut 
trece in seamă. Eu — 
și alți prieteni și cu- 
noscuți — i-am re
comandat, de-a lungul 
anilor, tineri dornici 
să invețe o meserie. 
Cam mai toți am avut 
surprize dezagreabile : 
unii s-au transferat la 
alte sectoare, vreo ciți- 
va s-au glndit să re
nunțe la meserie Din 
cite mi-au povestit ti
nerii aceștia, omul 
meu nu prea cunoștea 
limite, cerea mult, 
incă din prima zi și nu 
ierta nimic. Și, doar, 
om era și el. supus 
tentațiilor, cu virtuți, ți 
slăbiciuni, ca oricare, 
avea soție, copii, nea
muri, prieteni. Am a- 
flat că severitatea și-o 
păstra și in familie — 
nu, nu se-ncurca el cu 
două atitudini, două 
fețe, una pentru șan
tier, cealaltă pentru 
acasă. Cu ce preț 7 Cu 
ce rezultat 7 Soția 
(s-au căsătorit pe cind 
ea avea 18 ani) a ter
minat liceul, politeh
nica, iar in 1979 a ob
ținut titlul de doctor. 
Băiatul mai mare a 
absolvit electronica, 
șef de promoție. Al

doilea, pasionat de fi
zică, are deja lucrări 
apărute in reviste de 
specialitate.

Cu tot respectul față 
de un astfel de om, 
nu i-am mai recoman
dat tineri, nu i-am 
mal scris — pe scurt, 
am întrerupt relațiile. 
Pină cind intimplarea 
a făcut să intilnesc, în 
împrejurări de vacan
ță, trei dintre tinerii 
muncitori, recomandați 
de mine și care îl pă
răsiseră. După citeva 
luni de peripeții in 
căutarea unor șefi de 
sectoare, de echipe 
mai blajini, toți trei 
(și alții in rind cu ei) 
se întorseseră spășiți 
la omul cu „inimă de 
piatră". Explicația, la 
care singuri ajunsese
ră : cu un astfel de 
om mergi la sigur, cit 
de greu ți-ar fi, înveți 
meserie, ciștigi și bani 
și respect — se vede 
cit de colo că ai trecut 
printr-o școală serioa
să... Peripețiile cu bla
jini și iertători au fost 
pentru cei trei și un 
prilej de meditație : 
cind au ajuns să pri
ceapă mai exact ce a- 
nume vor, ce dorințe 
au, nu le-a fost greu 
să-l priceapă și pe șe
ful de sector incrimi
nat. S-au întors, dind 
asigurări că de mun
că nu se tem, cinstea 
n-au de gind s-o 
schimbe pe mărunțiș, 
un rost in viață vor 
să-și facă aici, și nu 
în altă parte, de la sa
tisfacții nu se dau îna
poi, iar satisfacțiile 
știu și ei că nu se do
bândesc decît prin 
muncă. Și omul i-a 
primit fără discursuri 
moralizatoare, cu o 
singură condiție, ex
primată limpede : nici

odată să nu spună -că 
e greu, inainte de a-șl 
măsura forțele, că nu 
se poate, inainte de a 
gindi, de a căuta solu
ții. Eu, le-a zis, am să 
vă asigur condiții de 
învățare a meseriei, 
dar de practicat — voi 
'o practicați; am să vă 
asigur condiții de via
ță, dar viața voi v-o 
faceți, de voi depin
de...

Așa am reușit să pri
cep, după mai mulți 
ani. un om despre 
care se spunea că nu 
prea cunoaște limite 
in severitate. Cred că 
le cunoaște pe toate, 
dovadă că atîția tineri 
s-au format ca mun
citori și oameni ade- 
vărați, cu dragoste de 
meserii și de locurile 
pe care le transformă 
in surse de energie 
pentru țară, tocmai in 
limitele acestei disci
pline in muncă si via
ță, fără de care nu 
sint de conceput satis
facțiile la care toți riv- 
nim și avem drep
tul. Concesiile, văi
căreala, aranjamente
le cu locuri călduțe nu 
ne pot aduce decit pa
gube (urmările neplă
cute se răsfring asu
pra tuturor) — rebu
turi materiale și uma
ne. Prietenul meu, pe 
care l-am priceput cu 
intirziere, știe, dintr-o 
bogată experiență, că 
a evita greutățile nu 
înseamnă că ai scăpat 
de ele — ci, dimpotri
vă, că te-ndrepți cu 
pași repezi spre eșec. 
Tot el mi l-a citat pe 
Voltaire : „Valoarea
oamenilor se măsoară 
după greutățile birui
te de ei".

Nicolae TIC

Cînd a venit în blocul 
nostru, s-a intimplat să fi 
fost o zi cu soare și m-am 
uitat la lucrurile aduse in
tr-un camion și coborite 
pe trotuar : un pat, o per
nă, o masă, un scaun, un 
cuier, un șifonier, un ta
blou, un geamantan... N-aș 
putea explica, dar, intre 
lucrurile sale, noul ve
nit mi-a apărut semă- 
nind cu o pasăre. Aceas
ta a fost. bineînțeles, 
doar o părere de moment, 
fiindcă, in clipa următoa
re, s-a arătat a fi fost un 
om nici prea tînăr, nici 
foarte în virstă. despre care 
insă n-am reușit să aflu 
unde-a lucrat sau unde 
lucrează — în orice caz nu 
mult mai tîrziu m-am con
vins că se pricepe la con
tabilitate. Voi explica pe 
dată de unde vine această 
certitudine, mai înainte 
insă va trebui să poves
tesc încă unele amănunte 
despre vecinul meu. Cum 
v-am spus, lucrurile cu 
care a venit in bloc erau 
pentru o garsonieră. De 
ce subliniez aceste detalii? 
O să vedem numaidecit, 
dar iată că sint nevoit să 
descriu mai întîi chiar 
garsoniera. Această mo
dernă garsonieră, fiind 
dublă, pare a fi un apar
tament cochet, iar in plus, 
încă de la construcție, a 
fost înzestrată cu o căma- 

; ră destul de încăpătoare.

Cind se mută cineva, 
adică atunci cînd în locul 
fostului vecin a apărut 
unul nou. ești interesat să 
păstrezi bunele relații, așa 
că am trecut cu bine de 
primele zile in care și-a 
pus, firesc, lucrurile în or
dine. In săptămina urmă
toare insă, vecinul mi-a 
atras atenția printr-o com-

rindea. La început m-am 
gîndit că spărgea un pe
rete, dar mai apoi am în
țeles limpede că își făcea 
niște rafturi în cămară și 
în bucătărie. In cea de-a 
patra săptămină și-a re
luat drumurile cu sacii și 
cu ranițele și cu plasele 
sale pentru care își făcuse 
rost și de un cărucior de

tic și tinichea. L-am văzut 
împingîndu-le unele In? 
tr-altele pină cînd se au
zea scîrțîitul rafturilor, 
care-i părea o adevărată 
muzică a sferelor, șf dege
tele incepeau să-i tremu
re. iar privirea să-i strălu
cească de emoție : incă un 
raft cu sticle și cutii I 
Seara, la măsuța din bu-

„Alimentara7 ... personală
portare de-a dreptul ciu
dată. Cum se crăpa de 
ziuă își lua cu el un fel 
de saci sau ranițe și nu-1 
mai auzeam decît pe în
serat cum deschidea ușa 
gifiind. Fiind, cum încer
casem să bănuiesc, pen
sionar, mi-am zis că-și pe
trecea vremea la pescuit 
și că în sacii aceia își pu
nea de-ale îmbrăcăminții, 
unelte și momeli, sau că 
poate să fi avut- pe la mar
ginea orașului niscaiva 
rude care-1 chemau să le 
ajute la culesul fructelor. 
In cea de-a treia săptă
mină presupunerile mele 
au fost spulberate. Veci
nul a venit cu un meșter 
și toate cele 7 zile s-au 
umplut cu bocănituri și 
hirșiituri de ciocan și de

transportat produse. Fiind
că aceasta a devenit Ocu
pația vecinului meu : să 
încarce cămara și bucătă
ria cu tot felul de produ
se alimentare.

încă din zori se șl pos
tează în fața magazinului. 
E bucuros, își freacă mii- 
nlle cind izbutește să mai 
burdușească un raft. își 
are locul său, știe toate 
magazinele orașului, iar 
cînd ajunge acasă cea 
mai teribilă plăcere e să 
audă... geamătul rafturilor, 
închide ochii și se lasă 
purtat ca de aripi spre 
fascinația puternică pe 
care i-o dă geamătul ace
la al rafturilor înțesate cu 
tot felul de pungi și săcu
lețe de hirtie și pinză, cu 
fel de fel de cutii de plas-

cătărie, scoate registrul și 
face calculul : ce-a mai 
achiziționat, cit a reușit 
să care, cit l-a costat 7 
Acesta este și faptul din 
care-am constatat că știe 
să încheie o situație con
tabilă. Altminteri s-ar duce 
de ripă toată agoniseala 
asta care-i umple sufletul 
de satisfacții. Și nu numai 
sufletul. Fiindcă vecinul 
meu și-a deschis, de fapt, 
in cămară și în bucătărie 
un fel de „Alimentara". Dă 
cu ochii de tine și te în
treabă, bineînțeles cu voce 
abia auzită, cu aerul cel 
mai discret : „Nu vrei un 
kilogram de... 7 Dar un li
tru de... 7 Pot să-ți dau 
un sac de...“.

Intr-o dimineață, pe cind 
pleca spre magazine cu

sacii, ranițele și plasele 
sale am avut din nou sen
zația că semăna cu o pa
săre. O pasăre dintr-acelea 
care coboară dintr-o dată 
printre orătăniile omului 
ștîrnind larmă.

Intr-o altă dimineață, 
văzindu-1 iarăși cu căru
ciorul și cu sacii săi, mi 
s-a părut că blocul nostru, 
înalt și zvelt, căpătase, in 
dreptul cămării vecinului 
meu, un fel de umflătură, 
gata să se lase intr-o 
parte. .

Drept care} în ziua ur
mătoare m-am mutat, lă- 
sindu-1 pe fostul meu ve
cin să se bucure singur de 
scîrțîitul rafturilor sale.

...încheindu-și povestea, 
prietenul meu cu care-am 
stat zilele trecute de vor
bă pe această temă mi-a 
spus :

— Am vorbit mai mult 
cu ironie. Dar este aici 
un adevăr care pe mine 
mă supără foarte, foar
te mult. Există cite unii 
care se poartă întoc
mai ca și „personajul" 
nostru : un soi de acapa
ratori, de hîrciogl. Și. în 
cele din urmă, de ce să 
n-o spunem deschis 7 Spe
culanți i Iată de ce aseme
nea specimene merită din 
plin oprobriul opiniei pu
blice.

Vasile BARAN

0

- Costică, nu ești în stare să așezi 
nici măcar 50 kg zahăr in cămară ?...

Desen de Ștefan COCIOABA

• SPIRITUL TINERESC N-ARE 
VțRSTĂ ! *- sub acest titlu se cu
vine., șă inserăm unele dintre emo
ționantele notații ne care ni le-a 
trimis o fidelă cititoare a ziarului 
nostru, ingineră Pensionară Gabri
ela Bălăceanu din București, str. 
Soldat Tudor nr. 3, sectorul 3. Por
nind de la o recentă adunare a ca
sei de ajutor reciproc a pensiona
rilor din sector, adunare marcată 

,prin vernisajul unei expoziții cu 
rucrări de artă plastică și aplicată 
realizate de creatori amatori din 
rindurile membrilor casei, si de la 
activitatea gospodăresc-edilitară și 
cultural-educativă pe care o des
fășoară un mare număr dintre pen
sionarii din sector, corespondenta 
subliniază îndatorirea forurilor de 
resort de a folosi mai eficient acest 
important rezervor de energii... ti
nerești. Un domeniu în care autoa
rea scrisorii consideră că aceste e- 
nergii și-ar putea găsi un teren 
fertil de afirmare este acela al lă
muririi — pe baza bogatei lor ex
periențe de muncă și viață — a 
unora ce se lasă „furați de mira
jul «clinilor cu covrigi în coadă» 
de pe alte meleaguri, miraj care 
este plătit, pină la urmă, prin a- 
marnice deziluzii".

• POZIȚIE INTRANSIGENTĂ 
FAȚĂ DE PROPOVĂDUITORII 
IMORALITĂȚII. Referindu-se la 
ancheta socială „Propovăduitori ai 
imoralității și victimele lor credu
le", publicată in ziarul nostru nr. 
12136, cîteva scrisori primite re
cent la redacție exprimă indig
narea cititorilor față de ac
țiunea de destrămare a unor 
familii desfășurată de cei care, sub 
denumiri ca „Noul Adam" sau 
„Noua Evă", „profetul" sau „pro- 
fetesa", caută să atragă minți și 
suflete rătăcite pe panta promis
cuității, a iresponsabilității față 
de destinele și educația copiilor. 
„In calitate de propagandist pe 
tărim ateist-științific — ne scrie 
loan Dobrescu din Cîmpulung,

str. P. Zamfirescu 11, județul Ar
geș — consider că e necesar să in
tensificăm munca de ■ himinare a 
conștiințelor, " de călăuzire -a oame
nilor spre a-șî trăi ■ viața cu dem
nitate și cutezanță revoluționară, 
impiedicînd alunecarea in capcana 
unor idei absurde, care îl fac pe 
individ să se piardă ca ființă ra
țională". In același context se în
scrie și scrisoarea primită de Ia 
Colea Cureliuc din satul Măruțeia 
Mică, județul Suceava, care cere o 
poziție mai fermă, intransigentă, 
atit din partea forurilor de resort, 
cit și a opiniei publice, față de cei 
care, „sub camuflajul amăgitor al 
unor concepții mistice, retrograde, 
se străduiesc să difuzeze in rindul 
prozeliților lor — puțini, ce-i drept, 
dar a căror soartă nu ne poate 
lăsa nepăsători — o mentalitate 
caracterizată de neglijarea elemen
tarelor datorii familiale și umane".
• ÎMPOTRIVA MANIFESTĂRI

LOR NECIVILIZATE DIN TRE
NURI. Cititorul nostru loan Fotea 
din Roman, bulevardul Republicii, 
bloc 64—66, atrage atenția asupra ac
telor de încălcare a legii și a nor
melor comportării civilizate la care 
se dedau anumiți indivizi certați 
cu buna cuviință in trenuri, mai 
ales in cursele ce leagă diferite 
centre industriale Cu satele de unde 
sosesc și unde pleacă navetiștii. 
„Nu sint mulți acești indivizi, dar, 
prin prezența lor gălăgioasă, prin 
modul abuziv cum tratează bu
nul comun, vagoanele de cale fe
rată, prin grosolăniile Ia care se 
dedau la adresa celorlalți călători, 
viciază atmosfera din mijloacele de 
transport in comun". Cu deplină 
îndreptățire solicită semnatarul 
scrisorii o atitudine mai-- hotărită 
•din partea organelor ceferiste de 
control — „care prea adesea se 
fac că nu văd asemenea fapte" — 
și, concomitent, o luare de poziție 
mai hotărită din partea vecinilor 
de compartiment ai huliganilor.

...Deci. în fiecare dimineață, citeva 
milioane de oameni, de la Rădăuți 
pină la Drobeta și de la Mangalia 
pină la Sighetu Marmației (ca să 
folosesc o caracterizare foarte cu
noscută : „bărbați și femei, tineri și 
virstnici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități") se trezesc in 
zori, pleacă la locul lor de muncă 
și timp de 8 ore (sau mai puține sau 
mai multe) produc — pentru ei și 
pentru societate. Alte milioane pă
trund în clase și în amfiteatre, pregă- 
tindu-se — pentru ei și pentru socie
tate — să intre, peste un an sau 
peste cincisprezece. în minunata 
competiție spre înălțimi care este 
viața unui om al muncii ; alte mili
oane iși află o odihnă binemeritată 
după zeci de ani de muncă.

Acesta este peisajul cotidian. Oa
menii au bucurii mari și mici, au 
necazuri mari și mici, rid, se întris
tează. se înfurie, zimbesc — in fine, 
„o zi ca fiecare e fiecare zi", cum 
spune poetul. Dar nu prin acest 
peisaj pe care il cunoașteți atit de 
bine a călătorit în ultimele zile mai 
jos iscălitul ; ci intr-altul, cu di
mensiuni și cu tente de gravură 
suprarealistă : printre cei ce vor să 
se expatrieze, printre cei care consi
deră că locul lor nu este pe pămin- 
tul unde s-au născut și care a rodit 
piinea pe care au mincat-o și o 
mănincă. pămintul ce a primit oasele 
părinților și bunicilor, si străbunicilor 
lor. ci un altul, unde alții au 
semănat și alții și-au îngropat 
părinții. De ce 7 Ce il mină pe 
un ins intr-acolo 7 De ce această 
hotărire? Cum vede viața acolo?

★
Petre T. are 26 de ani șl o meserie 

bună : electromecanic. Vrea să plece 
cu „logodnica" (vorba cuiva : logod
nică de gradul I) în Australia.

— De ce tocmai acolo 7 Nu e cam 
departe 7

— Vedeți, eu de mic copil mi-am 
propus să călătoresc.

— Vreți să călătoriți sau să vă 
stabiliți 7

— Amindouă.
— Da, am înțeles. (în gind : „O să 

joci la loterie și-o să ciștigi numai 
bilete de avion din Australia in 
Baleare.")

— Ce vă nemulțumește aici 7
— Nimic.
— Atunci 7
— Vedeți, eu am un vis : să mă 

fac procuror...
Mă ciupesc, am impresia că visez.
— ...și în România nu pot să-1 

realizez.
— Cine vă împiedică 7
— N-am putut să dau admiterea la 

drept.
— Asta-i bună ; de ce 7
— N-am liceul terminat.
Iar mă ciupesc.
— Do you speak english 7
— Nu prea ; eu știu mal bine 

franțuzește.
— Dar. vedeți, cei din Australia au 

un obicei ciudat : vorbesc engle
zește.

— O să învăț.
— Da. mi-e clar. Veți Învăța en

glezește. după care veți termina 
liceul in limba engleză, după care 
veți urma facultatea și, in sfirșit. 
Australia va avea un procuror mai 
mult. Și cu călătoriile cum rămine? 
Cind le veți face 7

— A. nici o problemă. în vacanță.
Nu mă mai ciupesc, ci îmi trece 

prin minte regretul că nu e de fată 
și un coleg de la „Urzica".

O altă intilnire, de data aceasta cu 
cîțiva care vor „reîntregirea fami
liei". Și pentru că unul dintre ei s-a

referit pe larg la Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa de la Helsinki, 
vorbind după ureche (cum. dealtfel, 
fac toți cei din categoria lui), l-am 
povățuit să nu creadă tot ce aude, ci 
să pună mina și să citească ; îi 
reproducem noi pasajul in cauză : 
„Statele participante vor examina 
Intr-un spirit pozitiv și umanitar 
cererile prezentate de persoanele

— Dar nu sînteți aici, in țară, cu 
familia 7 Știu că soția și cei doi 
copii sint cu dumneavoastră.

— Doresc să plec împreună cu ei.
— Da. am înțeles. Alte rude nu 

aveți aici 7
— Am ceva...
Insist și aflu că „ceva" înseamnă 

mamă. 6 (șase) frați și 3 (trei) surori.
— Și acolo la cine mergeți 7
— La soțul surorii mele.

românești sint vestite) nu costă 
nimic.

— Cit veți cîștiga acolo?
— Nu despre cîștig este vorba; 

mergem la rude.
— La ce rude?
Urmează o discuție lungă și în

tortocheată, la sfîrșitul căreia aflu că 
matematiciană noastră vrea să plece 
la... soțul unei verișoare (decedate) a 
mamei (vitrege, parcă) soțului ei.

CHIPUL TRIST AL „OMULUI FĂRĂ TARĂ"
anchetă socială

care doresc să se reunească cu mem
bri ai familiilor lor." Atit : „intr-un 
spirit pozitiv și umanitar" ; nici un 
cuvînt despre vreo obligație a state
lor de a reunifica familii im
provizate, inventate. Și mai spune 
ceva documentul de la Helsinki, 
chiar in Declarația de principii : 
statele participante „vor respec
ta. de asemenea. fiecare dreptul 
celuilalt de a-si alege si dezvolta li
ber sistemul politic, social, economic 
si cultural, precum șl dreptul de. 
a-si stabili legile si reglementă
rile" (s.n.).

Dar să închidem paranteza si să 
ne dedicăm discuției cu cetățeanul 
Radu P„ artist plastic, cum se Inti
tulează. care a făcut cerere de ple
care definitivă din România întrucit 
dorește să... Dar să-1 lăsăm pe el :

— Doresc să mă reunesc cu fami
lia.•t

— Care dintre ele 7
— Una dintre ele. Ea nu vrea să 

plece, rămine aici.
Asta se numește, in capul lui Radu 

P., și al altor cîțiva ca el, reuni- 
ficarea familiei. I-a plecat unul dintre 
cei aproape zece cumnați (in paran
teză fie spus, plecare ilegală), șotia 
transfugului nu vrea să-1 urmeze și 
în el s-a trezit nevoia de a-și... reu
nifica familia... Sigur, in fiecare om 
normal, mai in fiecare, domnește o 
părere cit de cit bună despre sine ; 
mai cu seamă la artiști ; dar să ne 
creadă chiar atit de naivi Radu P. 7 
Nu cumva... 7

Cine mai vrea să se reunească cu 
familia de peste mări și țări? Tinăra 
matematiciană Dorina A. Soțul ei 
este fizician. Doresc să plece într-o 
țară unde cadre cu pregătirea lor sint 
foarte bine primite. Mai ales că for
marea lor (de bună calitate, școlile

— Și asta numiți dumneavoastră 
„reunificarea familiei" 7 Dumnea
voastră care' lăsați aici mamă, tată și 
un frate și plecați la... la cine? La 
ce tel de rudă? tn felul ăsta, și eu 
mă pot declara rudă cu Yves Mon
tand !

Are buna cuviință să roșească și 
să nu mai spună nimic, ti reamin
tesc și cuvintele președintelui Nicolae 
Ceaușescu: „Noi un tratat și tratăm 
cu deplină înțelegere aceste proble
me, atunci cind realmente este vorba 
de reunificarea familiilor, de rude 
de gradul întîi." Mi s-a părut că 
deslușesc un început de înțelegere in 
ochii interlocutoarei mele.

Dar nu aceeași înțelegere mi s-a 
părut a o intilni la inginerul Călin I. 
Care vrea să-și lase aici tată, mamă, 
soră și pe cei doi socri ca să-și... 
reunifice familia.

— Solicit plecarea pentru a fi îm
preună cu cei doi copii la soția mea.

„Ei, gindesc, asta ar fi o situație 
cu rude de gradul întîi".

— Dar cum a plecat soția dum
neavoastră 7

— A plecat in martie ca turistă...
— ...și a uitat să se întoarcă. Și 

acum doriți să vă reuniți familia. 
Dar nu este logic ca unul să vină la 
trei și nu trei să plece la unul? Și 
spun trei ca să nu spun opt (pă
rinți. socri, frați, cumnați).

— Nu vrea să vină. Vrem noi să 
plecăm. Noi sintem o familie unită, 
nu putem concepe să trăim des
părțit i.

— Atit de unită că doamna iși pă
răsește soțul și cei doi copii.

— S-a gîndit că venim și noi.
— Erați înțeleși?
— A, nu!
— Atunci? V-a părăsit Cine i-a 

garantat că dumneavoastră o veți 
urma?

Iată deci o situație neînscrisă in 
Actul final de la Helsinki: dezmem
brarea familiilor, racolarea de spe
cialiști (soția este, de asemenea, ca
dru de inaltă calificare), indiferent 
de condiții, goana după creiere „bine 
mobilate", oricit ar costa acest lucru 
pe cei în cauză. Este un exemplu 
tipic de logică imperialistă: drumul 
spre „umanism" trece prin dezmem
brarea familiilor, prin despărțirea 
mamelor de copiii lor.

Ajunși in acest punct, un ultim 
exemplu. Foarte trist. Iată ce am 
discutat cu cetățeana Ana Magdale
na K., in virstă de 32 de ani, de 
profesie traducătoare. Trecem peste 
prima parte a discuției pentru că 
seamănă prea mult cu celelalte si a- 
jungem la...

— Deci vreți să vă reuniți cu fa
milia. Aveți pe mama aici, dar ziceți

(asta ziceți dumneavoastră) că vrea 
să plece și dinsa. Aveți insă și un 
fiu de opt ani. Ați fost căsătorită?

— Da. și la divorț mi-a fost încre
dințat mie.

— Știți că trebuie și consimtă- 
mintul tatălui copilului pentru ca a- 
cesta să-1 părăsească definitiv?

— Da. știu.
— Și dacă el nu vi-1 dă?
Ascultați replica de care imi tiuie 

și acum timpanele ca in clipa cind 
am auzit-o; ascultați ce mi-a răspuns 
prompt doamna Ana Magdalena K., 
care a depus o cerere de plecare de
finitivă din România întrucit dorește 
să se REUNEASCĂ cu familia;

— Dacă nu mi-1 dă, il las aici! 
Copilul...

★

Aici se termină însemnările despre 
cițiva dintre cei care vor să-și pă
răsească patria. Am lăsat de o parte 
un oligofren și doi-trei psihopați ; 
dialogurile au fost penibile.

Din toate insă s-a conturat chipul 
omului fără tară. Omul pentru care 
patria e doar un cuvînt; omul care 
amețit de mirajul îmbogățirii iși 
abandonează familia, prietenii, locul 
de muncă, orașul sau satul in care 
a copilărit și pleacă să vineze feri
cirea in țările cu un inalt nivel de 
trai. El nu vrea să știe că acolo oa
menii au propriile lor probleme, că 
nu pe el il așteaptă. Omul fără țară 
nu știe că acolo va fi considerat, pină 
la moarte, un străin. Sau nu vrea să 
știe. Acum. Cind va ști, va fi prea 
tîrziu.

înainte de a-și pierde țara, omul 
despre care vorbim își pierde su
fletul.

Georqe-Radu CH1ROV1C1
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Pretutindeni, aceste zile să fie zile ale muncii record 

la culesul, transportul și punerea la adăpost a roadelor toamnei

TOATĂ RECOLTA - STRlNSĂ Șl DEPOZITATĂ 

IN CEL MAI SCURT TIMP!

constanța Multe experiențe bune, dar 
și neajunsuri care impun intervenția 

energică a organelor județene

La Trustul petrolului Bolintin:

INIȚIATIVA MUNCITOREASCĂ 
un valoros zăcămînt pentru 
sporirea producției de țiței

Atenția unul mare număr de lo
cuitori ai județului Constanta este 
captată, in aceste zile, de marea 
bătălie a recoltelor. în lanurile de 
porumb au intrat decisiv 550 de 
combine, munca este mai bine or
ganizată, iar . rezultatele sint pe 
măsură. Porumbul a fast recoltat 
pînă la data de 1 octombrie de pe 
56 500 hectare — 35 la sută din su
prafața cultivată. Importante forțe 
sint concentrate in unitățile agri
cole la recoltarea porumbului, la 
eliberarea terenului pe suprafețe 
destinate Insămintării arzului și 
griului.

La I.A.S. Albești au fost organi
zate trei formații de mecanizatori 
pentru recoltarea concomitentă a 
celor 2 945 hectare cu porumb și 
300 hectare cu soia ; în urma lor 
vin imediat autocamioanele cu re
morci care preiau și transportă 
stiuletii direct la bază. ..Buna orga
nizare a muncii, hărnicia oameni
lor. folosirea din plin a mijloacelor 
mecanice sint «pilonii» pe care 
ne-am sprijinit de-am livrat, pină 
acum. 3 000 tone de porumb știuleți 
— ne spune directorul I.A.S.. Ma
rin Rută. Sintem hotărîti să înche
iem recoltarea porumbului pină la 
20 octombrie1*. Este mare ambiția 
oamenilor de aici de a strînge re
colta repede si fără pierderi. Un 
sprijin mai eficient pentru Drocu- 
rarea unor piese de schimb le-ar 
susține și mai mult această am
biție.

Si In alte unități agricole — în
deosebi din consiliile agroindus
triale 23 August. Valul lui Traian, 
Castelu. Mihai Viteazu. Albești și 
Cogealac — cadrele de conducere și 
specialiștii conduc pe teren des
fășurarea lucrărilor. Un fapt intil- 
nit în numeroase unități învecinate 
se impune atenției : rezultatele la 
recoltare diferă mult. în timp ce 
unitățile din consiliul agroindus
trial 23 August au recoltat mai mult 
de jumătate din suprafața cu po
rumb, in consiliile Bâneasa și 
Adamclisi abia s-a ajuns la 26 la 
sută. Diferențele — de la simplu la 
dublu ! — se datoresc modului foar
te diferit de organizare a muncii, de 
conducere a lucrărilor, de pregăti
re si utilizare a mijloacelor meca
nice. ..Am oprit culesul porumbului 
(recolta s-a strins abia pe 2 261 
hectare, din 7 729 hectare cultiva
te — n.n.l, — ne spune organizatorul 
de partid și președintele consiliului 
agroindustrial Băneasa, Nicolae 
Enută. Motivul ? Combinerii au 
fost repartizați să lucreze în 
schimbul doi la arături. Acum, 
prioritate au arăturile, pregătirea 
terenului și semănatul orzului**. 
Este adevărat, acestea sint lucrări 
prioritare, dar ce înseamnă aici

HARGHITA

Pe ansamblu bine, pe
Cartofii — cultură ce ocupă în 

județ o suprafață de aproape 20 000 
hectare — au fost strînși de pe 
aproape 82 la sută din suprafața 
cultivată. Raportînd această cifră la 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, rezultă că, in acest an. re
coltarea cartofilor se desfășoară 
mult mai bine. Folosirea cu spirit 
gospodăresc a timpului excelent 
pentru munca în cimp a ajutat nu
meroase cooperative agricole să 
pună la adăpost întreaga recoltă de 
cartofi. Primii care au anunțat în
cheierea acestei lucrări sint coope
ratorii și mecanizatorii din Ciu- 
mani, Joseni. Lăzarea, Gheorgheni, 
Tușnad și Sîncrăieni.

în unitățile agricole cooperatiste 
mai sint încă de recoltat peste I 500 
hectare cu cartofi. Este o supra
față mare, dacă avem in vedere că 
ea se localizează doar in citeva 
unități. La Remetea, de pildă, mai 
sînt de recoltat cartofii de pe 170 
hectare.

Neajunsuri există și în desfășu
rarea transportului : I.T.A. nu își 
respectă obligațiile contractuale, iar 
conducerile unor unități agricole 
nu se ocupă îndeajuns de folosirea 
autocamioanelor ce Ii s-au repar
tizat. La cooperativa agricolă din 

Muncind, prețuiesc 
mai bine munca

Elevii din județul Maramureș dau in aceste 
zile de toamnă un veritabil examen al hărni
ciei, participind, in haine de lucru, la strin- 
gerea recoltei. Zilnic, aproape 20 000 de șco
lari, însoțiți de dascălii lor, au luat „cu asal£‘ 
grădinile și livezile, l-am întilnit pretutindeni 
unde urgența recoltării solicită sprinteneală și 
ochi ageri, „sala de clasă“ fiind acum timpul 
cu roadele lui bogate. La Colțirea, citeva sute 
de elevi din Hideaga, Fărcașa și Ardusat strin- 
geau legume ; alte sute din Recea, Lăpușel și 
Tăuții-Măgherăuș adunau morcovii și pătrunje
lul de pe tarlalele asociației intercooperatiste. 
Alții, in fermele pomicole din Băsești, Șomcuta 
Mare și Seini au cules aproape 2 000 de tone 
de fructe. Hărnicia pionierilor și elevilor ma
ramureșeni este estimată, valoric vorbind, prin 
lucrările ce le vor executa in această toamnă 
la cules : peste 1,5 milioane lei. Valoare cu 
apreciată semnificație economică și socială, dar 
și educativă : invățind de mici să muncească, 
prețuiesc mai bine munca. (Gheorghe Susa).

Opțiune costisitoare
tn aceste zile, mecanizatorii lucrează de di

mineață pină seara, in multe unități agricole 
ei fac din noapte zi pentru a incheia la timp 
toate lucrările. Mai ales intr-un județ cu vechi 
tradiții in agricultură și cu multă agricultură 
se știe că orice zi pierdută înseamnă o pierdere 
mare in bătălia pentru stringerea recoltei. Dar 
tocmai acum, cind campania a atins momentul 
de virf, 160 de tractoriști de pe ogoarele unui 
asemenea județ cu tradiții in agricultură șt cu 
multă agricultură — Giurgiu — au fost chemați 
la Brașov să preia și să ducă in județul lor 
160 de tractoare noi. Dar să aduci pe șosea 
atitea tractoare din orașul de sub Timpa pină 
la Dunăre nu pare a fi o măsură gospodă
rească : aproape 250 km. parcurși, consum de 
carburanți, oameni la volan pe șosea in loc 
să lucreze pe ogoare. E firească dorința de a 
avea in județ tractoare noi-nouțe, dar nu pă
rea firească și mai ales economicoasă posibili
tatea transportării lor pe calea ferată ? (Petre 
Cristea).

Bărbații - cu sfaturile, 
femeile - cu munca?
Întregul hotar al comunei Sic, județul Cluj, 

este in aceste zile ințesat de oameni. In peisa
jul muncii se află aproape numai femei îmbră
cate in rochii de culori mai aprinse ori mai 
închise, după virstă, căci aici se păstrează cu 
sfințenie portul tradițional local. Prea puțini 
bărbați pot fi intilniți insă in cimp, și ei păs
trători ai portului tradițional local, cu pălării 
de paie cu boruri înguste și veste albastre. Pe 
parcelele unde se recolta sfecla lucrau vreo 
400 de femei și nici 30 de'bărbați. Femeile spu
neau că bărbații — brigadieri, șefi de echipe — 
vin dimineața in cimp, împart sarcinile de lu
cru pe formații și se intorc repede în sat. Ce 
fac ? Unii își construiesc case, alții transportă 
furaje pentru gospodăriile proprii, iar cițiva 
așteaptă cu... sete ora deschiderii restaurantu
lui. Oare femeile din Sic nu găsesc un ac pen
tru vestele albastre ? Nu de alta, dar acum 
bărbaților le-ar șade mult mai bine la muncă 
in timp. (Al. Mureșan).

prioritate cind la arături nu s-a 
realizat viteza planificată in nici 
una din ultimele zile ?

Ar fi cit se poate de firească, 
acum, adoptarea de măsuri viabile 
pentru ca urgentarea unor lucrări 
să nu se facă în dauna altora. 
Unele soluții se află la îndemîna 
oricui. în C.A.P. Oltina depășirea 
prevederilor din graficele pentru 
arături, pregătirea terenului si se
mănatul au devenit regulă, iar la 
recoltare lucrează zilnic 700—800 de 
oameni. De la Oltina au fost li
vrate pină acum 800 tone de legu
me, 2 000 tone de struguri, iar po
rumbul s-a recoltat pe 200 hectare.

în comune sint multi oameni 
care au învățat să conducă bine 
tractorul, dar puțini urcă la volan. 
O investigație in comuna Băneasa 
arată că există destui oameni ca
lificați pentru a asigura funcțio
narea normală a celor 11 combine 
de porumb care stau nefolosite de 
ăproape o săptămînă ; printre aceș
tia — secretarul consiliului popular. 
Dumitru Suciu. care este maistru 
mecanic, iar mai înainte a fost 
„mecanizator de elită** la I.A.S. 
Băneasa. De ce acum. în plină 
bătălie a campaniei, stă mai mult 
în birou în loc să urce la volan, să 
are și să recolteze, să stimuleze în 
muncă, prin exemplul personal, si 
pe alții ? în județul Constanta 
sint detașați sute de mecanici și 
foști mecanizatori din unități eco
nomice pentru a lucra pe tractoare 
și combine în actuala campanie 
agricolă, dar posibilitățile de creș
tere a numărului celor capabili să 
conducă tractoarele sint departe de 
a fi epuizate.

Pe lista urgentelor agriculturii se 
numără și transportul recoltei. în 
prezent se află pe cimp. în grămezi 
pe paturi de coceni, 150 000 tone de 
știuleți. Este de semnalat faptul că 
din peste 23 700 tone capacitate 
solicitată, organele de resort au 
repartizat numai 20 780 tone, iar 
din acestea se asigură zilnic în 
jurul a 16 000 tone capacitate. Dar 
nici aceste mijloace nu sint folosite 
intensiv.

...Pe cimpiile mănoase ale Dobro- 
gei am consemnat fapte demne de 
toată lauda ale oamenilor angajați 
zi și noapte în marea bătălie a re
coltei. a insămîntărilor. Dar și nea
junsuri care evidențiază necesita
tea ca organele județene de 
partid, consiliile populare și orga
nele de specialitate să acționeze 
mai energic pentru mobilizarea 
forței de muncă și a mașinilor la 
recoltat, să rezolve operativ și cu 
folos maxim problemele legate de 
bunul mers al lucrărilor.

C. BORDEIANU

alocuri nesatisfăcător
Frumoasa, autocamioanele, puține 
la număr, sosesc la fata locului cu 
mari intirzieri, efectuează un nu
măr mic de curse, în ziua de 1 oC*- 
tombrie, numai în cooperativele 
agricole din consiliul agroindustrial 
Miercurea-Ciuc au rămas în cimp 
aproape 2 000 tone cartofi. Dar la 
nivelul județului se aflau în acea 
zi pe cimp, in grămezi, 8 000 de 
tone !

Desfășurarea activității în unele 
baze de recepție pune în evidență 
faptul că graficele de livrare a 
cartofilor nu sint respectate. Șeful 
bazei de recepție din comuna Mi- 
hăileni, Kovacs Denes, ne spune că 
în locul celor 4 vagoane solicitate 
pentru ziua de 1 octombrie, la bază 
a sosit doar unul. Din această 
cauză, cartofii acoperă pînă la 
refuz rampele gării. Este momentul 
ca Regionala C.F.R, Brașov să în
țeleagă limpede că asigurarea din 
timp și în număr suficient a va
goanelor nu este o chestiune be
nevolă, ci o obligație, impusă de 
necesitățile stringente ale actualei 
campanii !

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

Clipe din minutele lungi ale campaniei--------- -

La recoltare, pe terenurile I.A.S. Insula Mare a Brăilei
Foto : Agerpres

arad în obiectiv - transporturile, 
dar și specialiștii navetiști

Pină acum porumbul a fost strîns, 
in județul Arad, de pe 27 000 hec
tare (28 'la sută din suprafața cul
tivată). în unitățile din consiliile 
agroindustriale Arad. Pedca. Sînta- 
na si Felnac procentul este mai 
mare. 40 la sută. Pentru ca toate 
produsele care se string acum de ne 
cimp să ajungă repede și fără pier
deri la locul de depozitare este ne
cesară intensificarea transportului. 
Or, pe cimp se află, gata cules, po
rumb care însumează 20 000 tone. 
Iată de ce comandamentul agricol 
județean a suplimentat numărul 
mijloacelor de transport auto și, 
totodată, la sate sint folosite mai 
multe atelaje. Adevărat, acum, 
mari cantități de porumb, legume 
și sfeclă de zahăr ajung mai re
pede la destinație. Dar transportul 
produselor agricole nu merge peste 
tot „ca pe roate**.

Pe șoseaua Arad-Vinga - se scurg 
sute de mașini. Deși e trecut de 
ora 10, foarte puține dintre ele 
transportă produse agricole: „De la 
cîmp camioanele vin mai tîrziu — 
încearcă să ne «lămurească» Gh. 
Trifu, șofer la C.A.P. Șagu. Oame
nii vin la încărcat, mai tîrziu. după 
ora 8“. Afirmație confirmată de 
tractoristul Augustin Roman, care 
se întorcea din prima cursă la baza 
de recepție, pe la prînz. Altă ipos
tază : încărcarea sub capacitate a

BRAȘOV Timpul înaintat nu mai îngăduie

lăsarea lucrului pe miine!
Una din lucrările care concen

trează importante mijloace mecani
ce și forțe umane pe ogoarele ju
dețului Brașov este recoltarea car
tofilor, O amplă mobilizare de for
te există în aceste zile în unită
țile agricole din consiliile (agroin
dustriale Codlea și Hărman, unde 
recoltarea cartofilor se apropie de 
sfîrșit. Pe una din tarlalele C.A.P. 
Codlea. alături de cooperatori se 
află la strînsul recoltei și elevii 
liceului industrial de chimie din 
localitate, care, așa cum ne spune 
președintele cooperativei agricole 
de producție. loan Șaramet. au 
muncit cu multă tragere de inimă, 
reușind să adune cartofii de pe 5 
hectare, in timp ce alți colegi ai 
lor au lucrat la sortarea a peste 
100 tone de cartofi. Cu hărnicie au 
muncit si elevii liceului industriei 
ușoare din Brașov la strînsul carto
filor de la C.A.P. Ghimbav ; ei au 
ajutat aici mai ales la transportul 
de pe cîmp a cartofilor. Numai în
tr-o singură zi s-au transportat și 
livrat de aici beneficiarilor peste 
300 tone de cartofi. Cu importante 
forțe se lucrează la strînsul carto
filor și în unitățile agricole din 
Hărman. Cristian. Săcele. Feldioa- 
ra. Pînă vineri seara, in județ, car

mașinilor. Iată două din multele 
cazuri intilnite in raidul nostru. 
Autocamionul 21—AR—3228 de 5 
tone, proprietatea C.A.P. Șagu, 
transporta la Arad mai puțin de 2 
tone de sămință, iar autocamionul 
C.A.P. Mănăștur (tot de 5 tone) 
mergea gol la Arad. „Trebuia să 
transport porumb — spune șoferul 
din Mănăștur, dar cine să-l încar
ce? La ora asta (16.30 — n.n.) nu’ 
mai găsești pe nimeni în ciinp.„“. 
Are dreptate șoferul, oamenii care 
nu au obosit muncind se retrag de
vreme din cîmp! De ce? Pentru că 
devreme din cimp își iau tălpășița 
pină și oamenii care ar trebui să 
rămină acolo, cum rămine un co
mandant pe vasul lui. Unul din 
exemple : pe șosea, un căruțaș 
dădea bice cailor pentru a-i duce 
mai repede la gară pe inginerul 
Teodor Fărcaș, șeful fermei nr. 11 
a I.A.S. Șagu, și pe tehnicianul 
Aurel Nagy. Deși trecuse abia ora 
16.30 ei puseseră punct muncii. 
„Ati Încheiat campania de toamnă, 
de vă grăbiți așa devreme acasă ?“ 
— i-am întrebat. „Nu, dar sintem 
navetiști de Arad** — au afirmat 
la unison.

Prin urmare, transportul este In 
culpă, dar mai ales organizatorii 
lui !

Mircea DORGOȘAN 
corespondentul „Scînteii"

tofii au fost strînși de pe aproape 
7 950 hectare.

Deși în ultimele zile s-a lucrat 
într-un ritm mai intens, iar fată de 
anul trecut stadiul recoltării carto
filor este mai avansat, totuși. în 
unele unități agricole realizările se 
situează mult sub posibilități. Cel 
mai concludent exemplu este cel al 
unităților din consiliul agroindus
trial Recea, care dețin 17 la sută 
din suprafața cultivată cu cartofi a 
județului, dar pînă acum au recol
tat numai 1 000 hectare din cele 
1 640 cultivate. Sint încă neajunsuri 
și în utilizarea mijloacelor mecani
ce. Multe din combinele E 684 — 
utilaje de mare randament — lu
crează fără remorci, fapt ce im
pune un consum de forță de muncă 
suplimentară la adunatul cartofilor. 
Mult mai temeinic ar trebui să fie 
organizată activitatea și la trans
portul cartofilor. Pentru lichidarea 
decalajului mare dintre recoltat și 
transport este imperios necesară o 
conlucrare mai strînsă. mai activă 
a tuturor factorilor chemați . să 
asigure buna desfășurare a campa
niei agricole în județul Brașov.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Trustul petrolului Bolintin își des
fășoară activitatea într-un mare peri
metru din Cimpia Română, cu zone 
variate și complexe din punct de ve
dere geologic. Care sînt acțiunile pe 
care le întreprind cei 10 000 de pe
troliști din unitățile trustului pentru 
Îndeplinirea planului pe acest an, 
pentru creșterea producției de titei ?

— Deși în munca petroliștilor ne
prevăzutul nu poate fi exclus, activi
tatea se desfășoară după rigorile unei 
discipline stricte de plan, de produc
ție. Anul acesta s-a produs în cadrul 
trustului revirimentul așteptat în pri
vința sporirii extracției de titei? — 
îl întrebăm pe tovarășul Valentin 
Anghel Popescu, directorul trustului 
Bolintin.

— Așa cum ne-am angajat în fata 
partidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la Con
gresul consiliilor 
oamenilor muncii, 
ne spune interlo
cutorul. obiectivul 
prioritar urmă
rit l-a constituit 
creșterea mai ac
centuată a pro
ducției de titei 
extras, la nivelul 
sarcinilor . din planul pe acest prim 
an al cincinalului. începind din luna 
august, realizările noastre se situează 
la nivelul planului. în lunile august 
si septembrie am reușit să extragem 
peste plan 6 000 tone de titei. Faptul 
că de la începutul anului și pină 
acum producția zilnică a crescut, in 
medie, cu aproape 1100 tone și se 
menține pe linie ascendentă, ne dă 
garanția că pină la sfirșitul lunii 
decembrie vom recupera integral ne- 
realizările din semestrul I, nivelul 
extracției crescind la 3 milioane 
tone — cea mai ridicată producție de 
titei din istoria trustului.

Așadar. în condițiile în care insta
bilitatea preturilor și accentuarea cri
zei petrolului pe piața mondială im
pun măsuri energice pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de plan 
de explorare a zăcămintelor de titei 
și gaze naturale, creșterea aportului 
acestora la asigurarea independentei 
energetice a tării, răspunsul colecti
vului acestui trust este limpede : 
„Vom face totul pentru a da tării cit 
mai mult petrol !" Un angajament 
susținut prin fapte, printr-o muncă 
tenace, de zi cu zi. mai bine orga
nizată, mai eficientă. In ce direcții 
își orientează eforturile petroliștii ?

Studierea structurilor geologice cu
noscute ca fiind productive, intensi
ficarea cercetării pentru descoperirea 
de noi zăcăminte au dat posibilitatea 
lărgirii frontului de extracție, asigu- 
rîndu-se în același timp perspectivă 
activității de punere in producție a 
noi sonde.

— Depășirea planului atît Ia forajul 
pentru cercetare geologică, cit și Ia

BUNA CALITATE GARANTEAZĂ 
DESFACEREA PRODUSELOR LA EXPORT

întreprinderea de prelucrare a 
lemnului „23 August** din Tirgu Mu
reș este unitatea cu cea mai mare 
pondere la export din industria mo
bilei. Colectivul ei a dobîndit în 
decursul anilor un corisiderăbil pres
tigiu in rîndul partenerilor externi. 
Exportul produselor cu marca „Mo- 
bex‘‘ — efectuat azi în peste 13 țări 
ale lumii — a urmat o dinamică spec
taculoasă : de la numai 0.5 la sută 
(din totalul productiei-marfă) în 
1965. 69 la sută — în 1975, 72 la sută 
— în 1980. la 94 la sută în acest an. 
Odată cu creșterea solicitărilor la 
export pe relația devize libere, vo
lumul producției de mobilă a sporit 
continuu, unitatea realizînd azi peste 
570 sortimente de mobilă, exportate 
în țări ca Olanda. Anglia. Suedia, 
R.F. Germania. Belgia. Elveția. Ja
ponia ș.a. Iată o altă cifră expresivă 
în ce privește forța de mobilizare a 
colectivului pentru realizarea planu
lui la export : fată de capacitatea de 
producție proiectată a celor cinci 
secții, unitatea a realizat în 1980 o 
producție de mobilă în valoare de 
2.7 ori mai mare, iar pînă în anul 
1985 creșterea va fi de 3,6 ori.

Din rezultatele pe 9 luni din acest 
an reiese că întreprinderea a expor
tat mobilă în valoare de peste 200 
milioane lei. Totuși, sarcinile de 
plan la export pe această perioadă 
au fost realizate în proporție de nu
mai 92 la sută. Aparent o nerealizare 
mică, dar ea există și cauzele re
zidă. în principal. în neasigurarea în

NOILE INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)
bune, de ce nu au fost aplicate punct 
cu punct ? Sint doar întrebări ce aduc 
in discuție responsabilitatea specia
liștilor și cadrelor de conducere în
sărcinate să sprijine efectiv activi
tatea de debut din noile unităti eco
nomice.

Desigur, consolidarea economică a 
întreprinderilor și capacităților date 
in exploatare constituie un proces 
amplu, cu o anumită durată, presu- 
punind insă acțiuni insistente, bine 
corelate, pe planul general al eco
nomiei. îndeplinirea acestei sarcini 
impune colaborarea permanentă, pă
trunsă de înalt spirit de răspundere, 
între întreprinderi, centrale și mi
nister în orice problemă.

Insistăm asupra acestor aspecte, nu 
numai pentru faptul că ele eviden
țiază o optică păgubitoare și un stil 
de muncă inacceptabil intr-o proble
mă de mare însemnătate pentru eco
nomia națională. Dar și pentru că, 
in numeroase cazuri, neajunsurile 
actuale ar putea fi destul de lesne și 
rapid înlăturate. Cu condiția să se 
acționeze cu răspundere și seriozi
tate asupra cauzelor care duc la 

forajul de mare adincime a permis 
in acest an fundamentarea producției 
din sonde noi, punindu-se in evi
dentă noi acumulări de petrol și gaze 
pe structurile Stăncuta-Bertești. Um- 
brărești (în schela Brăila), Arțari, 
Ileana, Săbăreni (în schela Titu), 
Bălăria. Ciocănești. Baciu (în schela 
Cartojani) — ne spune geologul-șef 
al trustului, tovarășul Ion Bucur. 
Pentru creșterea rezervelor de titei 
și gaze vom extinde metodele mo
derne de cercetare geologică. • vom 
începe, in schelele Titu și Brăila, 
prospecțiuni seismice la mare adin
cime, iar interpretarea operativă a 
rezultatelor ne va permite începerea 
lucrărilor de punere în exploatare a 
noi zăcăminte.

Semnificativ este că, pe ansamblul 
trustului, durata de Ia începerea 

Materii prime și energie din resurse proprii la nivelul
cerințelor dezvoltării economice și sociale a patriei

prospecțiunilor pină la punerea in 
exploatare a noilor zăcăminte s-a 
scurtat cu aproape un an. Cum s-a 
realizat acest cîștig de timp ? Prin 
concentrarea instalațiilor de foraj in 
zonele de cel mai mare interes. în
ceperea săpării sondelor de exploa
tare în același timp cu cele de cerce
tare în zonele sigure, prin realizarea 
unor viteze ridicate de foraj. Refe- 
rindu-ne la acest ultim aspect, tre
buie menționat că viteza lunară de 
foraj a ajuns la 1 650 metri pe in
stalație. fapt ce permite ca într-o 
lună să se foreze. în medie, patru 
sonde. Buna organizare a activității 
de foraj constituie unul dintre prin
cipalii factori care au determinat 
creșterea producției de țiței.

O altă direcție de acțiune urmărită 
perseverent de conducerea trustului 
și a schelelor o constituie accelerarea 
lucrărilor de punere in producție a 
sondelor din zonele in care s-au 
identificat rezerve, in special a son
delor cu debite mari. Pe ansamblul 
trustului, in acest an aportul produc
tiv al sondelor noi trebuie să atingă 
circa 250 000 tone titei. Prin apli
carea unor măsuri complexe de ex
ploatare a rezervelor 
structuri noi și de mare 
la începutul anului au 
producție peste 200 de 
majoritatea cu o productivitate si
tuată peste media pe trust. Alte 180 
de sonde vor fi introduse în parcul 
productiv în următoarele luni, ceea 
va conduce la creșterea producției 
țiței. Important este și faptul 
vitezele mari realizate la forajul ... 
cercetară și exploatare sînt însoțite 

existente in 
adincime, de 
fost nuse în 

sonde noi.

ce 
de 
că 
de

timp util a anumitor contracte și. 
mai ales, în lipsa unor capacități de 
uscare a materiei prime la nivelul 
cerințelor actuale.

— Colectivul nostru — ne spune 
inginerul Emil Roșea, director co
mercial — a acționat grabnic pentru 
înlăturarea tuturor deficientelor e- 
xistente. Toate formațiile de lucru

însemnări
de la întreprinderea 

de prelucrare a lemnului 
„23 August" din Tg. Mureș

au fost întărite cu muncitori si spe
cialiști de înaltă calificare și cu o 
îndelungată experiență, ca sculptori, 
intarsieri, tîmplari. montatori, mași- 
niști, tapiteri și alții. Si. ceea ce este 
mai important, pentru asigurarea 
fluxului normal al producției de ex
port au fost create Ia Reghin o 
secție de croit semifabricate din 
lemn, precum și o uscătorie și un 
depozit de cherestea, care au dublat 
capacitatea de croire — uscare. Tot
odată. pentru a suplini partial defi
citul (existent încă) al capacităților de 
uscare ale întreprinderii, sîntem pe 
punctul de a asigura prin cooperare 
noi capacități de uscare la intreprin- 

nerealizarea indicatorilor din pro
iecte.

încă o problemă. Cerințele legate 
de atingerea parametrilor proiectați 
trebuie privite în unitatea deplină a 
acestora, acordindu-se atenție nu 
numai realizării sarcinilor cantita
tive. ci. în același timp. îndeplinirii 
și depășirii indicatorilor de eficientă. 
Un rol deosebit în realizarea acestui 
important obiectiv revine organiza
țiilor de partid din întreprinderile 
respective, chemate să acționeze di
namic și viguros pentru mobilizarea 
personalului muncitor, să întărească 
controlul de partid asupra modului 
în care sînt finalizate măsurile sta
bilite. să militeze pentru întărirea 
spiritului gospodăresc, a aplicării 
principiilor autogestiunii și autocon- 
ducerii muncitorești. Cu toții sintem 
interesați ca investițiile realizate 
pină acum să dea. fără nici o excep
ție, cît mai repede rezultatele scon
tate, să fie cît mai bine valorificate. 
Nu trebuie nici o clipă uitat că aceas
ta este una din căile importante pen
tru realizarea prevederilor realiste și 
mobilizatoare ale cincinalului, pen
tru creșterea mai rapidă a avuției 
naționale și a venitului national.

rapid al lucrărilor pre- 
inceperii producției la 
în schela Videle, unde

de un ritm 
mergătoare 
noile sonde. _______ __ ___  ___
se înregistrează cele mai bune rezul
tate în această privință, durata pro
belor de producție s-a redus la ju
mătate. în loc de 10 zile, cit sint 
programate. în medie, aceste probe, 
ele se realizează aici în 5 zile sau 
chiar mai repede.

Ce înseamnă începerea producției 
fie numai cu o zi mai devreme la 
noile sonde forate? O cantitate de 
țiței extras suplimentar de aproape 
1 000 tone. Cantitate care, dacă ar 
trebui să fie adusă din import, ar 
necesita un efort valutar de circa 
300 000 dolari. Acesta este efectul 
concret al unor măsuri simple, dar 
eficiente de organizare, care constau, 
în esență, în începerea montării 

conductelor, a u- 
nitătilor de nom- 
pare si a instală
rii liniilor electri
ce odată cu pro
bele de producție.

Introducerea sis
temului de urmă
rire centralizată a 
funcționării son
delor în condițiile 
existentei unor 

parcuri mari de extracție, care cu
prind sonde cu debite mult diferite, 
constituie o altă direcție de acțiune 
menită să contribuie la realizarea 
sarcinilor pe care le au de îndeplinit 
petroliștii trustului. Care sînt rezul
tatele experimentării acestui sistem ? 
Aplicat la un parc de 12 sonde din 
schela Videle, sistemul permite sesi
zarea operativă a oricăror defecțiuni 
în functionarea sondelor ; brigăzile 
de intervenție pot intra rapid in ac
țiune. micșorîndu-se substantial du
rata opririlor accidentale. în acest 
an, încă 120 de sonde vor fi urmărite 
prin acest sistem care va fi extins 
și în celelalte schele ale trustului. 
Acestor măsuri li se adaugă cele vi- 
zînd stimularea brigăzilor și unități
lor ce obțin producții suplimentare 
de țiței. Revelator în acest sens este 
faptul că la schela Cartojani. unde în 
toate secțiile s-a introdus acordul 
global, in luna august s-a realizat un 
plus de 1 500 tone titei fată de planul 
la zi.

înalta conștiință muncitorească, 
disciplina care caracterizează pu
ternicul colectiv al petroliștilor din 
Bolintin dau garanția că bunele re
zultate înregistrate aici în ultimele 
luni vor fi confirmate în continuare, 
cu și mai multă vigoare, astfel ineît 
sarcinile ce le revin din planul pe 
întregul an vor fi integral onorate. 
O dovedește și angajamentul asumat 
în cinstea „Zilei petrolistului** de a 
spori cu încă 200 tone de țiței nivelul 
extracției zilnice pe ansamblul trus
tului.

Dan CONSTANTIN

derile din sector de la Gheorgheni, 
Brașov. Cimpeni.

Dintre toate acțiunile întreprinse 
pentru recuperarea restantelor la 
export, cele mai însemnate vizează 
insă efortul susținut de concepție al 
colectivului, consacrat modernizării 
produselor destinate partenerilor ex
terni. Atelierul de proiectare este un 
veritabil laborator de creație. Aici, 
ia solicitarea firmelor importatoare, 
se adaptează sau reproiectează nu
meroase produse. Pe de altă parte, 
de la începutul anului și pînă acum, 
întreprinderea a produs un număr 
de 202 prototipuri de mobilă. „Vitrina 
749 și bufetul 194, pe care le vedeți 
— ne spune inginerul loan Hagea, 
șeful secției nr. 2 — sînt două pro
duse la care firma engleză «Lock» 
ne-a solicitat unele modificări. Le 
efectuăm «pe loc». Așa am ajuns ca 
25 la sută din producția anuală a 
întreprinderii șă fie nouă, ca la fie
care patru ani mobila produsă să fie 
complet înnoită".

Deosebit de importantă este și ori
entarea întreprinderii către producția 
mobilei „Stil", cu un înalt grad de 
prelucrare și consum redus de mate
rie primă. Avantajele ? Un calcul su
mar arată că. la garnitura stil „Ba
roc D 10". dintr-un metru cub de 
material lemnos se realizează o pro
ducție în valoare de 38 735 lei. în 
timp ce la garnitura „Miraj" (cu un 
mai redus grad de prelucrare) a- 
ceasta nu depășește 11 698 lei. O a- 
tare orientare a fost posibilă și pen
tru că. din cite am aflat, o bună par
te din elevii liceului industrial nr. 2 
și cei ai școlii profesionale (de pe 
lingă întreprindere, care asigură an 
de an forța de muncă calificată) lu
crează efectiv Ia diferite produse 
destinate exportului : mic mobilier, 
mlniseturi. pupitre, scaune și altele.

în sfîrșit. printr-o mai strînsă co
laborare a întreprinderii cu partene
rii externi — prin intermediul „Teh- 
noforestexport". dar și direct cu fir
mele străine — I.P.L. „23 August" a 
reușit în ultima perioadă să cunoas
că mai bine solicitările lor. să eli
mine unele deficiente de ordin cali
tativ. e drept puține la număr, ge
nerate mai ales de operațiile de ma
nipulare și transport.

Sint doar cîteva din acțiunile con
crete întreprinse de consiliul oame
nilor muncii cu participarea întregu
lui colectiv, sub conducerea organi
zației de partid, pentru realizarea și 
depășirea. în perioada următoare, a 
planului de export. Dovadă că lu
crurile merg pe un făgaș normal este 
și faptul că. în ultimele zile, au fost 
livrate unor parteneri externi. înain
te de termen. 7 vagoane cu mobilă 
stil „Baroc". Se creează premise și 
chiar certitudini, așa cum dealtfel au 
precizat toți cei cu care am discutat, 
muncitori si specialiști, ca olanul de 
export pe acest an să fie îndeplinit 
integral.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"



SC1NTEIA — simbătâ 3 octombrie 1981PAGINA 4 I

FORMAREA OMULUI NOU, CU ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ SOCIALISTĂ
rezultatul unei

ideologică
noi calități în activitatea 
și politico-educativă

Este un adevăr axiomatic că la 
baza oricărei înfăptuiri se află oa
menii, cu cunoștințele, priceperea și 
hărnicia lor. Cu atît mai evident 
apare acest adevăr cind este vorba 
de societatea socialistă, care se con
struiește conștient, prin acțiunea mi
lioanelor de oameni ai muncii. Mai 
ales în etapa actuală, amploarea mu
tațiilor pe care le implică făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe plan economic, politic, 
social, trecerea țării noastre in sta
diul nou, de țară mediu dezvoltată, 
solicită participarea maselor celor 
mai largi ale celor ce muncesc. Și 
este de la sine înțeles că cu cit aceas
tă participare va fi mai activă, mai 
responsabilă, mai competentă, cu atit 
transformările revoluționare se vor 
înfăptui mai profund, mai rapid.

De aci atenția deosebită pe care par
tidul nostru o acordă activității poli- 
tico-ideologice și cultural-educative 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste. considerînd-o o componentă 
esențială și un factor de prim ordin 
in transformarea revoluționară a so
cietății. „Dacă ne propunem să trans
formăm societatea, să cunoaștem tai
nele naturii și să o transformăm — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— apoi trebuie să ne propunem mai 
cu seamă să transformăm conștiința 
omului. Fără aceasta nu putem să 
transformăm nici societatea". Aceas
tă orientare și-a găsit o expresie cla
ră in documentele partidului nostru, 
in programele de măsuri adoptate in 
ultimii ani privind activitatea in 
acest domeniu. Este semnificativ 
faptul că in indisolubilă legătură și 
intercondiționare cu obiectivul fun
damental al acestei etape — realiza
rea unei noi calități în întreaga ac
tivitate economico-socială. Congresul 
al XII-lea a stabilit obiectivul reali
zării unei noi calități în organizarea 
și conducerea muncii politico-educa
tive. in pregătirea ideologică a co
muniștilor. a maselor populare.

Cu principialitatea si consecventa 
revoluționară ce-i sînt proprii, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a stăruit în repe
tate rinduri asupra căilor si moda
lităților de perfecționare a activită
ții educative, precum și, recent, in 
expunerile prileiuite de Congresul al 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii, aniversarea „Scinteii", deschi
derea noului an de invătămînt — 
aceste expuneri continind o mare bo
găție de idei, jalonînd cu claritate 
direcțiile în care trebuie acționat în 
continuare pentru ca activitatea in 
acest domeniu să se ridice la nive
lul cerințelor- actuale.

Un obiectiv major - 
însușirea de către toți 

membrii societății 
a concepției științifice 

despre lume a clasei 
muncitoare

La baza, întregii activități a 
partidului nostru se află materia
lismul dialectic și istoric, principiile 
socialismului științific. în mod fi
resc, un obiectiv major al mun
cii educative îl constituie cunoaș
terea și însușirea de către ’ toți 
membrii societății a concepției știin
țifice despre lume a clasei munci
toare. Aceasta nu are nimic comun 
cu învățarea ne de rost sau repe
tarea mecanică a unor idei, fraze, 
citate din scrierile clasicilor teoriei 
revoluționare. Combătînd asemenea 
practici — în spiritul in care înșiși 
întemeietorii marxism-leninismului 
au făcut-o la vremea lor — tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
nu o dată necesitatea însușirii și a- 
nlicării creatoare a principiilor ma
terialismului dialectic și istoric.

Aceasta înseamnă. în mod concret.

a privi teoria revoluționară nu ca 
pe o culegere de dogme, de precepte 
imuabile, valabile oriunde și pentru 
orice etapă de dezvoltare, ci ca o 
teorie permanent deschisă vieții, care 
trebuie continuu dezvoltată, pe baza 
noilor realități economico-sociale. a 
noilor cuceriri ale științei și cunoaș
terii umane.

Atitudinea creatoare față de teo
rie presupune, totodată, studiul a- 
profundat si însușirea documentelor 
partidului nostru, a expunerilor si 
cuvintărilor secretarului general ai 
partidului, care reprezintă expresia 
marxismului creator în România, în
scriind. prin generalizarea experien
ței revoluției si construcției socialis
te. prin analiza si interpretarea fe
nomenelor si proceselor specifice 
dezvoltării noastre sociale, contribu
ții de seamă la dezvoltarea socialis
mului științific, a gindirii materia- 
list-dialectice. Mai ales, este impor
tant ca ideile, aprecierile din do
cumentele de partid să fie rapor
tate la realitățile fiecărui loc de 
muncă, la viata fiecărui colectiv, des- 
prinzindu-sc concluzii pentru activi
tatea practică ; tocmai în acest fel 
ideile. . convingerile comuniste se 
convertesc in fapte, activitatea ideo
logică devine eficientă, se transfor
mă într-o puternică forță de mobi
lizare și dinamizare a energiilor. A- 
nalizele întreprinse asupra modului 
de desfășurare a invătămintului po
litico-ideologic au arătat că cerința 
legării strinse a teoriei de practică, 
de cerințele vieții, nu este pretutin
deni bine înțeleasă. în nu puține ca
zuri. studiul ideologic este insuficient 
orientat spre înțelegerea și înfăp
tuirea sarcinilor concrete desprinse 
din hotăririle de partid. încă se 
menține tendința de tratare ab
stractă a unor probleme, de prea 
puține ori dezbaterile sint finali
zate cu propuneri și soluții de 
îmbunătățire a muncii. Iată de ce, 
în orientarea si conducerea activită
ții politico-ideologice. odată cu ex
plicarea politicii partidului, a con
ținutului si rațiunilor diferitelor 
hotărîri si legi, organele si organi
zațiile de partid sînt chemate să 
stăruie asupra modalităților , de 
transpunere a lor în viată la fieca
re loc de muncă. Rezultatele obținute 
în înfăptuirea politicii partidului, in 
realizarea sarcinilor cincinalului, fap
tele de muncă consacrate înfloririi 
patriei socialiste, creșterii gradului de 
bunăstare și civilizație a poporului — 
iată criteriul suprem de apreciere, 
fără de care vorbele, oricît de fru
moase despre omul nou. despre con
știința înaintată, rămîn fără acoperire.

A fi revoluționar azi
în repetate rinduri și din nou re

cent, secretarul general al partidului a 
subliniat necesitatea ca activitatea 
ideologico-educativă să urmărească 
cultivarea la comuniști, la toți oame
nii muncii, a spiritului revoluționar. 
Cerință decurgind firesc din însuși ca
racterul partidului, din telurile sale 
de transformare revoluționară a so
cietății. Dacă in condițiile ilegalită
ții. spiritul revoluționar se exprima, 
înainte de toate, prin lupta pentru 
răsturnarea rinduielilor întemeiate 
pe exploatare și asuprire, astăzi prin
cipala formă de manifestare a spi
ritului revoluționar o constituie ac
tivitatea pentru întărirea orînduirii 
socialiste, pentru progresul economi- 
co-social. pentru promovarea noului, 
pentru înlăturarea a tot ceea ce s-a 
perimat si frinează mersul înainte.

Ne-am angajat intr-o operă vas
tă. care solicită eforturi pe măsu
ră. în realizarea telurilor ambițioa
se pe care ni le-am propus, avem 
de învins multe greutăți. Revoluțio
nar este acela care nu 'se lamentea
ză in fata greutătilo/. nu încruci
șează brațele, nu privește neputin
cios de pe „margine", ci consideră de 
datoria lui să pună umărul unde e 
mai greu, să se angajeze în biruirea 
greutăților cu întreaga energie si pri
cepere de care e capabil. Așa cum 
sublinia secretarul general al parti

dului. „să formăm revoluționari care 
să nu se tinguiască, ci să lupte pen
tru a înălța patria pe piscurile lu
minoase ale comunismului, pentru 
independența României".

Spiritul revoluționar se exprimă 
deopotrivă în integritatea morală ; 
el nu are nimic comun cu discre
panta între vorbă si faptă, presu
pune respectarea principiilor eticii si 
echității socialiste în societate si în 
familie, la fel ca si la locul de mun- 
,că. un acut simt de răspundere pen
tru profilul moral al propriei fami
lii, pentru educarea copiilor. Și în 
acest domeniu se impune depășirea 
tendințelor de prelucrare generală, de 
abordare a exigențelor eticii noi prin 
simpla prezentare a principiilor și 
normelor înscrise in Codul etic. Mun
ca politico-educativă își poate, spori 
forța de influențare în măsura in 
care aceste principii și norme con
stituie punctul de plecare pentru o 
temeinică analiză a stărilor de lu
cruri din fiecare colectiv, pentru 
combaterea manifestărilor negative, 
străine concepției și moralei comu
niste. a influențelor ideologiei bur
gheze, sub orice formă ar apărea.

O trăsătură esențială

tăți. pentru edificarea unei civiliza
ții superioare.

în concepția partidului nostru, edu
cația patriotică implică, deopotrivă, 
cultivarea respectului față de cei de 
altă naționalitate, a sentimentelor de 
solidaritate internațională. De aici și 
cerința ca propaganda de partid, în
treaga activitate educativă să con
tribuie la întărirea spiritului de pri
etenie și frăție între toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. la combaterea oricăror mani
festări de șovinism, naționalism, ra
sism. la cunoașterea și aplicarea con
secventă a politicii naționale a parti
dului, de asigurare a deplinei egali
tăți in drepturi a tuturor cetățenilor 
tării.

Dezvoltarea
convingerilor

ateist-știtnțifice

a profilului omului nou
- iubirea de patrie

Un imens izvor de tărie morală 
pentru oricare om și în același timp 
o uriașă forță de progres pentru so
cietate in ansamblu este iubirea de 
patrie — sentiment amplificat în con
dițiile noii orinduiri de conștiința 
valorii inestimabile și atașamentul 
fată de cuceririle socialismului. Do
cumentele de partid subliniază înda
torirea organizațiilor de partid, a 
tuturor factorilor educativi de a 
folosi mijloacele atit de diverse 
ale activității politico-ideologice pen
tru a dezvolta spiritul patriotic 
al milioanelor de oameni ai mun
cii. devotamentul lor față de 
partid, fată de cauza socialismului. 
Bogate valențe de educație patrioti
că sînt cuprinse în cunoașterea glo
rioaselor tradiții de luptă ale poporu
lui. si mai ales a realităților noi ale 
societății noastre. Reliefarea acestor 
realități, a marilor înfăptuiri obținu
te de ponorul nostru sub conducerea 
partidului, a distantei uriașe care a 
fost străbătută intr-un răstimp isto
ric scurt in transformarea revoluțio
nară a tării. în schimbarea modu
lui de viață al oamenilor muncii, se 
cuvin mai;bine puse în lumină. Por
nind de ,1a aceste înfăptuiri, propa
ganda nbăstră poate si trebuie să 
dea o ripostă fermă si convingătoa
re. să manifeste mai multă comba
tivitate fată de încercările cercurilor 
reacționare de peste hotare de a po
negri România socialistă, de a pune 
la îndoială capacitatea noii orinduiri, 
dovedită în practică, de a soluțio
na marile probleme ale dezvoltării 
sociale in epoca noastră. în același 
timp, nu putem rămine indiferenți 
nici fată de flecăreala măruntă, sus
citată de canalele propagandei străi
ne ostile, față de faptul că. amăgiți 
de ^ceasta propagandă, de iluzia că 
îri altă parte vor găsi poate un trai 
mai ușor, unii sint gata să-si pără
sească tara in care s-au născut si 
pentru a cărei libertate si dezvolta
re părinții si strămoșii lor au dat 
atîtea jertfe. Faptul că mai există 
asemenea oameni reflectă, desigur, și 
carențe ale activității politico-educa
tive. Or. stă în puterea acestei ac
tivități. a muncii de propagandă, a- 
nimate de marile idealuri patriotice 
revoluționare, să cultive la toti ce
tățenii sentimentul luminos al apar
tenenței la o patrie, al răspunderii 
fată de moștenirea înaintașilor si fată 
de generațiile viitoare, să sădească 
în conștiința fiecăruia convingerea 
că nu căutind in afară, undeva, citi- 
va arginti în plus se va putea bucura 
de o viată mai bună, ci muncind in 
propria tară, pentru învingerea greu
tăților. pentru construirea noii socie

Oferind o explicație științifică asu
pra tuturor fenomenelor din natură 
și societate, concepția despre lume a 
clasei muncitoare — materialismul 
dialectic și istoric este opusă fideis- 
mului, concepțiilor mistice, religioase, 
în mod firesc, însușirea acestei con
cepții inseamnă situarea consecven
tă pe pozițiile ateismului, eliberarea 
de orice credințe și practici religioase.

Și in acest domeniu, se apreciază 
în documentele de partid, activitatea 
politico-ideologică nu este întotdeau
na la înălțimea cerințelor. Uneori se 
înțelege greșit relația dintre politica 
partidului si statului de garantare a 
libertății de conștiință, de asigura
re a manifestării libere a cultelor re
ligioase in condițiile legii, si obli
gația comunistului, a revoluționaru
lui de a se situa consecvent ne po
zițiile materialismului știihtific. de 
a acționa pentru promovarea aces
tei concepții. O activitate siste
matică de popularizare a rezulta
telor cercetării științifice în desci
frarea tainelor Universului, corelată 
cu o preocupare mai atentă pentru 
condițiile de viată ale oamenilor, 
pentru ajutorarea lor in depășirea 
unor momente grele care pot fi spe
culate pentru inocularea misticismu
lui. sint tot atitea căi de a spori e- 
ficienta activității de educație 
ateistă.

*
Desigur, realizarea unei noi calități 

în activitatea politico-ideologică soli
cită întărirea rolului conducător al 
partidului, participarea nemijlocită la 
munca educativă a întregului activ, 
a tuturor comuniștilor, in primul rind 
a cadrelor de bază, stimularea iniția
tivei tuturor factorilor investiți cu 
răspunderi în acest domeniu și an
trenarea lor, prin intermediul con
siliilor de educație politică și cul
tură socialistă, la o activitate tot mai 
bogată, mai diversă și mai convin
gătoare.

Vaste posibilități educative oferă 
manifestările ce au loc în cadrul 
Festivalului national „Cîntarea Româ
niei". împletind organic activitatea 
cultural-artistică cu cea politico-edu
cativă. stimulînd creația tehnico-sti- 
intifică și munca creatoare in pro
ducție. festivalul se poate afirma tot 
mai puternic ca o largă mișcare de 
educație patriotică, revoluționară a 
maselor strins legată de realizarea 
marilor obiective ale dezvoltării pa
triei. de <Jerintele materiale si spi
rituale ale poporului nostru.

Dispunem în domeniul propagan
dei. al educației politice de forte su
ficiente. de cadre capabile, de o- 
rientări clare, de o bază materială 
și un cadru organizatoric corespun
zător. Ceea ce se impune este ca a- 
ceste posibilități să fie din plin fo
losite pentru ridicarea întregii pro
pagande la nivelul marilor realizări 
obținute in opera de construcție so
cialistă. pentru transformarea ei in
tr-o puternică forță motrice a pro
gresului României socialiste.

Ada GREGORIAN
___________________________ y

Teatrul, ca orice formă 
de manifestare artistică, 
nu poate fi conceput în 
afara unei organizări ri
guroase a materialului din 
care este plămădit.

Dinamica societății mo
difică sensibil, de la o pe
rioadă Ia alta, obiectul 
teatrului, aspectele majore 
pe care el trebuie să le 
oglindească. Transforma
rea revoluționară a lumii, 
procesul in care sîntem 
cu toții angajați re
structurează mereu rapor
tul dintre real și ideal, 
cristalizează noi aspirații, 
nuanțează, îmbogățește și 
chiar obligă la o schim
bare a obiectivelor majore 
pentru care trebuie să mi
liteze arta in general și 
teatrul in special.

Pentru oricine parcurge 
dramaturgia noastră de la 
„Citadela sfărimată" Ia 
„Jocul vieții și al morții" 
și „Orașul viitorului", de 
la „Ferestre deschise" la 
„Salonul" sau „Ordinato
rul", de la „Visul" la „A- 
cești îngeri triști" și „Hoții 
de vulturi" faptul e evi
dent. După cum este evi
dentă și evoluția artei 
spectacolului de la simpli
tatea montărilor de acum 
trei decenii la complexi
tatea, bogată în semnifi
cații, a unor realizări pre
cum „Danton", „Echipa 
de zgomote", „Niște ță
rani", „Răceala", mai ve
chiul „Ape și oglinzi" ori 
mai recentul „Studiu os
teologic" — ca să mă refer 
doar la transpunerea scrie
rilor românești.

Și opțiunile tematice și 
problematice ale drama
turgilor (sub presiunea 
vieții și ofensivelor actua
lității), și interesele și gus
tul publicului se schimbă, 
aș zice, chiar evoluează 
rapid. Soluțiile demne de 
încredefe, în trecut și chiar 
multe dintre cele curente, 
par să nu mai fie adecva
te pentru satisfacerea de
zideratelor actuale.

Evident, dramaturgia ro
mânească iși accentuează 
dimensiunea politică, fe
rind — 'fără a părăsi as
pectul structurilor socia
le, economice — in însăși 
mentalitatea reală a omu
lui contemporan, militînd 
pentru autodepășire, pen
tru decantarea valorii mo
rale de nonvaloare, fals,

mistificare. Ea zugrăvește 
și militează pentru omul 
nou — nu o dată surprin- 
zîndu-I în esența atitudi
nii sale față de muncă, 
echitate socială.

Remodelarea țelurilor 
concrete si a strategiei 
atingerii lor este un aspect 
ce a privit, dar trebuie să 
privească in chip și mai 
conștient și concertat, și 
activitatea teatrelor. In 
acord cu dinamica socie
tății și a scrisului pentru 
scenă apare necesitatea 
reformulării — în cadrul

cesară) a politicii teatrale, 
relevă gradul de compe
tență al celor cărora le 
este încredințată conduce
rea colectivelor teatrale. 
Viața ne obligă să fim 
pragmatici. Dar pragmatis
mul deceniului 9 din seco
lul 20 cred că trebuie re- 
definit. Și. mai ales, cred 
că in orice caz ritmul ri
dicat al activității din țara 
noastră nu numai că nu 
ar justifica un nivel scă
zut și comod al ștachetei 
artistice, ci obligă la sar
cini artistice din ce in ce

Forța emoțională 
a spectacolului 

teatral
Opinii de Mircea ALBULESCU

programului larg al poli
ticii culturale și sub sem
nul unei concepții unitare 
— a unor noi țeluri con
crete ale colectivelor tea
trale. Zona stabilirii aces
tor noi țeluri — care con
stituie factorii concreți ai 
politicii teatrale — o con
stituie, după opinia mea, 
studierea relației teatru
lui cu publicul, a ecoului 
și efectului teatrului asu
pra spectatorilor, preocu
parea de amplificare a 
puterii de influențare.

Afirmații asemănătoare 
se fac aproape la fiecare 
început și sftrșit de sta
giune. Trebuie însă bine 
înțeles că atari obiective 
presupun în primul rind 
criterii noi, sensibil adec
vate scopului (evoluția 
dinamică, imprevizibilă, 
greu sesizabilă numai prin 
intuiție, a mișcării teatra
le. ne de o parte), cit 
și mijloacele pe care teh
nica modernă le pune la 
dispoziție pentru studierea 
acestor probleme.

Măsura în care se obține 
cristalizarea și atingerea 
unor atari țeluri, ce con
stituie forma concretă (ne

Brâncușiana Bl
însemnări de Radu NEGRU

CRONICA LITERARĂ

Nu credeam că pietrele 
pot vorbi. Mi se părea dă 
numai in basme se pot în- 
timpla asemenea minuni, 
dar le-am întilnit la Hobi- 
ța. in zăvoiul plin de lu
mina caldă a lui septem
brie, la cîțiva pași de casa 
cea veche de lemn, în care 
s-a născut Brâncuși.

Cu începere din vara 
anului 1980, aici se desfă
șoară un colocviu național 
de sculptură, acum la a 
Il-a ediție, o amplă dezba
tere despre drumurile ar
tei contemporane, in care 
tinăra generație a talente
lor românești iși spune cu- 
Vintul, oral și scris, dar mai 
ales cu dalta, in piatra mi
nunată de calcar, adusă de 
dincolo de munte, din 
Transilvania. Vechi dru
muri ale transhumantei, da
tini și obiceiuri leagă aces
te minunate locuri ale Găr- 
jului aflate la întîlnirea 
pădurilor de stejar cu cele 
de brad, unde se intrec 
meșteri ai tradiției seculare 
în cioplirea lemnului și a 
pietrei, de tot ce este în
frățit și propriu ca stil 
popular la Sibiu și in Bi
hor. Hațeg și Hunedoara. 
S-au întilnit, parcă simbo
lic. aici, ne spune prof. dr. 
Ion Mocioiu. președintele 
comitetului de cultură si 
educație socialistă, unul din 
inițiatorii taberei de crea
ție. în fiecare an cite 12 
sculptori valoroși, din toa
te provinciile istorice ale 
României, ca să-i aducă un 
eiogiu prin muncă mare
lui, inegalabilului nostru 
Brâncuși. Printr-o lege ne
scrisă a taberei, vin aici 
cite 12 sculptori, atiția cite 
scaune clepsidră sint in ju
rul „Mesei1 tăcerii", vin

pentru meditație, discuții 
ample și de multe ori 
aprinse, dar mai ales pen
tru a lăsa cite o lucrare de 
proporții monumentale, aici, 
in crîngul verde, lingă apa 
Bistriței, pe puntea căreia 
și-a purtat pașii spre școa
lă Constantin, al 5-lea fiu 
al familiei Brâncuși.

Pentru a consfinți spiri
tul neliniștit, de căutare 
novatoare, aspect esențial 
al permanenței lui Brân
cuși in cultura noastră, au 
venit aici, alături de sculp
torii Dorn Covrig, Vasile 
Onuț, Al. Marchiș, Vasile 
Ivan. Alecu Bobu-Gorjan, 
Cristian Bedivan, Ion Ian- 
cuț, Grigore Patriehi, Ște
fan Călărășanu, Nicu Bân- 
dărău. Vlad Ciobanu, Do- 
rel Oprescu, un grup de 
oameni ai gindului și su
fletului, scrisului și cînte- 
cului contemporan. Cu toții 
s-au întilnit cu vrednicii 
săteni ai locului, oameni 
harnici, pricepuți și mîndri, 
care sporesc prin munca 
lor avuția țării, iar prin 
amintirile și povestirile lor 
despre Brâncuși îmbogă
țesc tradiția orală și res
pectul pentru valorile au
tentice.

Merită din plin semnala
tă semnificația profundă pe 
care artiștii din cele două 
ediții succesive au dat-o 
sculpturilor grupate, ca la 
Măgura, Galați, pe cheiul 
Brăilei, tot intr-o rostire 
estetică amplă, a adevăru
rilor de viață, cugetare și 
simțire, caracteristice po
porului nostru, istoriei lui 
trecute și prezente. Aici, 
mai mult ca oriunde, s-a 
închegat in ritmurile pie
trei legenda creației prin

mai mari, aș spune mai 
ample, subtile și complexe 
in același timp.

Desigur, sint incă multe 
progrese de făcut sub ra
portul conținutului de pro
bleme și idei al teatrului 
— la care contribuția prin
cipală o are oferta drama
turgului.

Referindu-mă aici insă 
la procesul transfigurării 
artistice, aș evidenția în 
primul rind un efect nece
sar, atins cu adevărat des
tul de rar. O calitate pe 
care a solicitat-o in cîte- 
va rinduri, adresindu-se 
artiștilor, însuși secretarul 
general al partidului: aceea 
a forței emoționale, a ca
pacității de a face ca idei
le „apărute și ilustrate" pe 
scenă să aibă ecou nu doar 
în mintea oamenilor, ci să 
detoneze în conștiința lor, 
în adincul sufletelor lor.

Poate din acest motiv.
sau poate tocmai de aceea, 
în ceea ce mă privește, nu 
mă mai satisface valoarea
artistică a lui „ca in viață", 
atunci cind în spatele si
militudinii cu viața nu se 
află îndelungi procese de 
decantare și recristalizare

în colecția „Cele mai fru
moase poezii", tipărită de editura 
„Albatros", a apărut volumul de 
poezii „Dansul cu cartea", al poetu
lui FLORIN MUGUR, intr-un fel, o 
consacrare tardiv editorială a ceea 
ce indeobște cititorii de poezie au 
înregistrat mai de mult. După alcă
tuirea volumului, însoțit ele, un con
cis și exact cuvint introductiv sem
nat de Ștefan Aug. Doinaș, s-ar 
putea crede că Florin Mugur apar
ține unei generații mult mai tinere, 
de vreme ce aici a reținut poezii 
apărute după 1967 și publicate in 
mai multe cărți succesive pină 
anul trecut, la care a adăugat un 
mic grupaj de „inedite". în realita
te. debutul său poetic este mai 
vechi cu aproape două decenii, in 
1948, perioadă din care autorul nu a 
selectat însă poezii pentru a figura 
în actuala antologie. Felul cum a 
fost alcătuită cartea răspunde aspi
rației către o antologie reprezenta
tivă și ne oferă chipul poetului la 
maturitate, apărut direct cu zale și 
coif in panorama diversă a poeziei 
noastre din ultimul deceniu și ju
mătate. Aceasta fiind alegerea au
torului, vom stărui asupra acestei 
poezii ca o entitate constituită.

Funciar romantică, poezia lui Flo
rin Mugur iși interzice programatic 
stările și mai ales mijloacele aces
tui mare curent. Un sensibil fără 
emotivități, deoarece, paradoxal, 
hipersensibilitatea sa este perpetuu 
deviată sau înlocuită de un dureros, 
cind nu este ostentativ, travaliu de 
ipostaziere lucidă. O poezie de dra
goste. și multe din poeziile acestui 
volum aparțin genului, sintetizează 
lapidar natura lirismului : „Lucidă 
e Și pZină de forjă ca zăpada — / 
zăpada face soarele să tremure".

Sub imperiul lucidității, autorul și-a 
construit propriul edificiu liric nu 
transfigurind mituri, ci asociindu-le 
unor intuiții sau obsesii personale. 
Se poate vedea, mai ales in ciclul 
. Mituri", dar și in ..Destine inter
mediare", tentația interpretării unor 
mituri străvechi, propensiunea spre 
răsturnarea, în maniera teatrului 
absurd, a unor semnificații consa
crate. De pildă, o poezie ca „Stix" 
propune nu varianta trecerii riului

tău —> / Suflu și zboară. // Pe tobele 
tale / cad grăunțe de flori — / cine 
s-audă / sunetul tobelor?. Prinți ca 
tine / o mie pe lume / cu cămășile 
/ roase de brumă. // L'nde-s regatele 
voastre / păcătoșilor? / Pretutindeni 
în văile tinere tronuri / risipite ca 
vrăbiile" („Poetul").

Asociată adesea unor imagini 
specifice teatrului — Falstaff rămi
ne un personaj indrăglt — poezia 
ajunge in spațiul fastuos, dar nu o

Lirismul lucidității
funebru, ci transportarea lui. dis
trus „cu tunurile", spre o inmor- 
mintare simbolică. își zidește pro
priul Olimp „strimb", „mijlociu", 
gata oricind „cu zgomot brutal de 
surpări" să „se prăvale, in haos cu 
pietrele roșii, cu zeii". Alcătuire 
livrescă. totul trăiește in orizonturi 
subterane, încercate de temeri și 
măcinate de obstinata dorință de 
a se regăsi in tărimuri in
certe, de basm, ca acel perso
naj predilect, Jumătate-de-om-că- 
lare-pe-jumătate-de-iepure-șchiop.

Autorul iși clădește cicluri lirice în
tregi în jurul unor personaje situa
te intre măreție și derizoriu. Prinții 
și regii săi sint niște fantasme în
treținute sau azvîrlite de nemăsura
tul orgoliu al părintelui lor aspirînd 
să trăiască în „memoria unui zeu". 
Condiția lor precară este îndeajuns 
subliniată : „Te-ai găsit și tu prinț 
! Ce fel de prinț? / Cenușa, tronul

dată gratuit al ludicului. Un ciclu 
întreg. „Bestiar naiv", zămislește 
viețuitoare fantastice, amestec bizar 
de regnuri, inspirații livrești altoite 
pe dansul funambulesc al unor iele 
folclorice. Nu lipsite de bufoneria 
jocului, poeziile din acest ciclu 
afirmă cu discreție un ironist plin 
de nuanțe, care, fără să-și desmintă 
jocul, parcă ne face cu ochiul. și 
ne întreabă dacă inventivitatea sa 
depășește obișnuitul. Nu aceasta mi 
se pare a fi totuși zona cea mai 
fertilă a inspirației poetului, poate 
doar cel mult o supapă prin care 
tensiunile interioare se descarcă pe
riodic. deoarece, cum ne arată chiar 
acest volum, autorul posedă multe 
alte mijloace și căi de a folosi 
energia lirică acumulată.

Deosebite ni se par acele poezii 
de notație a unor tărimuri saturate 
de obiecte învechite : „...strada — o 
tejghea de lemn feeric / acoperind-o

valuri de mătase / pe care trec, ve
nind din întuneric / birjele trenului 
de ora șaizecișișase // ...baloturile- 
amurgului de stofă / bufnind, rosto- 
golindu-se pe scări / cupoanele de 
șantung mingiiate / prelung ca dom
nișoarele pe păr. // Unde-s botinele, 
care-au urcat? le-așteaptă / Cind 
vor descinde, trene lungi de voal / 
moi trotuarele de voal pe care / 
păienjeni blonzi le țes sub tălpi 
egal" („Vară genială"). Poetul are 
simțul epicului, ușor romanțios, dar 
niciodată vetust. Elanurile se con
sumă in stări adverse, între gingă
șie și brutalitate, fastuos și sordid, 
măreț .sau minuscul, solar sau noc
turn. Deplin personal este acest 
amestec de tărimuri și stări, defi
nite de fieoare dată exact, dar pă
răsite cu aceeași ușurință cu care 
au fost descoperite. Un peregrin în 
propriul său univers, iubit și refu
zat concomitent, poetul propune 
planuri multiple. schimbindu-le, 
uneori in interiorul aceleiași poezii, 
ca in teatrul de animație cu mai 
multe personaje, a căror rostire se 
întretaie permanent într-o ordine 
aparținind ludicului. Deopotrivă, a- 
ceastă poezie se opune alunecărilor 
sentimentale, exclude acele mici 
trucuri care o fac agreabilă, calmant 
sau bun de consum in clipele de 
desfătare. Toate acestea, dar nu 
singurele, solicită, cind te afli in 
fața ei, un efort cerebral, voință și 
capacitatea de a ți-o apropia.

Reflexul unor trăiri interioare, 
poezia lui Florin Mugur trăiește 
prin sugestie și nuanțe, prin capa
citatea de a transmite vibrațiile 
unui eu liric confruntat cu propria 
condiție de creator.

Emil VAS11ESCU

SUCEAVA • In perioada 1—10 
octombrie, sub egida comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă și a centrului de librării. 
Ia Suceava se desfășoară manifes
tările din cadrul celei de-a 6-a edi
ții a Salonului cărții. Iubitorii de 
literatură din întreprinderi, institu
ții și școli din Suceava, Gura Hu
morului și Fălticeni vor putea să 
participe la prezentarea de cărți 
beletristice și științifice, întîlniri cu 
poeți, romancieri și istorici, dezba
teri pe tema : „Romanul românesc 
contemporan". (Sava Bejinariu).

MUREȘ • în cadrul „Decadei 
cărții românești", la galeriile de 
artă de la Palatul culturii din Tg. 
Mureș a avut loc deschiderea celui 
de-al VII-lea „Salon al cărții româ
nești", organizat de centrul de li
brării și biblioteca județeană. (Gh. 
Giurgiu).

SIBIU • în cadrul Festivalului 
cultural-artistic „Cibinium" au avut 
loc la Sibiu, Mediaș, Agnita, Cisnă- 
die. Dumbrăveni, ca și in alte loca
lități numeroase manifestări cul
tural-educative, sub genericul „Mu
zica — amfiteatru al muncii", tema- 
program a actualei ediții a festiva
lului. Printre acestea: expoziții, 
concerte simfonice, gale ale filmu
lui muzical, spectacole muzical-co- 
regrafice, expuneri, simpozioane, 
mese rotunde și o sesiune de comu
nicări. (Nicolae Brujan).

a realului și autenticului, 
de ridicare a concretului și 
recognoscibilului la rangul 
de semnificativ și chiar 
simbolic. Indiferent de 
modalități estetice — tea
tru realist, poetic, para
bolic. metaforic etc. — una 
din virtuțile esențiale ale 
animatorului de artă este 
capacitatea lui de a realiza 
montări uluitoare, fantas
tice, capabile să răscoleas
că pină in străfundurile 
sufletului omenesc.

O asemenea artă cere 
animatorului principal al 
fiecărui teatru să militeze 
efectiv pentru spectacole 
de excepție, alcătuind și 
formînd in acest scop un 
cdlectiv ce cuprinde gindi- 
tori și artiști de anvergu
ră, scenografi — creatori de 
microcosmosuri bogate in 
semnificații, dar mai ales 
determinind un efort artis
tic innoit. maxim din 
partea actorilor și o superi
oară fructificare a talente
lor.

Așezînd in centrul ple
doariei noastre actorul, 
trebuie să afirmăm că su
prema formă de organizare 
a unui teatru o constituie 
repertoriul. Apare clar 
deci că prima întrebare ce 
trebuie să guverneze rea
lizarea unui repertoriu este 
„cu cine se pune această 
piesă ?“. Răspunzind corect, 
am putea găsi soluția 
problemei atît de des in- 
tilnite in teatru cind anu
mite colective se dove
desc, paradoxal, ori prea 
numeroase, ori insuficiente, 
în funcție de un reperto
riu ales, propus. Iată de 
ce în stabilirea repertoriu
lui ar trebui luate in dis
cuție nu numai titluri de 
piese, ci. de fapt, viitoare
le spectacole, cunoscindu-se 
in amănunt distribuțiile, cit 
si lista tuturor colaborato
rilor. Numai astfel va e- 
xista Teatru, și nu iluzia 
teatrului. Sintem obligati 
să ne ferim, atit noi cit si 
publicul, de această „ilu
zie a teatrului" — înclina
ție către kitsch, facil, peri
feric. conjunctura!.

Teatrul poate sl trebuie 
să devină un lalxxrator in 
care se experimentează 
idei, valori, principii fun
damentale și chiar moda
lități noi de viață — ce ar 
putea fi scoase dincolo de 
rampă, și trebuie să fie 
dacă se dovedesc valabile.

Aspect din zăvoiul de la Hobița

Foto : R. Negru

jertfă de sine și iubire. 
„Meșterul Manole" cel 
care-și clădește vocația, 
dragostea întreagă in cti
toria de frumos pentru al
ții. In orice lucru temeinic 
este dragostea noastră în
treagă. „Ana" nu-i decît un 
simbol al renunțării, nu o 
ființă reală prinsă în zid și 
strivită de cruzimea mor
tarului. Suita de lucrări 
care-1 prezintă pe „zbură
tor", apoi „căderea" lui și 
„Fîntina" impresionează 
plastic prin acuratețe și 
forță a limbajului, iar prin

succesiune, pe care am 
dori-o surprinsă filmic, dă 
glas narațiunii. Este remar
cabilă solidaritatea sculpto
rilor din tabăra de la Ho- 
bița, care, adoptind delibe
rat marea temă a legendei 
celei străvechi au tratat-o 
intr-un limbaj modern, 
foarte bine diferențiat de 
la un autor la altul. Cine 
are drum prin Hobița și va 
zăbovi un ceas in zăvoiul 
cu statui se va intoarce de 
acolo cu o parte a comorii 
de neestimat a sufletului 
nostru, cel dintotdeauna.

MARAMUREȘ • Casa de cultură 
a sindicatelor din Bala Mare găz
duiește expoziția de tapiserie a 
profesoarei Orhideia Hrișcă. Artista 
amatoare aduce in expoziție citeva 
din izbutitele sale lucrări, ce amin
tesc ca inspirație arta populară, dar 
care prezintă o încercare de mo
dernizare a expresiei plastice. 
• Secția de estradă a Teatru
lui dramatic din Baia Mare în
treprinde in aceste zile un turneu 
de două săptămini prin mai 
multe județe din țară. Spectacolul 
de succes cu care artiștii băimă- 
reni se prezintă în fața publicului 
se intitulează „Așa rid oamenii 
buni". (Gheorghe Susa).

VtLCEA • Muzeul de artă din 
municipiul Rîmnicu Vilcea găzdu
iește o expoziție filatelică inter
județeană. sub genericul „Oltenia 
’81 La această a treia ediție a 
expoziției sint prezentate cele mai 
valoroase colecții ale unor filate- 
liști din județele Dolj, Gorj, Me
hedinți, Olt și Vîlcea. (Ion Stanciu).

CARAȘ-SEVERIN • După des
chiderea actualei stagiuni pe plat
forma industrială din orașul Otelul 
Roșu, cu spectacolul „Salonul", de 
Paul Everac, Teatrul de stat din

Reșița a prezentat, tot la Oțelul 
Roșu, in premieră, piesa „Cenușă
reasa", de Emil Lițu. Spectacolul, 
realizat în regia lui Cornel Mano- 
lescu, s-a bucurat de un deosebit 
succes in rindul siderurgiștilor. 
(Nicolae Cătină).

TELEORMAN • în organizarea 
Comitetului orășenesc de partid Ro
șiori de Vede, a avut loc o masă 
rotundă pe tema „Dezvoltarea sen
timentelor patriotice — obiectiv 
prioritar al muncii politico-educa
tive de masă". (Stan Ștefan).

TIMIȘ • Galeria „Helios" din 
Timișoara găzduiește o nouă expo
ziție personală a pictorului Ciprian 
Radovan, Sînt expuse peste 50 de 
lucrări • In orașul-staț.iune Buziaș 
a avut loc festivalul fanfarelor. 
Au participat colective artistice 
aparținind unor , cluburi muncito
rești, case de cultură și cămine cul
turale din mai multe județe ale 
tării. (Cezar Ioana).

SATU MARE • Casele de cultu
ră din orașele Satu Mare și Ne
grești Oaș au găzduit simpozioane 
consacrate aniversării centenarului 
nașterii marelui poet George Ba- 
covia • La Galeriile de artă din 
Satu Mare este deschisă expoziția 
de acuarele a artistului bucureștean 
Balogh Lajos. (Octav Grumeza).



SClNTEIA — sîmbâtâ 3 octombrie 1981 PAGINA 5

FAPTUL I
I
Cronica

DIVERS I
I

Micii mari I
ceramiști

In cadrul festivalului cultural- 
artistic „Cibinium" de la Sibiu 
a avut loc și o altă manifestare 
devenită tradițională — Tirgul 
olarilor. Juriul a decernat pre
miul I blnecunoscuților creatori 
Stelian și Aurelia Ogrezeanu 
(Horezu), Grigore și Marin 
Ciungulescu (Oboga), Dumitru 
Șchiopu (Vlădești) și meșteșuga
rilor de la cooperativa „Meta
lul" din Tg. Mureș. Ciștigători 
pe cit de merituoși, pe atit de 
scontați. Dar iată că, alături de 
acești faimoși creatori, au obți
nut același premiu intii — intru 
surpriza întregii asistențe — ?i 
micii ceramiști de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din 
Cisnădie. Citim înscrisul de pe 
diplomă : „Pentru prezența plină 
de fantezie, atit ca repertoriu, 
cit și ca paletă cromatică și vir
tuozitate tehnică".

Felicitări !

I
I
I
I
I
I
I
I

Vitrina de control
La Combinatul de pielărie și 

încălțăminte „Clujeana" s-a în
ființat o vitrină în care controlul 
tehnic de calitate vorbește cu... 
controlorii de calitate intr-un 
mod original. Pe niște stative de 
sticlă sint expuse produsele cu 
defecte de calitate care au trecut 
prin filtrul controlului. De
desubt, cite o întrebare cu tilc 
adresată respectivului controlor 
neatent. Citim întrebarea de la 
ultima ediție a vitrinei : „Oare 
controlorul de calitate lakab 
Alexandru ar cumpăra din ma
gazin această pereche de pantofi 
cu tocuri nefinisate ?“•

Muncitorii se opresc . 
vitrinei la intrarea și la ieșirea 
din schimb- S-a oprit și 
lorul respectiv și nu s-a simțit 
deloc bine că a fost „încălțat" 
cu astfel de întrebare.

în fața
contro-

Cînd nu 
îmbătrînești... 
frumos

Ion A. din Vaslui este pensio
nar. Ani și ani de zile a avut 
soție, cămin, un rost. De la o 
vreme însă nu i-a mai plăcut 
soția și soția și-a luat — cum se 
zice — lumea-n cap, plecînd la 
Iași. De acolo de unde este, o 
somează să se înfățișeze la pro
cesul de divorț.

Care credeți
lul motiv, teribilul act de acuza
re adus împotriva fostei sale 
consoarte ? Cităm din declarația 
sus-zisului :

— Consider că dă dovadă de o 
bătrînețe prematură.

Ca să vezi I Adică ea îmbătrî- 
nește prea repede, iar el, chipu
rile, întinerește.

Inimă, inimă, de ce nu vrei 
să-mbătrinești... frumos ?

Sticluțe colorate
ln pirîul din apropierea satu

lui, trei copii din Luizii Călugă- 
ra, județul Bacău, au dat peste 
niște sticluțe cu o substan
ță parfumată și au început să se 
joace cu ele. Apoi, atrași de mi
rosul plăcut, crezind că e apă de 
colonie saw cine știe ce parfum, 
și-au pomădat părul. Dar „par
fumul" s-a dovedit a fi o soluție 
foarte toxică. Numai intervenția 
promptă a medicilor de la secția 
pediatrie a spitalului din Bacău 
i-a putut salva.

„Specialitatea 
casei" ?

Vecinii Floarei Popescu, 
strada Oltului din Slatina, i 
trebau nedumeriți, de 
vreme :

— Ce-o fi făcînd Florica

de 
se 
la

pe 
in-

o
noas

tră cu atita zahăr pe care-l cum
pără azi de la un magazin, miine 
de la altul ?

Apoi, aceiași vecini au simțit 
miros de țuică. De unde ? Din 
gospodăria Floarei Popescu. Ba, 
mai mult : Floarea Popescu în
cepuse să facă și negoț cu țuică, 
pe care o vindea la preț de 
speculă cu 40—50 lei litrul, reco- 
mandind-o cliențtlor drept „spe
cialitatea casei"-

Un control inopinat a descope
rit in cămările „circiumăresei" 
nu mai puțin de 291 kg zahăr și 
două cazane de țuică- Auzind 
ce-o așteaptă, a apucat-o ame
țeala...

Copacul salvator
Cite accidente de circulație 

n-au avut loc din cauza copaci
lor (vorba vine!) de pe marginea 
șoselelor. Dar știați că există, 
totuși, și copaci salvatori ? Cri- 
șan Vintilă din Galați circula 
singur spre lași cu autoturismul 
2-GL-4242. Era ziua in amiaza 
mare. Era soare și era frumos, 
el era puțin obosit, in schimb 
mașina gonea cu viteză. A fost 
suficientă o clipă de neatenție 
sau de somnolență (nici el nu 
mai știe ce-a fost), pentru ca 
mașina să părăsească șoseaua, 
lin copac tinerel, ieșindu-i in 
cale, i-a amortizat lovitura. Vă- 
zînd insă că bolidul iși continuă 
cursa, un alt copac s-a opintit, a 
apucat autoturismul de urechi 
și l-a readus — culmea ! — pe 
șosea, exact pe banda lui de cir
culație normală, cu o fracțiune 
de secundă inainte de a se'ros- 

într-o 
vo- 

i s-a

de secundă inainte de a 
togoli, de-a berbeleacul, 
ripă. Dezmeticit, cel de 
lan a început să se vaite 
„șifonat" nițel mașina.

— Șezi blind, bădle — 
un cetățean, martor ocular la 
cele intimplate — și fii matale 
oleacă mai atent. Mai bine adă-i 
mulțumire copacului că te-a sal
vat. Altfel, erai in... pom.

la 
că
i-a 9PUS

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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Tovarășul Marin Enache. președin
tele Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, a primit delegația de ac
tiviști ai Partidului Comunist Bul
gar, condusă de Ivan Hlebarov, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.B., care, Ia invitația C.C. al 
P.C.R.. a făcut o vizită în schimb de 
experiență in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Lucian Drăguț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
si Sociale. A fost de fată ambasado
rul R.P. Bulgaria la București. Petăr 
Danailov.

în timpul șederii în România, de
legația a avut convorbiri la Consi
liul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
la Comitetul de Stat al Planificării 
și la Comitetul județean Timiș al 
P.C.R. Au fost vizitate unități eco
nomice, precum și obiective social- 
culturale din Capitală și municipiul 
Timișoara.

★
Tara noastră este prezentă în aces

te zile, prin întreprinderile de comerț 
exterior specializate, la cea de-a 18-a

zilei
ediție a Tîrgului international de la 
Bagdad — deschis in cursul zilei de 
vineri — cu cele mai de seamă rea
lizări ale industriilor constructoare de 
mașini, chimică și petrochimică, pre
cum si cu un bogat' sortiment de bu
nuri de consum.

Prezentele românești la tirguri și 
expoziții internaționale se ridică în 
acest an la aproximativ 200. circa o 
cincime din acestea constînd din pa
vilioane oficiale colective, organizate 
de întreprinderea de tirguri și expo
ziții de pe lingă Camera de Comerț 
și Industrie a României. De la înce
putul anului si oină acum. România 
a participat cu pavilioane de amploa
re la tirgurile de la Tripoli. Cairo, 
Leipzig. Hanovra. Milano. Casablan
ca. Tokio. Budapesta. Moscova etc.

Pînă la sfîrsitul anului, economia 
românească va mai fi prezentă cu 
expoziții de mașini și utilaje, produse 
chimice, bunuri de consum s.a. la 
tirgurile tehnice de la Stockholm 
(16—22 octombrie). Guatemala (31 
octombrie — 13 noiembrie). New 
Delhi (14 noiemhrie — 4 decembrie), 
precum și Ia Tirgul international al 
Pacificului de la Lima (19—29 noiem
brie).

(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe la ambasada Venezuelei
în legătură cu încetarea din viată 

a fostului președinte al Republicii 
Venezuela. Romulo Betancourt, la 
ambasada acestei țări la București a 
avut loc. vineri, prezentarea de con
doleanțe.

Din partea Consiliului de Stat și 
a Guvernului Republicii Socialiste 
România au transmis condoleanțe

Gheorghe Caranfil. ministrul indus
triei chimice, și Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere în fata portretului în
doliat si au semnat în cartea de 
condoleanțe.

(Agerpres)

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț. a primit, vineri dimi
neața. pe Mohammed Al Khatib, mi
nistru pentru problemele religioase 
din Republica Arabă Siriană, aflat 
într-o vizită în tara noastră.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de 
prietenie. împreună cu cele mai bune 
urări din partea președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al Assad.

Mulțumind, primul ministru al gu
vernului român a rugat să se trans
mită din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc și cele 
mai bune urări președintelui Hafez 
Al Assad.

în cadrul întrevederii au fost 
evocate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, care se dezvoltă 
continuu în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor stabilite de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al Assad. 
S-a exprimat convingerea că aceste

raporturi se vor adinei și diversifica 
in viitor, spre binele ambelor țări și 
popoare. în folosul destinderii, 
securității, păcii și ințelegerii între 
națiuni.

La întrevedere, desfășurată lntr-o 
atmosferă cordială, a participat Ion 
Roșianu. președintele Departamen
tului cultelor,

A fost de fată ambasadorul Repu
blicii Arabe Siriene la București, 
Hayssam Barakat.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

oaspetele sirian a mai avut convor
biri cu tovarășii Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ion Stoian, președintele Consi
liului popular al județului Constan
ța, Ion Roșianu, președintele Depar
tamentului cultelor.

De asemenea, a vizitat unele 
obiective social-culturale și lăcașuri 
de cult și a avut întîlniri cu condu
cători ai unor culte religioase.

Al IlI-lea Congres național 
de ortopedie și traumatologie

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Muzică populară în interpretarea 
formației conduse de Benone 
Damian

9,20 Integrala Shakespeare. „Henric al 
IV-lea“. Partea a Il-a (reluare). 
Producție a televiziunii engleze 
BBC

11,50 Capodopere — mari interpreți. 
Simfonia a IV-a de Bruckner, di
rijată de Rafael Kubelik. Interpre
tează Filarmonica din Viena

13,00 Mozaic cultural-artistic-sportlv. Un 
laureat al Festivalului național 
„Cintarea României" : pictorul 
naiv Petru Vintiiă — reportaj de 

.Livlu Tudor Samuilă. Țării, inima 
șl versul. Recită actorii : Leopol- 
dlna Bălănuță, Ilinca Tomorovea- 
nu și Silviu Stănculescu. Telere- 
cital : Elena Grlgorescu, Din 
,,Cartea naturii" — documentar. 
Din cîntecele Măriei Tănase. In
terpretează Marla Dragomlroiu. 
Film artistic în serial : „Pă
țaniile Iul Fluffy" (ultima parte). 
Premieră pe țară. Trei val
suri de Chopln în Interpretarea

pianistului Dan Grigore. Gala de
senului animat Recital Angela 
Similea. Sport : Marele Premiu al 
orașului Aachen la călărie — 
probă de sărituri peste obstacole ; 
la ora 16.00 — Fotbal : repriza a 
Il-a a meciului Steaua — U.T.A. 
din divizia națională A. Transmi
siune directă de la București

18.30 Septembrie — cronica evenimente
lor politice

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea. Noua 

cale a Șiretului
20,00 Teleenciclopedla
20.50 Film serial : „Sfidarea". Ultimul 

episod
21,45 portativul vesel. Fantezie muzical- 

coregrafică
22.30 Telejurnal. Sport

PROGRAMUL 1
19.00 Telejurnal
19.30 Clubul tineretului
20,00 Moment muzical cu ștefanla Rareș
20.30 Efigii lirice
20,50 Meridianele cînteculul șl dansului
21,20 Film documentar : Ferestrele unei 

insule. Regia : Mirel Hieșiu. Pro
ducție a studioului „Sahiafilm" 

21,35 Maeștrii artei interpretative — Ion 
Baciu

22.30 Telejurnal. Sport

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

Lotul reprezentativ 
pentru meciul cu echipa Elveției

Ieri s-au încheiat la București lu
crările celui de-al IlI-lea Congres 
național de ortopedie și traumatolo
gie, prestigioasă manifestare științi
fică, la care au participat peste 300 - 
de specialiști din țară și reputati oa
meni de știință din 13 țări. Peste 200 
de comunicări și referate au prezen
tat cele mai noi date obținute în 
tratamentul scoliozelor și în osteo- 
sinteză. Scoliozele (modificări ale 
coloanei vertebrale) prezintă un 
larg interes medico-social, deoarece 
afectează în special tinerii și mai 
ales fetele. Netratate la timp și in 
mod corect, se ajunge, pe lingă as
pectul inestetic, la insuficientă res
piratorie, diminuarea capacității vi
tale și de muncă.

Societatea de ortopedie și trauma
tologie — ne spune prof. dr. docent 
Oleg Medrea, președintele comi
tetului de organizare al acestui con
gres — a făcut cu acest prilej un 
nou bilanț, de etapă, confruntindu-se 
cu cei mai buni specialiști din 13 țări. 
Congresul, acest mijloc rapid de co
municare a tuturor specialiștilor din 
tară, ne-a dat, de asemenea, posibi
litatea de a generaliza cele mai bune 
tehnici și metode de tratament ; în 
cazul osteosintezei (fixarea oaselor 
după traumatism), aplicarea unui tra
tament rapid și corect este esențială 
pentru consolidarea porțiunilor le
gate. Sint probleme care preocupă 
specialiști din toată lumea : în 
schimbul nostru de idei au fost si 
păreri diferite, a căror confruntare a 
dus la elucidarea unor aspecte si 
Ia conturarea unor concluzii de in
teres practic general, în legătură cu 
cele mai potrivite mijloace de trata
ment.

Unul din rezultatele importante 
ale acestui congres este că s-a căzut 
de acord asupra celor mai simple 
mijloace de consolidare a oaselor in 
condițiile și cu mijloacele noastre 
concrete. O altă concluzie este uni
formizarea concepțiilor de tratament 
și a construcțiilor de bioinginerie 
utilizate in toată tara.

în încheierea lucrărilor a avut loc 
o masă rotundă, în cadrul căreia spe
cialiștii s-au informat in legătură cu 
eficacitatea unor noi preparate.

Consemnăm, in continuare, opinia 
unor personalități științifice pre
zente la acest congres.

Prof. dr. O. A. Ohanezian, In
stitutul central de traumatologie — 
Moscova : „Congresul de la Bucu
rești ne-a dat satisfacția unui dialog 
viu cu specialiștii români, ale căror 
lucrări de înalt nivel științific le 
apreciem în mod deosebit. Tin să 
mulțumesc pentru invitația de a 
participa la acest forum științific, 
unde s-au dezbătut probleme de in
teres larg medical și unde am cu
noscut oameni de știință români cu 
înalt nivel profesional".

Prof. dr. Em. K. Dretakia (Ate
na), secretar al Societății de orto
pedie din Grecia, directorul Spitalu
lui „Voula" din Atena: „Am participat 
la multe congrese internaționale de 
specialitate, și pot spune că congre
sul de la București este unul din 
cele mai reușite. Am constatat cu 
bucurie că medicii români sint la 
curent cu cele mai noi progrese din 
lume și le aplică. Au idei originale 
și tehnici operatorii deosebit de in
teresante, pe care sint bucuros să 
le cunosc. Dealtfel, există o bună 
tradiție a colaborării. Ia noi se aplică, 
de pildă, și azi in mod curent «proce
deul Juvara». Am venit pentru a doua 
oară în România și sint cucerit de 
ospitalitatea gazdelor".

Prof. dr. Ugo del Torto (Italia), 
președintele Societății de ortopedie 
din Italia : „Ca specialist în scolioză 
am fost plăcut impresionat de mul
titudinea lucrărilor, de nivelul lor 
teoretic ridicat, de soluțiile practice 
ingenioase ale medicilor din Româ
nia. Colaborăm de multi ani cu cole
gii din România, in dorința perfec
ționării reciproce și în interesul celor 
pe care îi îngrijim".

Elena MANTU

De la Federația română de fotbal 
ni s-a comunicat lista de 22 jucători 
ai lotului nostru reprezentativ pentru 
meciul cu echipa Elveției (București 
— 10 octombrie), listă ce a fost înain
tată la F.I.F.A. :

Cristian. Moraru. Speriatu-Negrilă. 
Zamfir. Ștefănescu. Sames. Tilihoi, 
Nicolae. Munteanu. Ungureanu — Ti- 
cleanu. Stoica. Bălăci. Iordănescu. 
Augustin — Soiman. Tălnar. Geor
gescu, Cămătaru. Nedelcu. Văetuș.

vremea
Tragerea la sorți în cupele europene 

Universitatea Craiova se va întrece cu B. K. Copenhaga, F. C. Argeș cu 
Aberdeen, iar Dinamo va avea un adversar aproape tradițional... Inter Milano I

ZURICH 2 (Agerpres). — Ieri, la 
Ziirich. s-a efectuat tragerea la sorți 
a meciurilor din turul al doilea al 
cupelor europene la fotbal. în „Cupa 
campionilor europeni", echipa Uni
versitatea Craiova, campioana Româ
niei. va întilni (primul joc în depla
sare) formația B. K. Copenhaga, 
campioana Danemarcei.

Cele două reprezentante ale noas
tre in „Cupa U.E.F.A.", Dinamo 
București si F. C. Argeș, vor avea 
ca adversare două echipe redutabile : 
Internazionale Milano si. respectiv, 
Aberdeen (Scotia). Și în această com
petiție, potrivit tragerii la sorti, echi
pele noastre vor disputa primul meci 
in deplasare.

Alte meciuri din cele trei compe
tiții : „Cupa campionilor europeni" :

Tenisul de cîmp și cel de masa
MUNCHEN 2 (Agerpres). — La 

Baden-Baden. în cadrul lucrărilor 
celei de-a 84-a sesiuni a Comitetu
lui international olimpic (C.I.O.) s-a 
hotărît ca tenisul de cîmp și tenisul 
de masă să figureze în programul 
Jocurilor Olimpice de vară din 1988.

Tenisul de cimp a mai figurat in 
programul J.O. de la prima ediție 
— 1896 pînă in 1924. în schimb, te
nisul de masă este introdus pentru 
prima oară in familia sporturilor 
olimpice, astfel că numărul acestora 
va fi in 1988 de 23 : atletism, bas
chet. box, canotaj academic, caiac- 
canoe, ciclism, călărie, fotbal, gim-

în cîteva
• La Merano (Italia) a început 

meciul pentru titlul mondial mascu
lin de sah dintre Anatoli Karpov, 
actualul campion al lumii, și salan- 
gerul săp Viktor Korclnoi.

în varianta „Tartakower" a gambi
tului damei, marele maestru sovietic 
A. Karpov, cu piesele negre, și-a 
dominat adversarul in jocul de mij
loc. a cistigat un pion, avantaj ma
teriei care i-a permis să exercite o 
puternică presiune pe flancul rege
lui. obtinînd victoria la mutarea a 
44-a.

Scorul este 1—0 în favoarea lui 
Anatoli Karpov.

Anderlecht Bruxelles — Juventus To
rino ; Austria Viena — Dinamo Kiev; 
Dynamo Berlin — Aston Villa ; Ben
fica Usabona — Bayern Miinchen ; 
A. Z. ’67 Alkmaar — Liverpool ; 
„Cupa cupelor" : Lokomotive Leip
zig — Velez Mostar ; Bastia — Dina
mo Tbilisi ; Vasas Budapesta — Stan
dard Liege ; Dukla Praga — F. C. 
Barcelona ; ..Cupa U.E.F.A." : Spar
tak Moscova — Kaiserslautern ; Bo
russia Moenchengladbach — Dundee 
United : Rapid Viena — Eindhoven ; 
Aris Salonic — Lokeren ; Grasshop
pers Zurich — Radnicki Niș ; Feye- 
noord — Dynamo Dresda ; Bordeaux 
— S. V. Hamburg.

Meciurile tur se vor disputa la 21 
.octombrie, iar returul la 4 noiembrie.

in programul olimpic — 1988 
nastică, haltere, handbal, hochei pe 
iarbă, judo, lupte, natație, pentatlon 
modern, scrimă, tenis de cimp, te
nis de masă, tir, tir cu arcul, volei 
și yachting.

La Jocurile Olimpice de la Las 
Angeles — 1984 programul va fi ace
lași ca și la ultima ediție, desfășu
rată in 1980 la Moscova.

A fost respinsă cererea de a se 
crea a 12-a categorie de box. res
pectiv categoria supergrea. Propu
nerea privind introducerea probei 
de caiac — 4 în concursul feminin 
va fi reexaminată la viitoarea sesiu
ne a C.I.O.

rînduri
Cea de-a doua partidă se va dis

puta sîmbătă.
• La Madrid. în meci retur pentru 

„Cupa U.E.F.A." la fotbal, echipa lo
cală Atletico a întrecut cu scorul de
3— 1 (1—1) formația portugheză Boa- 
vista. învingătoare în primul ioc cu
4— 1. echipa Boavista s-a calificat 
pentru turul II al competiției.

• în megi retur pentru „Cupa 
cupelor" la fotbal, echipa belgiană 
Standard Liege a surclasat ne teren 
propriu cu 9—0 (4—0) formația Flo- 
riana (Malta). Echipa Standard Liege, 
care cistigase si primul joc (scor 
3—1). s-a calificat pentru turul II al 
competiției.

Timpul probabil pentru 4, 5 șt < 
octombrie. In țară : Vreme în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil în jumă
tatea de sud a țării, unde se vor sem
nala ploi izolate. înnorâri mai accen
tuate se vor produce în vestul șl nor
dul țării, unde vor cădea ploi locale.

Vtnt moderat. Temperaturile minime 
vor fi 6 și 16 grade, izolat mal scăzute 
în depresiuni, iar cele maxime între 
17 și 27 de grade, izolat mai ridicate. 
Local ceață. în București l Vreme în 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii slabe. Vînt moderat, 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 12 șl 14 grade, iar cele maxime 
Intre 23 șl 25 grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I)
instructorii comitetului județean), 
sint preocupați mai mult de 
aspectele cantitative — dacă a fost 
respectat graficul, citi', comuniști 
au participat, cîți au luat cuvintul, 
cite propuneri au fost făcute — și 
mai puțin de calitatea dezbaterilor 
și a hotărîrilor adoptate. Fără să 
neglijăm factorii cantitativi, insis
tăm acum mai mult asupra calității 
adunării generale. Acest aspect 
deosebit de important se află, in 
prezent, în atenția biroului și a se
cretariatului comitetului județean de 
partid.

Perfecționarea cadrului in care se 
desfășoară adunarea generală, îmbu
nătățirea calității materialelor pre
zentate, a dezbaterilor și propune
rilor făcute de către comuniști, a ho
tărîrilor adoptate constituie, în pre
zent, un obiectiv prioritar pe agenda 
de lucru a organizațiilor de partid 
din întreprinderile industriale ale 
județului. Astfel, la întreprinderea 
mecanică de utilaj Medgidia s-a ac
ționat pentru sprijinirea organiza
țiilor de partid in direcția unei mai 
bune organizări a producției și a 
muncii, respectarea disciplinei teh
nologice, reducerea consumurilor de 
materiale și energie, îmbunătățirea 
calității produselor, întărirea ordinii 
și disciplinei — probleme pentru 
care au fost adresate critici chiar de 
către secretarul general al partidului 
cu prilejul unor vizite efectuate in 
această unitate. Dacă astăzi putem 
vorbi, la I.M.U. Medgidia, de o at
mosferă nouă, de un climat proaspăt 
și efervescent, faptul se datorește 
în primul rind măsurilor luate pe 
linia creșterii rolului conducător al 
organizațiilor de partid, al răspun
derii acestora pentru valorificarea 
integrală a potențialului uman și 
material existent aici.

La Trustul județean de construcții 
locale se afirmă o constantă preocu
pare pentru pregătirea temeinică a 
fiecărei adunări generale. Materia
lele prezentate sint rezultatul muncii 
colective ; ele conțin soluții și mă
suri practice, oferind prilejul unor

fructuoase dezbateri. Este de subli
niat faptul că, in cadrul secției de 
producție industrială, prin rotație, 
membrii birourilor fiecărei organi
zații de bază, împreună cu alți co
muniști, se ocupă direct și răspund 
nemijlocit de organizarea și desfă
șurarea in bune condiții a adunări
lor generale. Practic, pînă la data 
ținerii adunării generale, fiecare 
membru al biroului organizației de 
bază stă de vorbă cu comuniștii șl 
dezbat împreună, deschis, problema
tica temei ce va fi înscrisă pe ordi
nea de zi a adunării. în acest fel 
apar multe propuneri valoroase, iar

Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS 

Doresc să vă exprim sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din 
viață a fostului președinte Romulo Betancourt, iar familiei îndoliate întreaga 
noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

U.R.S.S.

O nouă familie de autocamioane
Uzina de autocami

oane de pe Kama, 
din Tataria, a fost cel 
mai mare șantier al 
Uniunii Sovietice din 
cursul ultimelor două 
cincinale. Intrată par
tial în funcțiune Ia 
sfirsitul anului 1976, 
uzina produce în serie 
șapte modele de auto
camioane de mare to
naj care depășesc, in 
ceea ce privește per
formantele lor tehni
ce si parametru de 
exploatare, toate ti
purile anterioare so
vietice de mijloace 
auto de transportat 
mărfuri, permitînd ri
dicarea substanțială a

eficientei acestui gen 
de transport.

La Începutul acestui 
an, uriașa uzină de pe 
Kama a intrat in 
funcțiune la capacita
tea proiectată de 
150 000 de autocamioa
ne si 250 000 de mo
toare diesel pe an. De 
pe conveierele de 
montai coboară acum 
autocamioane din ge
nerația a doua, cu o 
fiabilitate si capacita
te de transport spori
te. în măsură să cir
cule și pe drumuri 
neamenaiate. Paralel, 
se lucrează la punerea 
la punct a mașinilor

din cea de-a treia ge
nerație, cu o capacita
te de transport de 
12—14 tone. Proiectan- 
tii uzinei au si trecut 
Ia crearea modelelor 
deceniului următor, 
cate vor fi adevărate 
autotrenuri cu o capa
citate de transport de 
30 de tone.

Naberejniie Celni. 
orașul constructorilor 
de autocamioane de 
pe Kama, pînă mai 
ieri un orășel provin
cial. are în prezent 
peste 200 000 de locui
tori. urmind să ajun
gă. nu peste mult, la 
o jumătate de milion.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Realizări in construcția de mașini
Constructorii de ma

șini iugoslavi sint an
gajați în dezvoltarea 
în continuare, moder
nizarea si diversifica
rea industriei con
structoare de mașini. 
Astfel. întreprinderea 
„Iskra". unitate majo
ră a industriei elec
trotehnice si electro
nice. cu circa 30 000 
de muncitori si Spe
cialiști. va realiza- pînă 
in 1985 investiții în 
valoare de 10 miliar
de dinari în vederea 
modernizării tehnolo
giilor de producție si 
extinderii nomenclato
rului. Anul acesta vor 
începe să producă sase

R. S. VIETNAM

noi unițăti specializa
te. intre altele, în 
micromotoare. elemen
te de automatizare, 
instalații pentru tele
comunicații.

Si întreprinderea 
constructoare de ma- 
sini-unelte din locali
tatea Ada. din Voivo- 
dina. se numără prin
tre cele ce vor cu
noaște în următorii 
ani un profund proces 
de modernizare. Fon
durile destinate lu
crărilor de reconstruc
ție se ridică Ia 400 
milioane dinari. In 
1985, întreprinderea 
urmează să realizeze 
circa 1 900 de mașini-

unelte diferite, cu 400 
mai multe decît în 
prezent.

în localitatea Kosta- 
nievita a fost inaugu
rată o nouă unitate 
Care livrează compo
nente pentru instalații 
electronice industriale. 
Industria de automobi
le si pentru aparate 
de uz casnic. Iar co
lectivul uzinelor „Rade 
Konciar" a realizat 
un turbogenerator de 
353 MW. cel mai pu
ternic agregat de acest 
gen produs de între
prindere. ce urmează 
să fie montat la ter
mocentrala din locali
tatea Gaciko.

Obiective energetice în
Unul dintre cele mai 

importante obiective e- 
nergetice vietnameze 
aflate în curs de con
strucție este hidrocen
trala de la Hoa Binh, 
de pe fluviul Negru. 
Barajul hidrocentralei 
va avea o înălțime 
de 125 metri, o lungi
me de 640 metri și o 
capacitate de reține
re a apei de 9,5 mi
liarde metri cubi. Cen
trala va fi dotată cu 8 
turboagregate cu o pu
tere instalată totală de 
1,9 milioane kW. Pro

ducția acestei unități 
va fi de aproape cinci 
ori mai mare decît a 
tuturor uzinelor elec
trice din zona nordică 
a țării.

Cea mai mare ter
mocentrală din țară 
va fi cea de la Pha 
Lai, la nord-est de Ha
noi. Capacitatea ei 
proiectată este de 1,3 
milioane kW. Potrivit 
planului, prima etapă a 
construcției se va în
cheia in anul 1986, cînd 
urmează să intre în 
funcțiune două grupuri

construcție
generatoare de 110 000 
kW și alte două de 
210 000 kW. Ele vor da 
o producție de 4 mi
liarde kWh anual.

Printre construcțiile 
de bază ale actualului 
plan economic se nu
mără și termocentra
la din provincia Guang 
Hinh, situată la 60 km 
de principalul centru 
carbonifer al țării. Pu
terea proiectată a nou
lui obiectiv energetic 
se ridică la 640 000 
kW. Construcția lui se 
va încheia în 1983.

Un sprijin susținut a fost acordat 
îndeosebi organizațiilor de partid de 
la sate. Aplicarea în viață a Progra
mului adoptat de cel de-al II-lea 
Congres al întregii țărănimi, a indi
cațiilor și orientărilor reieșite din 
expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, privind înfăptuirea unei 
profunde revoluții în agricultură, 
cere să gîndim și să acționăm în
tr-o viziune nouă, profund revolu
ționară, să asigurăm ridicarea nive
lului calitativ al întregii activități 
de partid în mediul rural. Cu spri
jinul membrilor biroului comitetului

Adunările generale ale organizațiilor de bază
discuțiile care au loc în cadrul adu
nării generale sint concrete, la 
obiect, constituind un adevărat dialog 
de muncă și gîndire, de creație și 
activitate practică.

Este semnificativ faptul că frec
ventele analize efectuate la nivelul 
Comitetului municipal de partid 
Constanța, al unor comitete orășe
nești și comunale, a unor mari or
ganizații, cum sint cele din port, de 
pe Platforma petrochimică Midia, 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
I.M.U. Medgidia, șantierele navale 
Constanta și Mangalia, din unitățile 
de construcții și agricole, vizează cu 
precădere îmbunătățirea conținutu
lui și calității adunărilor generale. 
Membrii biroului comitetului jude
țean de partid, repartizați să răspun
dă nemijlocit de activitatea din dife
rite sectoare economico-sociale ale 
județului, din unele unități econo
mice și din consiliile unice agroin
dustriale de stat și cooperatiste, 
participă direct la desfășurarea vieții 
interne din organizațiile de partid 
respective, ajută concret birourile 
organizațiilor de bază, comitetele de 
partid la pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale.

județean, al aparatului de partid, 
marea majoritate a comitetelor de 
partid, precum și a birourilor 
organizațiilor de bază de la sate 
și-au revăzut și imbunătâțit proble
matica adunărilor generale. Acum, 
se pune un accent mai mare pe 
creșterea răspunderii și influenței 
comuniștilor în organizarea produc
ției și a muncii pe baza principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. Totodată, acționăm pentru sti
mularea inițiativei in procesul de 
gospodărire cu maximă eficiență a 
resurselor materiale și umane, cu
noașterea, introducerea și respectarea 
tehnologiilor moderne de producție, 
păstrarea și dezvoltarea avutului 
obștesc, întărirea ordinii și discipli
nei, atragerea tuturor locuitorilor de 
la sate in activitatea de creștere a 
animalelor și păsărilor, de cultivare 
a legumelor în gospodăriile proprii, 
la efectuarea în timp cit mai scurt 
și fără pierderi a recoltării, la exe
cutarea insămînțărilor și pregătirea 
cit mai bună a recoltei anului viitor.

Desigur, exemplele pozitive ar 
putea continua. în același timp, sîn- 
tem conștienți că mai avem multe 
de făcut pentru îmbunătățirea cali

tății adunărilor generale. Recentele 
controale efectuate intr-un număr 
relativ mare de organizații de bază 
evidențiază faptul că, deși s-au ob
ținut unele rezultate bune, va tre
bui să manifestăm în continuare 
grijă și atenție ca materialele ce se 
supun dezbaterilor să facă o analiză 
mai exigentă, să scoată în evidență 
ceea ce este pozitiv, dar mai ales 
neajunsurile, cauzele ce le-au deter
minat. Și trebuie să facem mai mult 
ca să asigurăm antrenarea unui nu
măr mai mare de comuniști la stu
dierea realităților existente la fie
care loc de muncă, în vederea găsirii 
de soluții și remedierea „din mers" 
a deficiențelor. Numai atunci vom 
putea spune că adunarea generală 
este eficientă, cînd fiecare comunist 
va înțelege faptul că realizarea pro
ducțiilor planificate, asigurarea unei 
înalte calități a muncii depind în 
mod direct de munca lui ; cînd vom 
reuși șâ eliminăm definitiv tendința 
de justificare a lipsurilor, arătind cu 
degetul spre alții ; cînd va crește in 
mod hotărîtor răspunderea tuturor 
birourilor organizațiilor de bază 
pentru aplicarea în viață a ceea ce 
adunarea generală a hotărît.

Promovarea unei calități noi, su
perioare, în munca de partid se află 
în relație directă cu sporirea răs
punderii și inițiativei birourilor or
ganizațiilor de bază, a tuturor co
muniștilor, cu o permanentă muncă 
de control, îndrumare și ajutor pe 
linia asigurării unui climat de emu
lație și exigență în activitatea de 
pregătire și desfășurare a fiecărei 
adunări generale. Avem convingerea 
că deplasînd, în continuare, centrul 
de greutate al muncii politice și or
ganizatorice în organizațiile de bază, 
dind sensuri majore fiecărui de
mers consacrat înlăturării lipsurilor, 
formalismului și automulțumirii 
vom contribui cu eficiență sporită la 
creșterea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid în 
întreaga viață economico-socială, la 
afirmarea în toate compartimentele 
a unui spirit nou, comunist față de 
muncă.

• REÎNTOARCEREA 
LA ELICE. Avioanele pentru 
distanțe medii din generația 
următoare vor reveni la elice. 
Ele vor zbura cu aceeași viteză 
oa și cele echipate cu motoare 
cu reacție, dar vor consuma cu 
15—20 la sută mai puțin com
bustibil. Acesta este in orice 
caz obiectivul pe care și l-au 
propus N.A.S.A. și firma „Har 
milton Standard", care elaborea
ză in prezent un nou tip de 
elice menită să facă posibile 
aceste performanțe. Problema 
pe care trebuie să o rezolve 
este cunoscută de la sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mondial 
cind se credea că au fost atinse 
limitele utilizării elicei la o vi
teză de 800—850 km pe oră. So
luția depășirii acestor limite 
constă în a aplica si la elice

aceleași legi fizice care sint uti
lizate la construirea avioanelor 
supersonice. Pentru a depăși 
bariera sonică. inginerii au in
ventat aripa în formă de să
geată ; pentru a-si păstra efica
citatea, elicea proiectată de 
N.A.S.A. și de „Hamilton Stan
dard" are palele curbate cu 34 
de grade în sensul opus rotirii 
lor.

• DIAGNOSTIC PE 
BAZA VISELOR. Medicul 
neurolog sovietic Vasili Kasat
kin a observat că multi din pa- 
cienții săi au început să aibă 
viziuni neliniștitoare în timpul 
somnului înainte de a simți 
semnele unei maladii. După 
studierea a peste 22 000 de vise, 
medicul a constatat că se poate 
stabili cu anticipație un diag

nostic, în funcție, evident, de 
personalitatea bolnavului, de 
tipul sistemului său nervos. Pe 
baza analizei viselor pacienților 
pot fi cunoscute, cu luni înainte 
de a se manifesta, nevrozele ; 
hepatita virală, tifosul exante
matic cu 7 zile mai devreme ; 
intoxicațiile gastrointestinale in 
noaptea ce precede declanșarea 
maladiei. Specialiștii sovietici 
apreciază că cercetările medicu
lui Kasatkin prezintă interes 
din punct de vedere științific, 
bazindu-se pe fapte indiscuta
bile. pe fenomene psihice uma
ne, a căror studiere oferă date 
utile pentru diversele speciali
tăți ale medicinii.

• ARTERE ARTIFICIA
LE. La Universitatea Kyoto din 
Japonia au fost realizate, din

DE PRETUTINDENI
materiale plastice, vase de singe 
cu grosimea de aproximativ un 
milimetru. După opinia revistei 
„Japan Medical Gazette", aces
te vase pot fi utilizate și la 
complicatele operații pe creier. 
Printr-o tehnică specială de fi
nisare. s-a reușit să se obțină 
ca suprafața interioară a vase
lor să fie foarte netedă, ceea ce 
previne pericolul formării chea
gurilor de singe.

• PÎNZE FĂRĂ CA
TARG. în ultima vreme revin 
în actualitate vasele cu pînze. 
Inventatorul englez K. Steward 
propune înlocuirea pinzelor cu 
un hibrid între balon și zmeu.

El a realizat astfel de zmee din 
material plastic pe care le-a 
umplut cu heliu și le-a înălțat 
în văzduh, fixindu-le de puntea 
vasului cu cabluri. Acestea sint. 
de fapt, pînze care nu au ne
voie de catarg și care pot prinde 
vinturile de la înălțime atunci 
cind la suprafața mării domneș
te calmul. Steward a adaptat 
astfel de pinze la un mic yaht 
cu care a traversat în cîteva 
rînduri canalul Mînecii. Soluția 
lui a fost aplicată pînă acum 
la vase cu un deplasament pînă 
la 10 tone, dar inventatorul con
sideră că. fără modificări de 
principiu, „pinzele" sale sint a- 
plicabile pentru vase cu un de
plasament pînă la 150 tone, iar 
perfecționări in continuare vor 
face posibilă aplicarea lor. peste 
zece ani. și la marile tancuri 
petroliere.

• O IMPORTANTĂ 
DESCOPERIRE ARHEO
LOGICĂ. Unelte preistorice, 
descoperite lingă Pekin în 
cursul ultimilor ani, ar putea să 
fi fost create de oameni apro- 
piați de indienii americani — 
afirmă arheologul chinez Gai 
Pei, membru al Academiei de 
Științe a R.P. Chineze. Respec
tivele unelte au unele caracte
ristici care nu se întîlnesc la 
primele popoare ale Asiei, dar 
care sint tipice obiectelor des
coperite in cele mai vechi 
zone arheologice din nord- 
vestul Americii. Această apre
ciere este împărtășită și de 
profesorul Christy Turner, de la 
Universitatea din Arizona, care 
a calificat drept „uimitoare"

descoperirea colegului său chi
nez, descoperire ce vine să con
firme teoria migrării de popu
lație din Asia în America in e- 
poca în care cele două conti
nente erau legate între ele prin
tr-o limbă de pămint în zona 
actualei strîmtori Behring.

© LABIRINT DIN O- 
NIX. Geologii Jus’rmftnl au 
descoperit în munții Kughitang 
un labirint subteran ai cărui pe
reți sint pur și simplu căptușiți 
cu onix, o frumoasă piatră se- 
mipretioasă din care se confec
ționează medalioane, vaze și 
diferite podoabe. Minerii au în
ceput să sape galerii de acces 
spre tezaurul din labirint, ur
mind să înceapă. încă în acest 
an. exploatarea industrială a 
onixului.I



ÎNCHEIEREA REUNIUNII ANUALE A F M I. Șl B I R D.

Propunerea României de a se stabili un nivel 
rezonabil al dobînzilor—în concordanță

cu cerințele reale ale economiei mondiale

Intilnirea reprezentantului Partidului Comunist 
Român cu secretarul general al Partidului 

Comunist din Marea Britanie

DEZBATERILE DIN ADUNAREA R.S.F. IUGOSLAVIA

Raportul cu privire la măsurile întreprinse pe linia politicii 
de stabilizare economică

WASHINGTON 2 (Agerpres) — 
Corespondentă de Ia Romulus Câ- 
plescu : Vineri a luat sfirșit cea de-a 
XXXVI-a reuniune anuală a Fondu
lui Monetar Internațional și a 
Băncii Mondiale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare, care a dezbătut, 
timp de trei zile, problemele econo
mice și monetar-financiare presante 
ale actualității. Dezbaterile ' au evi
dențiat preocuparea generală față de 
situația economiei mondiale, carac
terizată prin serioase dezechilibre, 
persistența fenomenelor de criză și 
accentuarea subdezvoltării, spirala 
șomajului și inflației, extinderea 
măsurilor protecționiste și puternice 
perturbări ale activităților monetare 
și financiare, care îndreptățesc apre
cierea că nicicînd, in întreaga pe
rioadă postbelică, omenirea nu s-a 
găsit intr-un moment atit de dificil.

Au rostit scurte alocuțiuni finale 
directorul general al F.M.I.. J. de la 
Rosiere. președintele Băncii Mondia
le, A. W. Clausen, și Valentin Aris- 
mendi Elgue (Uruguay), președintele 
reuniunii, care au făcut un scurt 
bilanț al lucrărilor, exprimind spe
ranța că. prin eforturi comune, pro
blemelor abordate li se vor putea 
găsi soluții echitabile, în avantajul 
tuturor națiunilor.

O frînă dintre cele mai importante 
în calea acestui progres o constituie, 
cum atestă înseși dezbaterile celor 
două organisme financiare interna
ționale, creșterea exagerată, cu mult 
peste orice limite rezonabile, a ra
tei dobînzilor, măsură practicată în 
Special de S.U.A., în ultimii doi ani ; 
potrivit surselor F.M.I., dobînzile pe 
piața financiară americană au cres
cut, practic, de trei ori. „Este o si
tuație de natură să pericliteze serios 
posibilitățile de dezvoltare ale lumii 
in general și ale țărilor rămase in 
urmă in special, reducind ritmul de 
creștere a capacității productive și 
reorientind investițiile spre zonele 
cel mai puternic dezvoltate ale 
globului", arăta, pe bună dreptate, 
reprezentantul Ecuadorului, Mauricio 
Davalos Guevara, care evidenția 
astfel unul dintre marile paradoxuri 
ale vremurilor noastre.

în rindul anomaliilor actualei situa
ții au fost menționate, între altele, 
marile fluctuații ale cursurilor de 
schimb valutar, ridicarea de noi ba
riere protecționiste de către ță
rile dezvoltate și sporirea prețu
rilor la mărfurile prelucrate impor
tate, creșterea continuă a deficitului 
balanței de plăți a țărilor in curs de 
dezvoltare neproducătoare de petrol, 
care, de la 30 miliarde dolari — în 
1978 — va atinge, pină la sfirșitul a- 
nului in curs, 97 miliarde dolari. Pe 
bună dreptate a remarcat in cursul 
dezbaterilor reprezentantul Greciei, 
Xenophon Zolotas, că „perturbațiile 
monetare au contribuit la crearea 
unui climat. Internațional de incerti
tudine și dezordine".

Acest climat afectează, intr-o mă
sură sau alta, un foarte mare număr 
de țări, inclusiv dintre cele dezvol
tate din punct de vedere economic, 
fiind semnificative „iritarea și pre
ocuparea" — termeni iitilizați intr-un 
buletin de presă al F.M.I. — chiar a

Ședința Comisiei interguvernamenlale pentru coordonarea colaborării 
în domeniul producției de utilaje pentru centralele nuclearo-clectrice

SOFIA 2 (Agerpres). — Recent a 
avut loc la Sofia ședința a 5-a a Co
misiei interguvernamentale pentru 
coordonarea colaborării țărilor inte
resate membre ale C.A.E.R. în do
meniul producției de utilaje pentru 
centralele nuclearo-electrice. Delega
ția română la ședință a fost condu
să de loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. 

unor parteneri ai S.U.A. — Franța, 
Japonia, R.F.G. și Anglia — față de 
impactul negativ al creșterii nivelului 
dobînzilor practicate pe piața ame
ricană. Făcîndu-se ecoul acestei ne
mulțumiri, ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, Jacques Delors, 
s-a referit în cuvinte aspre „la gra
vitatea riscurilor cu care este con
fruntată comunitatea internațională, 
pe de o parte prin destabilizarea pri
mejdioasă a țărilor in curs de dez
voltare, care se prăbușesc sub povara 
datoriilor, iar pe de altă parte prin 
faptul că in țările industrializate se 
manifestă șomajul, inegalitățile cres- 
cinde și disperarea unui tineret care 
bate în zadar la porțile pieței muncii" 
„Aceasta este — sublinia ministrul 
francez — problema ratei dobînzilor 
in toată amploarea sa și privită prin 
prisma tuturor consecințelor sale".

Este știut că ridicarea nivelului do- 
binzilor este explicată prin necesita
tea de a se combate procesul inflațio
nist din S.U.A. Recunoscînd dreptul 
fiecărei țări de a combate prin mij
loace corespunzătoare inflația, un șir 
de vorbitori, printre care și repre
zentantul Iordaniei, Mohammad 
Said Nabulsi, arătau însă, ca o re
flectare a unei opinii larg împărtăși
te, că arsenalul antiinflaționist tre
buie să cuprindă „un ansamblu echi
librat de măsuri monetare, bugetare 
și de altă natură" și nu să se orien
teze in principal spre o singură, la
tură — creșterea excesivă a dobînzi
lor — „care impietează grav asupra 
dezvoltării țărilor rămase în urmă".

în mod legitim s-a făcut auzită pă
rerea că o asemenea situație nu poate 
fi acceptată. „Nu putem fi victime 
pasive ale istoriei", spunea in acest 
context Ghulam Ishaq Khan, repre
zentantul Pakistanului. „Noi, toți cei 
adunați aici, avem mandatul de a 
contribui la făurirea unei economii 
mondiale mai puternice. Acest lucru 
nu poate fi realizat dacă nu există o 
colaborare echitabilă intre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare",

Pentru asemenea colaborare a ple
dat și pledează consecvent România, 
inclusiv la reuniunea de la Washing
ton a celor două organisme finan
ciare internaționale. Poziția și propu
nerile constructive ale țării noastre 
privind căile de remediere a actua
lului marasm economic mondial, în
tre care se înscrie la loc de frunte 
propunerea de a se stabili un nivel 
rezonabil al dobînzilor, cu înlesniri 
speciale pentru țările în curs de dez
voltare, s-au bucurat de un ecou po
zitiv. însuși faptul că, practic, nu au 
existat intervenții in care problema 
dobînzilor să nu fie evocată intr-un 
fel sau altul dovedește că această 
propunere vine în intimpinarea unei 
cerințe reale a vieții economice in
ternaționale. Se poate spune că, prin 
întreaga sa desfășurare, reuniunea 
F.M.I. și a Băncii Mondiale a oferit 
argumente de necontestat in sprijinul 
justeței și viabilității propunerilor 
românești, a căror traducere in viață 
ar fi de natură să contribuie în mod 
substanțial la reașezarea pe baze sta
bile a economiei mondiale, la dez
voltarea tuturor țărilor lumii.

Comisia a examinat stadiul spe
cializării și cooperării în producție și 
al livrărilor reciproce de utilaje pen
tru centralele nucleare pentru anul 
1981—1982, precum și problemele 
producției și livrărilor reciproce pen
tru perioada pină in ,1985.

Ședința s-a desfășurat . într-o at
mosferă de lucru și de înțelegere 
reciprocă.

VIZITA DELEGAȚIEI 

U.T.C. IN S.U.A.
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Tovarășul Nicu Ceausescu, secretar 
al C.C. al U.T.G., șeful delegației
Uniunii Tineretului Comunist, card 
face o vizită în S.U.Â.. s-a întîlnit 
cu Harry Morgan,, președintele Fun
dației americane ..Ambasadorii prie
teniei".

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost eviden
țiate buna colaborare statornicită 
intre U.T.C. șl fundația ..Ambasado
rii prieteniei", vizitele reciproce or
ganizate sub egida celor două orga
nizații. care au servit întăririi priete
niei dintre tinerii români si ameri
cani. Au fost discutate posibilitățile 
de dezvoltare. în continuare, a co
laborării menite să ducă Ia mai buna 
cunoaștere si apropiere între genera
țiile tinere din România si S.U.A.. 
pe un plan mai larg dintre popoa
rele româji și american.

Totodată, a avut Ioc un schimb de 
vederi cu privire la rolul important 
pe care Anul internațional al tinere
tului. proclamat de O.N.U. în urma 
unei initiative a României. îl poate 
avea pentru intensificarea preocupă
rilor guvernelor de a soluționa pro
blemele actuale ce interesează tlnăra 
generație, pentru dezvoltarea largă a 
contactelor dintre tinerii de pretutin
deni. de natură să contribuie la în
tărirea păcii, prieteniei si înțelegerii 
între popoare.

Convorbiri economice româno-iraniene
TEHERAN 2 (Agerpres). — La Te

heran a luat sfirșit vizita întreprinsă 
de 6 delegație economică guverna
mentală română, condusă de tovară
șul Emilian Dobrescu, ''viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

La încheierea vizitei, conducătorul 
delegației române. împreună cu Mo
hammad Taqi Banki, ministru de 
stat, șeful organizației planului și bu
getului, au semnat un document în 
care sînt identificate căile și mijloa
cele de acțiune pentru a se ajunge 
la o creștere importantă și echili
brată a schimburilor comerciale și Ia 
adînclrea și intensificarea cooperării 
economice în industrie, agricultură, 
transporturi, industria petrolului și 
petrochimică, precum și în domeniile

Plan de colaborare româno-chineză
BEIJING 2 (Agerpres). — La Bei

jing a fost semnat planul de co
laborare între Asociația de prietenie 
româno-chineză și Asociația de prie
tenie China-România pe anii 1982— 
1983.

Planul a fost semnat de prof. dr. 
George Ciucu, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful delegației Asociației de 
prietenie româno-chineză. aflată în 
vizită în R.P. Chineză, și de Xie Ban- 
gding, vicepreședinta al Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea.
, La ceremonia semnării au participat 

Wang Bingnan. președintele Asocia

BRIGHTON
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Conferința anuală a Partidului Laburist din Marea Britanie
' LONDRA 2 (Agerpres). — Vineri 

s-au încheiat la Brighton lucrările 
Conferinței anuale a Partidului La
burist din Marea Britanie. care a 
prilejuit o amplă dezbatere a situa
ției interne, în primul rînd a crizei 
prin care trece economia britanică, 
precum și a situației internaționale 
și a politicii externe a tării.

Pe plan extern, laburiștii s-eu an
gajat ca, in eventualitatea cîștigării 
viitoarelor alegeri parlamentare și a 
formării guvernului, să-și intensifice

LONDRA 2 (Agerpres). — Tovară
șul Ion Coman, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Gordon 
McLennan, secretar general al Parti
dului Comunist din Marea. Britanie, 
cu ocazia participării la lucrările ce
lei de-â 80-a Conferințe naționale a 
Partidului Laburist.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise un salut 
cordial și cele mai bune urări secre
tarului general al P.C.M.B., comuniș
tilor britanici.

Mulțumind, Gordon McLennan a 
rugat să se transmită din partea sa 
și a comuniștilor britanici un cald 
salut tovărășesc și urări de noi suc
cese tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist și poporului 
român.

★
Cu prilejul participării la lucrările 

Conferinței naționale a Partidului 
Laburist, tovarășul Ion Coman s-a 
întîlnit cu Ron Hayward, secretar 
general al Partidului Laburist, James 
Callaghan, fost prim-ministru, Alex 
Kitson, președintele Comitetului Exe
cutiv Național, Joan Lestor, pre
ședintele Comitetului internațional al 
Partidului Laburist. James Johnson, 
președintele Grupului parlamentar 
britanic de prietenie cu România, 
precum și cu alți membri ai Comite- 

energiei șl utilizării resurselor de 
apă, pe baze reciproc avantajoase.

Cele două delegații au exprimat 
dorința guvernelor lor de a extinde 
raporturile bilaterale în toate dome
niile de interes comun, cu convin
gerea că aceasta servește intereselor 
popoarelor român și iranian.

Totodată, s-a subliniat faptul că la 
baza conlucrării româno-iraniene 
sint așezate principiile trainice ale 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, al respectării drep
tului fiecărui popor de a-și alege sin
gur calea dezvoltării sale.
. La semnarea documentelor au fost 
prezente persoane oficiale române și 
iraniene, precum și ambasadorul 
român la Teheran, Nicolae Ștefan.

ției de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea, și Zhu Tunan, vice
președinte al asociației.

Au fost prezenți Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing, și 
membri ai ambasadei.

Documentul' prevede marcarea re
ciprocă a unor evenimente impor
tante din viața politică și social-cul- 
turală a celor două țări, organizarea 
de expoziții, continuarea schimbului 
de materiale și delegații, precum și 
alte acțiuni menite să stimuleze pe 
mat departe cunoașterea reciprocă, 
prietenia și colaborarea dintre cele 
două țări și popoare.

eforturile pentru destindere și de
zarmare. în special dezarmare nu
cleară, in Europa și în lume. Ei au 
votat cu o importantă majoritate o 
rezoluție cerind desființarea unila
terală a arsenalului nuclear britanic 
și a bazelor nucleare americane afla
te pe teritoriul țării, precum și res
pingerea instalării de rachete nuclea
re ..Cruise" în Marea Britanie. în 
apelași timp însă s-a respins o pro
punere d^ retragere a Marii Britanii 
din N.A.T.O.

în cursul întîlnirii au fost discu
tate unele probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, subliniindu-se necesitatea Întă
ririi unității acesteia, pe baza prin
cipiilor stimei și respectului reciproc, 
egalității și autonomiei fiecărui 
partid, a soluționării problemelor 
dintre ele pe calea discuțiilor prie
tenești, in spiritul intereselor gene
rale ale celor ce muncesc, al cauzei 
progresului și socialismului.

Exprimindu-se satisfacția pentru 
bunele relații de prietenie și .colâbo- 
rare statornicite intre Partidul Co
munist Român- și Partidul Comunist 
din Marea Britanie, de ambele părți 
s-a relevat dorința de a se acționa 
in continuare pentru întărirea aces
tora. în folosul celor două partide, al 
cooperării dintre poporul român și 
poporul britanic, al cauzei progresu
lui, socialismului și păcii în lume,

★
tului Executiv Național, deputați și 
lideri ai unor uniuni sindicale din 
Marea Britanie.

Au fost abordate aspecte privind 
evoluția situației internaționale, sub
liniindu-se activitatea deosebită des
fășurată de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
promovarea dialogului politic, ca sin
gura cale de soluționare a probleme
lor contemporane și au fast identifi
cate noi posibilități pe linia dezvol
tării relațiilor dintre cele două parti
de, în interesul păcii și colaborării 
între popoare.

Tovarășul Ion Coman a vizitat 
obiective economice și cultural-isto- 
rice din orașul Coventry, înfrățit cu 
orașul Galați. Cu acest prilej a avut 
o întrevedere cu Philip Robinson, 
lordul primar al orașului Coventry, 
și cu alți membri ai consiliului mu
nicipal. Au fost abordate aspecte 
privind dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Coventry 
și Galați, subliniindu-se dorința ex
tinderii acestora în ■ domenii de inte
res 'reciproc.

„Inelele Terrei“ (cu o eroare astronomico-socialâ)
Inspirată de recentele 

descoperiri privind numă
rul și compoziția inelelor 
planetei Saturn, făcute 
de sonda spațială „Voya
ger", caricatura publicată 
în revista franceză „L’Ex- 
press" are ca legendă 
„Aceste faimoase inele 
din jurul planetei Terra 
sint, văzute de aproape, 
cozi de șomeri..."

Caricatura, deosebit de 
expresivă, pierde din ve
dere un singur lucru : să 
precizeze locurile de unde 
se recrutează „armata de 
șomeri".' Dar o caricatură 
nu poate spune totul. Cu 
atit mai mult .să înfăți
șeze cauzele acestor si
tuații dramatice, prezente 
in multe țări ale plane
tei I Adăugăm ; deci cîte- 
va completări, corectînd 
astfel și „eroarea astrono- 
mico-socială" ce ar putea, 
prin neprecizările cuveni
te, să însoțească alătura
ta caricatură. Astfel, zilele 
trecute s-a anunțat că 
numai în țările membre 
ale Pieței comune numă
rul șomerilor a ajuns la 
9 milioane — nivelul cel

BELGRAD 2 (Agerpres). — La 
Belgrad s-a desfășurat ședința co
mună a delegaților Consiliului Fede
ral și ai Consiliului Republicilor și 
Provinciilor (cele două camere ale 
Adunării R. S. F. Iugoslavia) — 
transmite agenția Taniug.

Veselin Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, a pre
zentat în fața Consiliului Federal și 
a Consiliului Republicilor și Provin
ciilor ale Adunării R. S. F. Iugosla
via o expunere pe marginea Rapor
tului cu privire la măsurile și acțiu
nile întreprinse pe linia înfăptuirii 
politicii de stabilizare economică. 
Subliniind rezultatele obținute în 
acest domeniu, V. Giuranovici a re
levat, totodată, că s-a înregistrat o 
dinamică a dezvoltării care a depășit 
posibilitățile materiale reale. Cererea 
internă crescind a slăbit orientarea 
spre export, ceea ce a generat creș
terea datoriilor față de străinătate. 
Așa se face că de foarte mult timp 
R.S.F.I. se confruntă cu serioase pro
bleme structurale, cu toate că s-a 
început să se încetinească treptat di
namica dezvoltării economice, ritmul 
anual fiind astăzi de 3 la sută în loc 
de 5 la sută.

Creșterea exportului, a subliniat 
V. Giuranovici, rămine o sarcină- 
cheie, căreia i se subordonează toate 
celelalte obiective. Acestei concepții 
a politicii de dezvoltare in 1982 tre
buie să i se adaoteze temeinic toate 
celelalte forme de consum, respectiv 
de repartiție a venitului. Subliniind

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 2 (Agerpres). — Sub pre

ședinția lui Walid Jumblâtt, la Beirut 
a avut loc o reuniune a Consiliului 
Politic Central al Mișcării Naționale 
Libaneze. A fost examinată situația 
politică internă, care a cunoscut o 
serioasă agravare, ca urmare a in
tensificării acțiunilor teroriste. 

mai înalt înregistrat de Ia 
crearea organizației. De 
asemenea, potrivit datelor 
Biroului Internațional al 
Muncii, numărul șomerilor 
în țările capitaliste se ri
dică în prezent la 30 mi

lioane, cărora li se adau
gă alte 450 milioane de 
șomeri totali sau parțiali 
din țările in curs de dez
voltare.

Pentru descoperirea a- 
cestor realități nu trebuie

necesitatea îngustării sferei de prio 
rități în dezvoltarea economică, vor
bitorul a relevat că aceasta trebuii 
să pornească de la fondurile de cari 
se dispune în mod real și de la ne 
cesitatea soluționării problemelo 
prioritare pentru toți — energia, ma
teriile prime și alimentele, toati 
acestea trebuind însă să fie subordo
nate liniei ferme spre stabilizare i 
balanței de plăți a țării. Vorbitoru 
a atras, de asemenea, atenția asupri 
faptului că este necesar ca structuri 
investițiilor să fie adaptată concre 
la posibilitățile materiale și la sar
cinile prioritare de dezvoltare.

Este necesar, a arătat el, să si 
stabilească o politică realistă și ii 
ce privește nivelul de trai. Datorit; 
priorităților în dezvoltarea econo
mică, precum și datorită fondurilo 
importante care se alocă pentru pla
ta împrumuturilor, a sublinia 
V. Giuranovici, nu se va putea dis 
pune de suficiente fonduri pentru ; 
se satisface nivelul de trai cores
punzător momentului actual. In con 
secință, trebuie să se elaboreze mă
suri pentru protejarea nivelului di 
trai al categoriilor de cetățeni ci 
venituri mici, să se continue poli
tica creșterii accelerate a venituri
lor angajaților din producție. In ca
drul producției — a arătat președin
tele Consiliului Executiv Federal — 
există importante rezerve a caro 
activizare ar duce la înlăturarea cau 
zelor care generează consumul exa
gerat și inflația.

Declarația adoptată Ia sfirșitul reu 
niunii lailsează forțelor progresiste ș 
democratice, întregului popor libane 
apelul de a se uni intr-un larg fron 
național de salvare a tării și de a si 
pronunța împotriva acelor partidi 
care, prin acțiunile lor. contravin in 
tereselor Libanului.

trimisă nici o sondă spa
țială, ele se văd cu ochiul 
liber — problema este ce 
măsuri se întreprind pen
tru eradicarea acestui fla
gel cu care capitalismul 
îmbolnăvește planeta.

(PJW ACTU.4£Z7'A77M POJJTICĂ)
O CERINȚĂ EVIDENȚIATĂ LA SESIUNEA A.I.E.A.

Asigurarea accesului liber 
al tuturor statelor la folosirea 
pașnică a energiei nucleare

Zilele trecute s-au încheiat lucră
rile celei de-a 25-a sesiuni a Con
ferinței generale a Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), Ia care au luat parte pes
te 90 de state membre, între care 
si România. Prin problematica abor
dată. prin conținutul dezbaterilor și 
hotârîrile adoptate, sesiunea forului 
suprem al A.I.E.A. înscrie un punct 
de referință în existența de aproape 
un sfert de veac a organizației, de 
natură să înrâurească activitățile sale 
în etapa următoare, iar pe un plan 
mai larg, dialogul statelor pentru 
promovarea aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare și a cooperării in
ternaționale in acest domeniu.

Ca punct de pornire și numitor co
mun al lucrărilor conferinței poate 
fi notat deplina confirmare, cu date 
și fapte noi, a rolului însemnat și 
în rapidă creștere al aplicațiilor paș
nice ale energiei atomice, cu deo
sebire a energeticii nucleare, opțiu
nea fermă a țărilor dezvoltate și în 
curs de dezvoltare de a face tot mai 
mult uz de vastul potențial pașnic al 
atomului.

Experiența de decenii, evocată a- 
desea in cadrul conferinței, atestă 
faptul că nici un popor și cu atit 
mai mult nici o țară în curs de 
dezvoltare nu-și poate îngădui să se 
lipsească âe grandioasele perspecti
ve deschise de energia nucleară, fără 
a se priva de o potențială forță mo
trice a progresului său economic și 
social. Cu atît mai mult nimeni nu 
este îndreptățit și nu trebuie ca, di
rect sau indirect, să împiedice ori 
stinjenească exercitarea liberă de că
tre fiecare tară a dreptului său 
de a utiliza plenar ansamblul a- 
plicațiilor pașnice a energiei nuclea
re, ca o componentă inseparabilă a 
dreptului la dezvoltare, a indepen
denței și suveranității naționale.

Avind in vedere complexitatea și 
relativa noutate a aplicațiilor pașni
ce a energiei nucleare, resursele con- 
«iderabile și durata necesară pentru 

realizarea programelor naționale de 
introducere a energiei nucleare, pre
cum și puternicele temeiuri juridice, 
politice și de altă natură, în acest 
domeniu mai mult ca oriunde apa
re necesară asigurarea unei auten
tice cooperări internaționale, garan
tarea strictă a accesului larg și ne
îngrădit — în Termeni echitabili și 
stabili — la tehnologii, echipamente, 
materiale șl servicii nucleare, spriji
nirea formării și specializării de ca
dre naționale și altele. Orice tendin
țe și politici restrictive, de monopol 
asupra tehnologiilor instalațiilor și 
materialelor nucleare sint inaccepta
bile, după cum sint de nejustificat 
orice încercări de extindere a mă
surilor de control dincolo de siste
mul actual de garanții al A.I.E.A. și 
de cerințele Tratatului de neprolife- 
rare a armelor nucleare.

Așa cum a fost subliniat cu tărie 
pe parcursul lucrărilor conferinței 
generale, asigurarea unor condiții 
propice utilizării plenare, de către 
toate țările, a întregului evantai de 
aplicații pașnice ale energiei nucleare 
presupune și reclamă să se treacă 
neîntirziat la înlăturarea adevăratu
lui pericol nuclear — uriașele arse
nale de arme nucleare — la aban
donarea planurilor de producere și 
amplasare a bombei cu neutroni și 
a altor asemenea mijloace de distru
gere in masă.

Evaluarea rezultatelor obținute în 
activitatea agenției au permis atit 
evidențierea reușitei sale in domenii 
fundamentale, cum sint acordarea de 
asistență tehnică țărilor în curs de 
dezvoltare și promovarea aplicațiilor 
pașnice-ale energiei atomice și a coo
perării internaționale in acest dome
niu, cit și a neajunsurilor manifes
tate în cursul anilor, generate de 
condițiile în care a fost creată și s-a 
dezvoltat A.I.E.A.

Alegerea în unanimitate a. țării 
noastre in Consiliul guvernatorilor — 
organ de conducere politică a 
A.I.E.A. intre sesiunile anuale ale 

conferinței generale — ca și alege
rea prin consens a României ca vice
președinte. al. comisiei plenare a ce
lei de-a 25-a sesiuni reprezintă noi 
și grăitoare expresii ale audienței 
largi pe care o întrunește poziția con
structivă a țării noastre privind folo
sirea pașnică a energiei nucleare și 
rolul A.I.E.A. in acest domeniu, po
ziție definită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii

ITALIA

Negocieri în jurul
„pactului antiinflaționist"

Pe faimoasa via Roma din Torino, 
în oricare dintre magazinele celebrei 
galerii „Vittorio Emanuele" din' Mi
lano sau în orice alt magazin ai in
tra în Italia, indiferent de oraș, pri
vind un obiect său altul, primele cu
vinte ale vinzâtorului sint cam ace
leași : „Vă sfătuim să vă decideți cit 
mai repede... sintem in așteptarea 
noii liste de prețuri, ce vor fi sigur 
mult mai mari ; cumpărînd acum, fa
ceți o afacere !...“. Și italianul 
cheltuie. cumpără grăbit, simțind 
în spate respirația rece a acelui mon
stru aparent invincibil care este in
flația. Un monstru care se hrănește 
din bugetul său. devorînd în fiecare 
lună sau săptămină cite ceva din va
loarea lirei și care — cum scrie 
săptămînalul „L’Espresso" — „pro
duce șomaj și injustiție socială".

In ultimii trei ani. rata inflației nu 
a coborit în Italia sub 21 la sută, de
venind un fenomen cronic, cu pro
funde implicații asupra repartiției ve
nitului național între păturile compo
nente ale societății. Acesta este și 
motivul pentru care guvernul condus 
de Giovanni Spadolini s-a angajat 
să facă din lupta împotriva inflației 
piatra unghiulară a politicii sale eco
nomice. propunînd partidelor politice, 
sindicatelor și patronatului un „pact 
antiinflatie". Prevederile acestui pact 
au constituit. în ultima lună, tot ati- 
tea teme ale unor succesive nego
cieri cu reprezentanții sindicatelor și 
patronatului sau între sindicate si 
patronat. întregul proces situîndu-se 
în centrul actualității politico-econo- 
mice naționale.

Socialiste România, in Mesajul adre
sat celei de-â 21-a sesîuhi jubiliare 
a Conferinței generale a agenției. A- 
cestea aduc noi dovezi ale stimei și 
prețuirii de care se bucură țara noas
tră in Agenția internațională de la 
Viena, ca și in celelalte organizații 
din sistemul O.N.U., pe arena inter
națională in general.

Marin BUHOARA
Viena

începute în primele zile ale lunii 
septembrie, pentru a se obține un 
consens asupra pactului propus, ne
gocierile au dus la o adevărată stare 
de agitație economică, datorită pozi
țiilor diferite ale părților implicate. 
Coloanele ziarelor, jurnalele de ac
tualități ale canalelor de televiziune, 
emisiunile radio au rezervat spații 
lărgi negocierilor de la Palazzo 
Chigi. Acum, guvernul a prezentat 
parlamentului proiectul de buget pe 
anul 1982, Împreună cu un plan e- 
conomicpe termen mediu și întrea
ga țară, cu deosebire părțile intere
sate direct — sindicatele, patronatul 
și guvernul — așteaptă dezbaterea 
lor in parlament, rezultatele finale.

Climatul acesta de tensiune este 
determinat în mare măsură de stările 
de lucruri negative de pe frontul eco
nomiei : lira a pierdut, din ianuarie și 
pină acum, 30 la sută din valoarea sa 
în raport cu dolarul nord-american : 
balanța comercială a țării a înregis
trat, in cursul primelor 7 luni ale 
anului, un deficit care depășește 
11 000 miliarde de lire (aproximativ 
10 miliarde de dolari), îndreptîndu-se 
spre un deficit anual record : circa 
20 000 miliarde lire; situația indus
triei devine preocupantă — producția 
a înregistrat o scădere bruscă de 8 la 
sută ; șomajul atinge mai mult de 
două milioane de persoane ; iar cifre
le furnizate de Institutul central de 
statistică arată că un milion și jumă
tate — adică 74 la șută — dintre șo
meri sint tineri pină la 29 de ani. in 
special femei ; ca.de obicei, ponderea 
cea mai mare aparține zonei Mezzo- 

giorno. unde acest flagel afectează 13 
la sută* 1 din forța de muncă, față de 
6.8 la sută in provinciile din nordul 
țârii.

ITA. La Budapesta a avut loc o in- 
tîlnire între Janos Kadar. prim- 
secretar al 'C.C. al P.M.S.U.. și

1 Al varo Cunhal, secretar general al 
P.C. Portughez. După cum relatea
ză agenția M.T.I., întîlnirea a pri
lejuit un schimb de opinii privind

I activitatea și «.sarcinile celor două 
partide.

. SEARA DEDICATA LUI GEOR
GE ENESCU LA PRAGA. In ca-

I drill manifestărilor ocazionate de 
marcarea centenarului nașterii lui

I George Enescu, la „Teatrul muzicii" 
| din Praga a fost organizată o seară 

dedicată marelui muzician român.

IAu fost prezentate date despre per
sonalitatea și creația lui George 
Enescu. Participanții au audiat 
fragmente din opera „Oedip".

I ALEGERI PREZIDENȚIALE IN 
IRAN. în Iran s-au desfășurat vi
neri alegeri in vederea desemnării

I președintelui țării. După cum rela
tează postul de radio Teheran, par-

l ticiparea la vot a fost masivă. Re- 
I zultatele oficiale ale alegerilor vor 

fi anunțate în următoarele zile.

în ace'st cadru general, guvernul 
Spadolini propune un plan de mă
suri al cărui obiectiv principal constă 
in reducerea indicelui anual al infla
ției la 16 la sută, în 1982. urmînd ca, 
in următorii trei ani, să Se ajungă la 
10 la sută, un nivel apropiat de cele
lalte țări ale Pieței comune. Stăvilirea 
inflației devine astfel un p.unct cardi
nal pentru toate celelalte variabile 
principale ale economiei. în acest 
sens, in vederea soluționării proble
melor cu care se confruntă economia 
italiană, guvernul intenționează să 
relanșeze planul trienal 1982—1984, 
revizuit și dotat cu instrumente fi
nanciare ameliorate. Pachetul de in
vestiții, în sumă de 115 000 miliarde 
lire, pe trei ani. cuprinde programe 
in domeniile energiei. produselor 
agroalimentare. ca și în sectoare afla
te in criză, cum ar fi siderurgia și in
dustria chimică, în domeniile trans
porturilor, construcției de locuințe, 
turismului'; o atenție deosebită este 
acordată zonei Mezzogiomo.

Principala obiecție privind progra
mul guvernamental evidențiază carac
terul său relativ vag în ce privește 
mijloacele cu care va fi dus la în
deplinire. Ziarul „L’UnittT* subliniază, 
in același timp, că programul nu ur
mărește decit consolidarea compani
ilor aflate în criză pe seama maselor 
populare, neprevăzind nimic sau 
aproape nimic pentru soluționarea 
gravei probleme a șomajului. Pe de 
altă parte, analiștii vieții politico- 
economice italiene sint de părere că. 
pentru a pune la punct complexul 
mecanism propus, guvernul are ne
voie de o perioadă de timp mai mare 
decit cea prevăzută. Ei remarcă, tot
odată. că peste foarte putină vreme, 
respectiv începind din cea de-a doua 
jumătate a lunii decembrie, acest 
program, dacă va fi aprobat, va tre
bui să treacă prima „probă de foc", 
odată Cu reînnoirea contractelor de 
muncă, acțiune care privește circa 5 
milioane de persoane din industrie, 
anumite categorii din sectorul servi
ciilor și aproape toți funcționarii din 
administrația publică. De aceea se și 
consideră că încă nu se întrevede 
perspectiva depășirii fenomenelor de 
tensiune din viata social-economică 
italiană.

Valentin PAUNESCU
Roma.
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DESCHIDEREA TIRGULUI INTERNAȚIONAL DE LA BAGDAD. La 
Bagdad s-a deschis cea de-a 18-a ediție a Tirgului internațional. La 
festivitatea de deschidere a participat Taha Yassin Ramadhan, prim vi- 
ceprim-minjstru al guvernului irakian, alte oficialități. România este pre
zentă la tîrg cu un pavilion in care sînt expuse produse ale industriilor 
constructoare de mașini, electrotehnică, chimică, materialelor de con
strucții, ușoară, agriculturii și ale cooperației meșteșugărești. Pavilionul 
țării noastre s-a bucurat de o apreciere deosebită, fiind vizitat de nu
meroase oficialități, reprezentanți ai firmelor irakiene și străine, de un 
numeros public. La deschiderea tirgului au fost prezenți loan Florea, mi
nistrul economiei forestiere și materialelor de construcții, și Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, precum și Mihai Diamandopol, ambasadorul țării 
noastre la Bagdad.

ÎNTREVEDERE LA BUDAPES-

| INUNDAȚII IN NEPAL. Inundațiile provocate de ploile torențiale 
căzute asupra satului Lele, din apropierea capitalei Nepalului și a loca- 

Ilității Rupendehi, din sud-vestul țării, au provocat moartea a 66 de per
soane — informează agenția France Presse. Potrivit săptămânalului „Ras- 
tra Pukar", citat de aceeași agenție, o mie de persoane au pierit ca ur- 

Imare a inundațiilor provocate de creșterea apelor fluviului Tinhau, din 
districtul Butawal. O mare parte a recoltelor a fost distrusă, îndeosebi în 
regiunea Rupendehi, unde aproximativ 25 000 de persoane au rămas fără 
adăpost.

NEGOCIERILE JAPONO-FRAN- 
CEZE vizînd promovarea; schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări și corectarea deficitului care 
afectează, in favoarea Japoniei, ba
lanța franceză, s-au încheiat fără 
rezultatele scontate — informează 
agenția United Press International, 
citind surse guvernamentale din 
Tokio. Ca urmare a unei creșteri 
cu 44 Ia sută a exporturilor nipone 
către Franța, excedentul comercial 
al Japoniei a fost anul trecut de 
două ori mai mare decit in 1979, 
ridicindu-se la 725 milioane dolari. 
Pentru 1981 se estimează, de ase
menea, un surplus de peste un mi
liard de dolari.

EXPERIENȚA NUCLEARA SUB
TERANA IN S.U.A. Statele Unite 
au efectuat, joi, în deșertul Nevada, 
o nouă experiență nucleară subte
rană — a 13-a din acest an. infor
mează agenția Associated Press. 
Departamentul american al ener
giei a precizat că puterea exploziei 
a echivalat cu cea a unei înrx-''ă- 
turi cuprinse intre 20 000 și 150 000 
tone trinitrotoluen (TNT).
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