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Obiective care cer concentrarea maximă a tuturor forțelor

InsămIntările^lă timp,
CULESUL - FĂRĂ PIERDERI!

Peste 30 000 apartamente au răsărit din hărnicia constructorilor, în anii socialismului, Io Brăila în cartierele Hipo
drom, Viziru, Progresul, Radu Negru. In prezent, constructorii brăileni au deschis noi fronturi de lucru pe calea Călăra
șilor, unde vor ridica, așa cum s-au angajat, cele mai frumoase blocuri ale orașului. Aici, co și in alte zone ale 

Brăilei, unde se construiește intens, se vor muta în acest cincinal alte 20 000 de familii. (Corneliu Ifrim)
Foto : Darie Constantin

• Stadiul insâmînțărilor - au mai rămas 
10 zile pină la termenul stabilit! - impune mă
suri energice pentru grăbirea și terminarea 
acestei lucrări.

• Participarea masivă a tuturor forțelor 
la cules, buna organizare și desfășurare a 
muncii - condiții hotăritoare pentru strînge- 
rea, transportarea și depozitarea întregii re
colte de porumb.

• Cartofii - de pe cîmp, mal repede la 
piață și în depozite.

Oamenii muncii din agricultură, 
răsnunzind chemării adresate de 
conducerea partidului cu nrilejul 
consfătuirii de la C.C. al P.C.R. pe 
problemele agriculturii, de a exe
cuta lucrările agricole de toamnă 
în termene mai scurte si de cea 
mai bună calitate, acționează cu 
forte sporite pentru Încheierea in- 
sămintărilor. pentru strîngerea mai 
rapidă a tuturor roadelor si livrarea 
la fondul de stat a cantităților pre
văzute. în județul Covasna s-a 
încheiat semănatul griului si al 
celorlalte culturi de toamnă pe toa
te suprafețele prevăzute : în cinci 
iudete s-a terminat recoltarea car
tofilor. iar în altele se află într-un 
stadiu avansat culesul porumbului.

Am intrat intr-o săptămină deci
sivă pentru însămintarea griului și 
a celorlalte culturi de toamnă, pe
rioadă în care trebuie strinse. trans
portate si depozitate mari cantități 
de produse agricole. Aceasta pre
supune ca organele si organizații
le de partid, consiliile populare, ca
drele de conducere si specialiștii din 
unitățile agricole să acționeze mai 
botărît pentru mobilizarea tuturor 
forțelor si mijloacelor existente la 
sate in vederea Încheierii fiecărei 
lucrări la termenul stabilit. Care sint 
prioritățile acestor zile ? In ce di
recții trebuie concentrate eforturi
le oamenilor muncii din agricultu
ră ?

în ordinea urgentelor actualei 
campanii agricole de toamnă se în
scrie încheierea grabnică, in 2—3 
zile, a insămintării griului in jude
țele situate in zone colinare $i in
tensificarea lucrărilor in celelalte 
zone, incit pină la 15 octombrie toa
tă săminta să fie pusă sub brazdă. 
Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii si Industriei Alimenta
re rezultă că, pină ieri, 5 octombrie, 
au fost insămînțate 2 234 000 hectare 
cu diferite culturi — 62 la sută din 
suprafața planificată, din care 
808 000 hectare cu grîu si secară — 
37 la sută din prevederi. Așa cum 
s-a arătat au încheiat însămințările 
unitățile agricole din județul Co
vasna. dar în alte județe situate in 
zona colinară semănatul griului 
este întîrziat. Cele mal mari res
tanțe se înregistrează în județele 
Caraș-Severin. Mureș. Brașov. 
Vrancea, Prahova și altele, în care, 
pe mari suprafețe, semănatul putea
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și trebuia terminat pină la 1 octom
brie. Trebuie Înțeles că orice întîr- 
ziere la executarea acestei lucrări 
poate duce la scăderea recoltei in 
anul care vine, ceea ce impune ac
țiuni hotărîte pentru ca semănatul 
în zona colinară a țării să se în
cheie în cel mai scurt timp. Bine n- 
țeles. însămințările trebuie intensi
ficate și în județele din zona de 
cîmpie. Or, vitezele realizate in ul
timele zile sînt cu mult sub cele 
planificate. în cooperativele agrico
le din județele Ialomița si Timiș, 
bunăoară, nu au fost insămințate 
decît 10 la sută din suprafețele pre
văzute. în asemenea condiții se im
pune să fie luate măsuri pentru fo
losirea mai bună a tractoarelor, or- 
ganizindu-se munca in două schim
buri. lucrîndu-se noaptea la pregă
tirea terenului, iar ziua la semănat.

Deosebit de urgentă este in aceste 
zile recoltarea porumbului și a ce
lorlalte culturi de toamnă. în acest 
an, vegetația porumbului — excep- 
tind nordul țării — este mai avan
sată decît in alți ani. Chiar și in 
aceste condiții, culesul se desfășoară
(Continuare in pag. a IlI-a)

Stadiul recoltării porumbului la 5 octombrie. Cifrele înscrise ne hartă 
reprezintă, in procente, suprafețele de pe care a fost strinsă recolta in 
întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) si in cooperativele agricole 

(cifra de jos).

TELEX DE
■ Duminică, tn județul Timiș s-a 

lucrat de dimineață și pină seara 
la recoltarea culturilor tirzii și la 
semănat. In această zi au fost atin
se cele mai ridicate ritmuri de lu
cru de la începerea campaniei, su
perioare vitezelor de lucru planifi
cate. Porumbul a fost strins de pe 
8 492 hectare — o treime din supra
fața cultivată. Participarea la cules, 
inclusiv in grădinile de legume, a 
fost masivă : 40 000 de țărani coo
peratori și mecanizatori, oameni ai 
muncii din instituții și unități eco
nomice, elevi, studenți, militari. 
(Cezar Ioana).

Prin buna folosire a combinelor, la cooperativa agricolă din Movileni, 
județul Olt, recoltarea porumbului se intensifică de la o zi la alta 

Foto : N. Ciorel

CAMPANIE
■ 2 300 hectare cu porumb recol

tate, peste 5 000 tone depănușate, 
11 500 tone transportate la locul de 
depozitare — acesta e bilanțul mun
cii desfășurate duminică și luni pe 
ogoarele județului Ialomița. Alături 
de cei peste 30 000 de cooperatori 
au lucrat 15 000 de elevi, militari, 
lucrători din întreprinderile și in
stituțiile din Vrziceni, Fetești, Țăn- 
dărei, Slobozia. Duminică, din zori 
pină la ora 16, mijloacele de 
transport din majoritatea întreprin
derilor au dus porumbul din cimp 
in depozite. (Mihai Vișoiu).

■ Oamenii muncii de pe ogoa
rele județului Tulcea au lucrat du- i 
minică din plin la stingerea re
coltei de porumb, soia, legume, 
struguri, cartofi. Cu realizările de 
duminică și luni, porumbul a fost 
strins de pe 27 100 hectare din cele
67 577 hectare cultivate. Mecaniza
torii lucrează zi și noapte pentru a 
insămința culturile de păioase in 
perioada optimă. Orzul se seamănă 
pe ultimele suprafețe din cele 
32 000 hectare planificate ; săminta 
de griu s-a incorporat in sol pe 
aproape 20 000 hectare din cele 
67 500 hectare prevăzute a fi culti
vate. (Neculai Amihulesei).

■ Peste 4 000 de oameni ai muncii 
din Slatina au lucrat duminică pe 
ogoare la recoltarea porumbului și 
in plantațiile de vie la culesul 
strugurilor la I.A.S. Brebeni și Aso
ciația horticolă Drăgănești Olt. în 
ultimele zile s-a intensificat mult 
ritmul culesului porumbului și in
sămintării griului. Duminică și luni, 
suprafața insămințată cu griu in 
județ a crescut cu peste 12 000 hec
tare. Pină acum, porumbul a fost 
strins de pe 68 338 hectare — aproa
pe 60 la sută din suprafață. (Emi- 
lian Rouă).

f PENTRU DEZVOLTAREA EC0N0MIC0-S0CIALĂ A PATRIEI, 
PENTRU CREȘTEREA BUNĂSTĂRII POPORULUI

Investițiile acestui an-
*

în funcțiune în acest an!
• Octombrie — lună de muncă susținută, bine organizată, de rezul

tate maxime pe fiecare șantier
• Toate utilajele din stoc să fie montate fără intirziere !
• Aprovizionarea ritmică, în flux neîntrerupt, cu materialele necesare 

terminării lucrărilor
• Concentrarea tuturor forțelor pentru punerea în funcțiune a obiec

tivelor prevăzute să producă în 1981
• Ordine și disciplină desăvîrșite, timpul de lucru folosit integral 

pentru recuperarea rapidă a restanțelor și încadrarea în grafice
Octombrie se anunță o frumoasă 

lună de toamnă, o perioadă în care 
constructorii de pe șantiere pot 
să-și desfășoare nestînjenit munca, 
să acționeze la nivelul maxim al 
posibilităților și potențialului de 
care dispun în vederea punerii ra
pide In funcțiune a noilor obiective 
de investiții. Mai mult ca oricînd, 
constructorilor și montorilor, furni
zorilor de utilaje și de materiale, 
tuturor factorilor implicați in rea
lizarea obiectivelor planificate să 
producă în acest an li se cer acum 
muncă fără preget, eforturi susți
nute, temeinic organizate pentru 
intensificarea ritmului de lucru, 
accelerarea montajului de ntilaje, 
crearea tuturor condițiilor cerute 
de debutul neintirziat in producție 
al noilor capacități și obiective de 
investiții.

Este limpede că de maturitatea și 
- ,-i fermitatea cu care se va acționa în 

fiecare moment, de spiritul de or- 
i dine șl disciplină manifestat la toa
te locurile de muncă, de atenția 
acordată Întăririi colaborării în re
zolvarea oricărei probleme ivite va 
depinde reușita deplină a eforturi
lor depuse pe șantiere.

Din această perspectivă, octom
brie este o lună hotăritoare pentru 
îndeplinirea cu succes a programu
lui de investiții și de puneri in 
funcțiune din acest an, care con
diționează efectiv asigurarea bazei 
tehnico-materiale. a condițiilor ce
rute de desfășurarea normală a 
producției, atit în trimestrul IV, 
cit și în anii următori.

Pe șantiere a mai rămas de ter- 
\ minat un volum destul de mare de

lucrări de construcții, trebuie mon
tate cu rapiditate însemnate canti
tăți de utilaje aflate la ora actuală 
în stoc, în timp ce altele sînt aș
teptate să fie livrate fără intirziere 
de către întreprinderile furnizoare.

Pe scurt, sînt destule șantierele 
pe care trebuie să se acționeze cu 
energie și seriozitate, cu forte spo
rite, în vederea recuperării restan
telor existente si încadrării rapide 
în graficele ..la zi" ale lucrărilor. 
Nu vom intra în nrea multe detalii. 
Dar nu putem trece cu vederea 
faDtul că termenele de intrare în 
producție ale bateriilor de cocsifi
care din cadrul combinatelor side
rurgice au expirat fără ca acest 
eveniment să aibă loc. Greu, inac
ceptabil de încet, evoluează și lu
crările pe șantierele celor oatru 
fabrici de zahăr din Ianca. Zimni- 
cea, Arad și Calafat. In pofida re-- 
petatelor angajamente și promisiuni 
făcute de factorii angajați in rea
lizarea acestor investiții. De ase
menea. restante aoreciabile se în
registrează și pe șantierele din in
dustria minieră. O concluzie este 
clară : nu pretutindeni au fost luate 
cu hotărire și fermitate măsurile 
cerute de punerea in funcțiune a 
obiectivelor și capacităților cu ter
mene programate în acest an. Nu 
mai trebuie să insistăm : acum, mai 
mult ca oricînd, se impune efec
tuarea unor analize riguroase la fie- 

, care obiectiv in parte, adoptarea 
rapidă a unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și politico-educative 
menite să determine îmbunătățirea 
radicală a activității constructorilor 
și montorilor, impulsionarea livră

rilor de utilaje tehnologice si de 
materiale de construcții. în acest 
context, un accent deosebit trebuie 
pus pe montajul rapid al utilajelor 
existente, lichidarea fără intirziere 
a stocurilor actuale.

Iată de ce. pretutindeni, se cer 
stabilită o perspectivă și o concep
ție organizatorică clare, riguroasă, 
făcută o programare judicioasă a 
fiecărei lucrări de construcții și de 
montaj, a procesului de execuție pe 
întregul său flux. Orele și zilele ră
mase la dispoziția constructorilor, 
montorilor trebuie cintărite cu 
atenție, prețuite și folosite cu ran
dament deplin. Fiecare muncitor 
să primească sarcini de muncă 
clare, să știe precis ce are de fă
cut în orice moment, să acționeze 
cu abnegație și răspundere pentru 
Îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
încredințate !

O mare răspundere revine. In 
acest sens, organelor și organiza
țiilor de partid de pe șantiere șl din ‘ 
unitățile furnizoare, chemate să ac
ționeze permanent, prin toate for
mele muncii politice, dar cu pre
cădere prin munca de la om la om, 
in vederea creării pretutindeni a 
unui climat de disciplină fermă, co
munistă. Numai în măsura în care 
fiecare muncitor, fiecare specialist 
înțelege și demonstrează acest lu
cru prin fapte se poate spune că 
organele și organizațiile de partid 
și-au făcut datoria, iar econo
mia națională are garanția că va 
dispune de obiective și capacități 
productive noi, care să funcționeze 
ireproșabil, să atingă cit mai repe
de parametrii proiectați.

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE : Viața de 
partid • Cuvintul cititorilor, 
cuvintul oamenilor muncii • 

Faptul divers * Sport

AUTOINSTRUIREA 
îndatorire permanentă 

a omului societății noastre
BAIA MARE :

Cheltuieli de producție 
mai reduse

Munca rodnică desfășurată de 
colectivul întreprinderii meta
lurgice de metale neferoase din 
Baia Mare in vederea aplicării 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar s-a concretizat de la în
ceputul anului și pină acum în 
reducerea cheltuielilor materiale 
de producție față de plan cu 
peste 44 milioane lei. iar a celor 
totale cu 34 milioane lei. La 
acest succes se adaugă depăși
rea indicatorului producție netă 
cu aproape 30 milioane lei pe 
baza creșterii randamentelor de 
extracție a metalelor utile, va
lorificării superioare a mate
riilor prime, antrenării în pro
cesul de prelucrare metalurgică 
a unor resurse secundare și 
subproduse. (Gheorghe Susa).

GIURGIU :

Economii de energie 
electrică

Secția I.R.E. Giurgiu de dis
tribuire a energiei electrice are 
cite un „cont personal" pentru 
fiecare unitate consumatoare de 
energie. Răsfoind cartotecile, se 
poate observa cu ușurință cit de 
gospodari sînt muncitorii giur- 
giuveni in economisirea energiei 
electrice. în primele trei tri
mestre ale acestui prim an al 
cincinalului. în municipiul Giur
giu s-au economisit 9.5 milioane 
kWh energie electrică. La aceas
ta au contribuit Grupul de șan
tiere T.C.I.Az.. Șantierul naval, 
întreprinderea textilă „Dună
reană". fabrica de zahăr si altele. 
Cu cei 9.5 milioane de kilowați 
oră energie electrică economisită 
s-ar putea obține la întreprin
derea „Dunăreană" 17 milioane 
mp țesături. (Petre Cristea).

MEMORIA HĂRNICIEI. 
Sub îngemănarea sau po
trivirea fericită a acestor 
două cuvinte s-ar putea 
alcătui o carte demnă de 
atenție, ințelegind prin 
memoria hărniciei exact 
ce rezultă, ce exprimă și 
evidențiază întregul nos
tru popor in eforturile sale 
de edificare socialistă, sub 
conducerea partidului co
munist, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și nu voi greși 
dacă spun că înțeleg prin 
memoria hărniciei noastre 
exact ce realizăm zilnic. A 
face un inventar al tuturor 
laturilor care compun ave
rea și măreția înfăptuiri
lor din ultimii ani este 
aproape cu neputință. Me
moria frunților și palme
lor noastre, memoria efor
turilor poporului sint în
seși avuțiile lui de azi. 
însăși istoria pe care o în
făptuiește. nu deceniu de 
deceniu, an de an, ci clipă 
de clipă. Iată, putem afir
ma că fiecare colț al pa
triei se poate legitima in 
fața viitorului cu propria 
lui memorie a hărniciei, cu 
el însuși clădit in temeiu
rile și rigorile gindirii 
frunților noastre.

La Zalău bate ora exac
tă a hărniciei înfăptuitoa
re. Sint îndemnat, dar mai 
ales convins să afirm că 
din istoria fierbinte de azi 
a Zalăului nu lipsește nici 
o literă din alfabetul în
tregii noastre civilizații de 
constructori și făuritori de 
vetre noi. Nu cunosc, ne- 
fiind ai locurilor, cum ară
ta Zalăul acum 15—20 de 
ani ; pus insă față in față 
cu viața și ritmul de-a 
dreptul tineresc și vital al 
orașului, orice om recu
noaște imediat că se află 
de fapt într-o edificare a 
unei cetăți noi. ridicată 
din temelie... Să ai memo
ria hărniciei, memoria ca
sei tale încă din temelie...

Iată încă un gînd. o emo
ție pe care le trăiesc nu
mai cei care au privilegiul 
de a face „casa de piatră" 
a țării.

Ne aflăm printre maca
ralele turn ale unei adevă
rate „mări" de beton și sir- 
mă. otel și proiecte ale 
șantierului de construcții 
nr. 2. Comunistul Ion Be
rar, în virstă de 32 de ani, 
maistru constructor, îmi

gata la structură, vor fi 
predate încă în această 
lună ; iar de citeva zile 
s-a trecut la realizarea 
structurii a incă 78 de 
apartamente. Zidarii, meș
terii mari in număr de 228 
ciți formează lotul, par 
niște adgvărați zburători 
din poemele clasice ale 
poeților romantici. Dar 
spunem mereu cifre, oțel, 
betoniști, macarale, zidari ;

lăți îl cunoaștem și pe co
munistul Cornel Miclea, 
de profesie inginer. Din 
vorbă în vorbă aflăm că 
această întreprindere re
prezintă o premieră pe 
plan național : prima ca
pacitate a fost pusă in 
producție în anul 1973. 
Este profilată pe produ
se electrotehnice, cum ar 
fi conductoarele de bobi- 
naj in gamă dimensională

zalău : Industria, inima 
tinereții orașului

spune că „in tinerețe" a 
cunoscut și schelele de pe 
noile cartiere ale Bucu- 
reștiului, dar că de 11 ani 
lucrează la Zalău. A por
nit-o ca dulgher, iar acum 
este specialist în rezisten
țe. „Zalăul este imens, azi, 
la fel de nou pentru ori
care cetățean al său ca 
pentru oricare din țară. 
S-a făcut un pas cam de... 
10 ani Sint expresivele 
cuvinte ale acestui om 
tinăr îmbrăcat în costum 
de „scafandru spre înăl
țimi". Oameni ca Berar 
sînt și Al. Olvedi. șef de 
echipă la zidari. Francisc 
Kioca — timplar. Ionel 
Prunea — macaragiu. La 
rindul său, șeful de Iot, 
subinginerul loan Forț, ne 
precizează că în cartierul 
nou fundațiile au început 
in aprilie ; pină la sfirșitui 
lunii august au și fost date 
in folosință deplină 72 de 
apartamente confortabile. 
Alte 48 de apartamente.

de Ion CRINGULEANU

spunem structuri și etaje, 
alei, cartiere și de fapt 
spunem : orașul industrial 
Zalău. Căci memoria cea 
mai inaltă a hărniciei Za
lăului de azi este industria.

Odată cu venirea indus
triei și a ridicării orașului, 
a venit și ea — tinerețea 
Din această clipă a gindu- 
lui ne aflăm, de fapt. în 
punctul vital al întregii 
noastre civilizații comu
niste care-și trece meri
dianul de foc și prin Zalău, 
cu egală forță. Nimeni nu 
are pretenția că ar putea 
vorbi in citeva rinduri des
pre profilul economic al 
Zalăului contemporan. Dar 
in dialog direct cu arhitec
tura noilor cartiere ce 
compun acest oraș mi s-a 
părut a sta mai ales plat
forma industrială, care este 
ea însăși un oraș, in par
tea nouă de nord a Za
lăului.

La întreprinderea de 
conductori electrici emai-

între 0,05 și 3 mm. Tot aici 
se produce sirma trefilată, 
sirma laminată ori sirma 
dublu cositorită. De ce am 
dat aceste amănunte ? De
sigur, tot în ideea de a 
sublinia și prin ele memo
ria muncii. Această între
prindere de rang național 
asigură materiale pentru 
industria electrotehnică a 
tării. Aici s-au execu
tat pentru prima dată la 
noi conductoare de bobinaj 
sub 0,10 mm, conductoare 
pentru bobinare mecani
zată. sirma laminată și cea 
dublu cositorită. Astăzi, 
după numai cițiva ani de 
la debutul său, această în
treprindere se situează la 
nivelul unor înalți para
metri. Muncitori și tehni
cieni ca Traian Lazăr, 
Emil Ardeleanu, Zoltan Ga
yer, Gheorghe Tușer. loan 
Tegleaș, Emil Molnar. Lau- 
rean Chira sînt adevărați 
vizionari in meseriile lor 
moderne, racordați la ce

rințele progresului tehnic. 
„Noi n-am cumpărat nici 
o licență, ci am produs așa 
ceva" ne spune Doina 
Oros — o mină de femeie, 
toată numai raze de idei, 
chimistă de profesie. Afir
mația ni se pare extrem 
de semnificativă dacă ne 
gindim la faptul că între
prinderea de conductori 
electrici emailați din Zalău 
reprezintă o pondere de 
40 la sută din economia 
județului Sălaj ; să nu 
cumperi nici o licență și 
totuși meridianul indus
triei naționale să treacă și 
prin cetatea ta ! întreprin
derea a devenit cunoscută 
in lume numai in cițiva 
ani, iar in premieră națio
nală a fost realizat lami
norul de cupru — ține să 
sublinieze inginerul Ni
colae Mayer.

Aș zice că oamenii Za
lăului. avind vie memoria 
muncii zilnice, a avansării 
lor dinamice pe traiectoria 
civilizației socialiste mo
derne, trăiesc totodată acut 
însăși memoria viitorului I 
Pare metaforic, nu ? Așa 
s-ar părea dacă această 
metaforă nu și-ar avea de
plină acoperire in realita
tea Zalăului de azi. Iar 
cine va face drumul de la 
Porolissum (veche cetate 
dacică — devenită și urbe 
romană — azi in evidentă 
ieșire la vederea noastră 
prin dezvăluire arheologi
că) la Zalău, va putea asis
ta la un dialog aproape de 
neimaginat între o mare 
cetate industrială de azi 
și una din timpurile lui 
Burebista. De la Zalău la 
Porolissum nu-s decit 
cițiva kilometri. De la noi 
la Decebal nu-s decit... 
citeva mii de ani. Memo
ria vie a prezentului nos
tru, la Zalău, ca in orice 
colț al României socialiste, 
este aceea a muncii, a hăr
niciei și edificărilor 
adevărat triumfătoare.

A învăța permanent. A nu te des
prinde nici o clipă de cartea dătă
toare de cunoștințe. în pragul unei 
librării am întîlnit. ieșind cu un 
teanc de tipărituri, un cetățean intre 
două virste. „Ce faceți cu atîtea 
cărți ?“, „Singurul lucru ce se poate 
face cu cartea : le citesc". „Dar ob
serv că ați cumpărat lucrări din ca
tegorii foarte diverse — literatură, 
știință, artă ; sinteți un enciclope
dist". „îmi place să citesc. Iar din
colo de plăcerea pe care mi-o pro
cură iecturarea unei cărți bune din 
domeniul literaturii sau istoriei — 
îndrăgesc foarte mult istoria — ex
plorarea tainelor științei găsesc că 
este o necesitate de la care nu se 
coate sustrage nimeni într-o epocă 
precum cea pe care o trăim, de revo
luție științifică fără egal. Viața, cerin
țele profesiei te obligă să cunoști 
multe și din cit mai diferite domenii, 
în zilele noastre nu mai poți trăi izo
lat de carte, indiferent de vîrsta la 
care te afli".

Să fi intilnit în pragul acelei libră
rii un intelectual, om de carte, sau 
pe cineva care și-a făcut din lectură 
ceea ce in limbaj modern se de
finește nrin termenul de imorumut 
„hobby". adică o pasiune ? Din răs
punsul pe care aveam să-1 obțin la 
întrebarea in ce domeniu lucrează 
reieșea că interlocutorul meu nu era 
nici cadru didactic, nici cercetător 
științific, nici vreun funcționar în 
vreun sector de activitate care să-l 
oblige la continua împrospătare a 
cunoștințelor din specialitatea sa. ci 
lucrător intr-o fabrică. A sta intre 
cărți, cred cu toată certitudinea, era 
pentru el o chestiune de deprindere 
și presupun că poseda o solidă bi
bliotecă constituită exclusiv din 
achiziții nemoștenite. După cum mi-1 
închipui seara, sau la orice alt ceas 
de odihnă al zilei, aplecat cu interes, 
fie asupra unei pagini literare, fie 
trudind la descifrarea înțelesului 
unei formule din universul matema
ticilor, chimiei, fizicii, al biologiei, 
astronauticii.

Un caz singular ? Nu. Unul din su
tele de mii. ori poate milioanele de 
asemenea cazuri ce pot fi intilnite la 
orașe ca și în lumea satului contem
poran. Pentru că. în țara noastră, a 
te cultiva continuu este un fenomen 
cu proporții de masă. Gustul, dra
gostea pentru contactul permanent 
cu cartea, ori alte mijloace moderne 
de instruire, în indiferent ce ipos
taze, a devenit o indubitabilă reali
tate. Fapt curent de viață generat de

condițiile în care trăim, de climatul 
societății noastre. Un climat unde 
aspirația spre contactul neîn
grădit cu ceea ce este frumos și 
înnobilează spiritul, cu ceea ce este 
util și îmbogățește patrimoniul de 
cunoștințe folositoare în activitatea 
de zi cu zi se cultivă, se stimulează, 
se prețuiește.

Autoinstruirea, munca aceasta neo
bosită de explorare fără ajutorul das
călilor a cunoștințelor in neîncetata 
expansiune și încorporarea lor ca 
fapte ținind de orizontul de cultură 
hroDriu. este, in ultima analiză, o ac
tivitate ce dă răspuns, în măsură 
diferită de la subiect la subiect, se
tei firești de informare. într-o lume 
al cărei univers de cunoaștere se 
dilată neîncetat, omul este, prin în
săși natura lucrurilor, chemat, deter
minat chiar, să ia act de cit mai 
multe din cunoștințele vehiculate în 
jurul său, să distileze el însuși noile 
achiziții și să rețină, pe măsura inte
reselor și capacităților proprii, atîta. 
cit i se pare semnificativ. Iar aceas
ta este un efort demn de toată pre
țuirea.

Dincolo. însă, de latura individuală 
a instruirii continue, procesul acesta 
derulat la scară de masă cumulează 
și o componentă socială de extrem 
de largă amplitudine. Cineva spu
nea că învățînd pentru sine omul 
învață, se instruiește în folosul so
cietății. Intr-adevăr. cumulind cu
noștințe noi omul ajunge să știe mai 
multe, iar știind mai multe știe nu 
numai pentru sine, ci aduce prin vo
lumul cunoștințelor pe care le po
sedă o parte de contribuție la nivelul 
general de cultură și civilizație al 
societății. Din sporul de cunoaștere 
adăugat prin lectură, prin învățare 
beneficiază activitatea de producție, 
omul instruit fiind mai apt să dea 
rezolvările potrivite multiplelor so
licitări de ordin științific și tehnic 
ale industriei și agriculturii, este mai 
apt să pătrundă în tainele naturii, să 
înțeleagă mesajul operei de artă, 
sensul profund umanist al luptei 
forțelor care militează pentru pro
gres social, pentru pace și înțelegere 
in lume. Omul societății socialiste 
— pentru că este vorba de noi. de 
societatea noastră — nici nu poate fi 
altfel conceput deqît ca om al unei 
înalte culturi, așa cum l-au previ- 
zionat mințile clarvăzătoare ale fon
datorilor socialismului științific și

N. Popescu-BOGDANEȘTI
(Continuare in pag. a Il-a)
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■FAPTUL'i O „mustrare" care a însemnat de fapt

DIVERS!
un vot de încredere

CUVÎNTUL CITITORILOR ■, (SSS 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII gL

| Pe drumul I
I afirmării

I
I
I
I
I

La Galeria „Bastion" din Ti
mișoara a fost vernisată o ex
poziție de pictură, care a reunit 
lucrări semnate de Călin Moș. 
Cine este pictorul Călin Moș ? 
Este elev în clasa a IX-a la li
ceul din Beiuș.

Foarte tînărul pictor... Moș nu 
este la prima confruntare cu pu
blicul. După mai multe întilniri 
cu concitadinii săi, el a expus 
la Cluj-Napoca și Oradea, unde, 
ca și la Timișoara, publicul și 
specialiștii au avut numai cu
vinte de laudă.

La care se adaugă acum — 
sperăm — și ale cititorilor.

I
I
I
I

I
I Ștafeta muncii I

bine făcute I
I

i

I
I
I
I
I
I
I

La intrarea în schimbul 
întreprinderea de ciorapi 
Sebeș, zeci și zeci de muncitoa
re au adus cu ele cite o garoa
fă. Garoafă cu garoafă s-au fă
cut buchete mari de flori. Flori 
multe și frumoase pentru cole
gele lor, textilisteie Virginia 
Brașovean și Maria Pirvu. Două 
dintre cele mai destoinice mun
citoare, fruntașele fruntașelor, 
amîndouă nedespărțite de 36 de 
ani. De 36 de ani au muncit îm
preună, au format zeci și zeci 
de alte te.xtiliste, care duc mai 
departe ștafeta hărniciei. Sau, 
cum spunea una dintre ele, „șta
feta muncii cinstite, bine făcute, 
ca firul fără noduri".

Ziua ieșirii celor două munci
toare la pensie a fost sărbători
tă ca un eveniment de sea
mă, intrucît întregul colectiv era 
atît de obișnuit cu prezența lor, 
incit erau considerate ca 
parte din... patrimoniul 
prinderii.

ic 
din I

I
I
I
I
I
I

făcind 
intre- I

I De ce gonea I
I „Salvarea" ?

I
O mașină a „Salvării"

I
I
I
I
I
I
I

__ - ... gonea 
cu toată viteza spre Brașov. Vă- 
zindu-i și auzindu-i semnalele 
luminoase și sonore, celelalte 
mașini se îndreptau spre... dreap
ta, lăsindu-i traseul liber.

— Cine știe ce caz grav 
urgență o fi — iși spuneau 
menii.

Dar un echipaj al miliției a 
avut „curiozitatea" să vadă des
pre ce fel de urgență e vorba. 
Cind șoferul A. S. Vramașbuh a 
desbhis portiera „Salvării", oa-, 
mehii legii au găsit nici 
mult, nici mai puțin de— M s««i, 
plini cu cartofi. 'La' întrebările 
acestora, șoferul și oficiantul sa
nitar Gheorghe Buzdugan au fă
cut fețe-fețe. Pină la urmi au 
recunoscut că cei 14 saci... pa- 
cienți ti furaseră de pe una din 
tarlalele C.A.P. Stupini. Acum, 
pe cei doi de pe „Salvare" nu-i 
mai salvează nimeni, in fața le
gii, de răspundere.

Intre multe alte unități de pe 
platforma industrială a municipiului 
Rm. Vîlcea se află și șantierul între
prinderii de construcții-montaj și re
parații utilaj chimic — București. Un 
fel de a doua „inimă" a unităților 
industriei chimice de aici — Combi
natul chimic si Combinatul de sodă 
Govora. De ce a doua inimă ? Pentru 
că prin el. prin oamenii lui. se reali
zează dezvoltarea cu noi canacităti de 
producție a celor două combinate și. 
tot prin el. se execută permanent 
toate lucrările de reparații necesare 
acestora.

Istoricul șantierului este legat de 
Istoricul celor două mari unităti ale 
industriei chimice apărute pe aceste 
meleaguri. Debutul său ca „meca- 
nic-șef" al industriei chimice din 
zonă n-a fost dintre cele spectacu
loase. Rînd pe rînd la conducerea 
lui s-au perindat, pentru a-1 redre
sa. pentru a-1 pune pe picioare. 4—5 
șefi de șantiere. Adevăratul moment 
al redresării poate fi plasat — se a- 
preciază astăzi — în urmă cu 4 ani. 
Mai exact din ziua cînd in fruntea a- 
cestuia a fost numit șef de șantier tî
nărul inginer Gheorghe Răsdiaconu. 
Un om inimos, capabil, care trecuse 
„proba de foc" a calităților chiar aici, 
pe șantier, unde la început a lucrat 
ca sef al compartimentului producție, 
apoi 
lotul 
1977. 
tatea 
decembrie conducerea Grupului de 
șantiere, cu sediul în Pitești, cu 
aceea de conducător al șantierului. 
Ce evoluție a avut unitatea de cind 
în fruntea 
în 1978 și 
întrecerea 
Pitești. In
Acum, în 1981. deși din cauze relativ 
independente de eforturile colectivu
lui său trece prin momente mai 
grele, se află angajată cu toate pu
terile pentru a reveni la normal. Sînt 
rezultate care dovedesc în primul 
rînd dăruirea și hărnicia colectivului 
de muncitori, de comuniști din ca
drul șantierului. Dar ele sînt legate 
neîndoios și de capacitatea 
șantier, de priceperea lui 
nală.

Au mers treburile în 
răstimp, de cînd inginerul Răsdiaconu 
se află în fruntea șantierului, numai 
bine ? Nu ! Ca in viata oricărui 
colectiv au apărut si lucruri mai 
puțin pozitive, au apărut și greutăți. 
Este vorba. între altele, de folosirea 
necorespunzătoare a unor utilaje de 
mare productivitate la lucrarea „ba
tal de rezidii" — Govora, ca și de 
anumite abateri de la sistemul legal 
de Întocmire a situațiilor de plată, 
ceea ce a condus la favorizarea, pe 
această bază, a unor echipe si

imputarea 
vorba, de 
reglementărilor legale privind dotarea 
unității cu mobilier de birou prin 
confecționarea acestuia cu forte pro
prii. de alte abateri de la disciplina 
și ordinea muncii care nu trebuie să 
existe pe nici un șantier.

Despre toate acestea am aflat 
Intr-o adunare generală a comuniș
tilor. De ce aici ? Pentru că, după 
ce s-a analizat mersul investiți
ilor în acest an — și Ia evoluția că
ruia s-au formulat evidente critici 
aparținînd mai ales beneficiarilor și 
forului tutelar — s-a pus în dezba
terea comuniștilor și problema răs
punderii șefului de șantier pentru

unor lucrări, 
asemenea, de

Și este 
încălcarea

incontestabile in organizarea șantie
rului pe baze moderne, în dotarea 
acestuia și gospodărirea lui — 
deși. în această privință. mai 
sînt multe de făcut — în trans
formarea lui într-o unitate frun
tașă în cadrul Grupului de șan
tiere Pitești. Au spus — și au projpat 
cu fapte — că inginerul Răsdiaconu 
este un om cu inițiativă profesională 
(a organizat o stație modernă de be
toane, a stabilit un flux modern 
pentru executarea reparațiilor, a re
organizat pe principii eficiente 
secția de mecanizare), că „are o 
minte iscoditoare care nu ne Iasă să 
lucrăm după metode învechite". Nu 
i-au fost trecute cu vederea, firește.

pe care lucrează ca 
și o folosește cînd 

Că altul este
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ca șef al celui mai greu lot — 
nr. 2. După care. în octombrie 
comuniștii l-au învestit cu cali- 

de membru de partid, iar în

ei se află tînărul inginer?
1979 a ocupat locul I în 
dintre șantierele Grupului
1980 s-a clasat pe locul II.

sefului de 
profesio-

tot acest

pe tema răspunderii comuniștilor 
față de aplicarea sancțiunilor de partid

deficientele amintite și care, pe baza 
unor sesizări, au făcut obiectul cer
cetărilor de rigoare ale organelor de 
control competente. Motiv pentru 
care, in referatul biroului organiza
ției de partid privind răspunderea 
comunistului Gh. Răsdiaconu în cali
tate de conducător al șantierului fată 
de deficiențele constatate de orga
nele de control, s-a propus sanctio
narea acestuia cu „vot de blam".

O adunare de partid in general, 
dar mai ales una cu un asemenea su
biect, iși realizează pe deplin menirea 
atunci cînd devine o dezbatere vie. 
matură, responsabilă, cînd comuniștii 
cîntăresc faptele cu luciditate și exi
gență, cînd așază în cumpăna drep
tății adevărul. Este meritul adunării 
la care ne referim de a se fi desfă
șurat în acest spirit. în cadrul dezba
terilor au luat cuvîntul 23 de mem
bri de partid — aproape 30 la 
din

sută 
numărul participant1 lor la a- 

dunare. Marea majoritate a celor 
care au luat cuvîntul — e drept, 
toți — au înțeles că o sancțiune 
partid are un caracter educativ 
atît mai mare cu cit la aplicarea 
se tine cont în mod obiectiv atît 
meritele, cit si de greșelile celui aflat 
in cauză, de experiența lui de co
munist. Intr-o asemenea lumină 
au fost privite, tn adunarea la care 
ne referim, activitatea și lipsurile 
inginerului Răsdiaconu. Și s-a proce
dat bine. Comuniștii au spus despre 
conducătorul

nu ■ 
de 
cu 
ei 
de

nici lipsurile. I s-a spus deschis, 
răspicat ca de la comunist la comu
nist. și de către mecanicul Dumitru 
Căpățînă. și de către sudorul Gh. 
Rujan. și de către maistrul Lazăr 
Bodescu. că nu întotdeauna are tac
tul necesar în relațiile cu oamenii, 
că nu întotdeauna cere fiecăruia să 
îndeplinească întocmai îndatoririle 
ce-i revin. „A vrea să rezolvi totul 
singur — spunea in adunare condu
cătorul auto Valeriu Stanciu — în
seamnă a greși, inseamnă a-i lăsa pe 
alții să stea de-o parte. E bine să-i 
spunem deschis tovarășului inginer, 
pentru ca pe viitor să nu mai repete 
această greșeală, că n-a cerut cu 
exigenta cuvenită fiecărui maistru, 
fiecărui șef de lot să-și facă datoria. 
Dar e bine să spunem la fel de des
chis și biroului nostru de partid că, 
prin neintervenția sa, prin faptul că 
mai mult a asistat la asemenea fapte, 
a încurajat. într-un fel sau altul, pe 
cei certați cu disciplina, pe cei care au 
ocolit munca, răspunderea ce le re
venea în cadrul șantierului".

In adunare s-au auzit, e drept, si 
voci neiertătoare, voci care ar fi 
vrut cu tot dinadinsul ..capul ingine
rului". Erau acele voci — cum mai 
există din păcate ! — care vor o 
singură disciplină — disciplina care 
le convine. Care vor o singură drep
tate — dreptatea care le convine. A 
trebuit să aflăm din spusele comu
niștilor în adunare că unul din cel 
care cerea sancționarea drastică este 
certat cu normele disciplinei — soco-

teste macaraua 
un bun personal 
vrea și unde vrea, 
certat cu normele legalității socialiste. 
Că al treilea e „supărat" că fiica sa 
nu este promovată și că el ar vrea 
să lucreze tot intr-un post mai... 
călduț.

Aveau dreptate comuniștii. Pe 
șantier mai există indisciplină, mai 
există oameni care nu-și fac datoria, 
care mai mult „muncesc" pe hîrtiile 
de reclamatii decit la locul lor de 
muncă. Ei legau aceste neajunsuri, 
pe bună dreptate, și de răspunderea 
ee-i revine in această privință șefu
lui de șantier. A organiza mai bine 
munca, a-i trage la răspundere pe 
maiștri, pe șefii de echipe pentru 
orice defecțiune care apare în acest 
mecanism este principala îndatorire 
și de conducător și de comunist a 
șefului de șantier. Și tocmai pentru 
că n-a făcut întotdeauna acest lucru, 
pentru „ezitările" dovedite în această 
privință s-au creat si acele pro
bleme care au constituit obiectul dez
baterilor din adunarea generală. Iar 
pentru aceste abateri — în calitatea 
sa de conducător, de comunist — și 
nu pentru acelea îngroșate și exage
rate în diferite reclamatii — mem
brii de partid l-au sancționat ne 
comunistul Gh. Răsdiaconu cu „mus
trare".

O sancțiune 
ment deosebit 
unui om. Dar 
a organizației __ ___ ___
în cazul de față sancțiunea 
zintă, prin discernămîntul cu 
comuniștii 
vot de încredere acordat de ei 
unui comunist tînăr : de a învăța să 
lucreze cu oamenii, de a fi mai 
matur și mai exigent ! Este insă și 
o lecție de viață : de a avea încre
dere in comuniști, de a se sfătui eu 
ei in toate împrejurările si la bine si 
la greu. Sancțiunea acordată aduce 
în discuție și alte concluzii. Este 
vorba, in nrimul rînd. de răspun
derea comitetelor iudetean și muni
cipal de partid pentru îndrumarea șl 
controlul acestei organizații de partid, 
care n-au fost nici pe denarte — 
s-a spus și în adunare — la nivelul 
îndatoririlor ce le reveneau în aceas
tă privință. Este vorba. în al doilea 
rînd. de grija care trebuie manifes
tată de către conducerea grupului de 
șantiere, 
ajutarea 
de a se 
conducă ._ _____ __________ __
date, fără a fi lăsat să se... descurce 
singur, cum se pricepe și cum poate. 
Ceea ce, din păcate. în cazul ingine
rului Răsdiaconu s-a intîmplat nu o 
dată.

de partid este un mo
de important in viata 
nu numai a lui. ci și 
din care face parte.

repre- 
care 

au analizat faptele, un 
încredere acordat

de către centrală pentru 
unui cadru tînăr promovat 
forma, de a învăța să 
la nivelul învestiturii acor-

Invitație la
Am cunoscut Oradea și 

„Felix" in luna august 1945, 
toarcerea de pe frontul antihitle
rist. Avea pe atunci doar cîteva 
pavilioane modeste, un ștrand și 
pe alei unele gherete negustorești. 
Astăzi, prin construcțiile și dotă
rile din ultimii ani — mari hote
luri, cantine, .restaurante, comple
xe de deservire, magazine moder
ne, casă de cultură etc. — stațiu
nea a devenit de nerecunoscut. 
Băile „Felix" și „1 Mai", din ve
cinătate sint tot mai căutate pen
tru efectele tămăduitoare în mul
te afecțiuni, aici vin anual, la 
odihnă sau tratament, mii și mii 
de oameni de diferite vîrste. atit 
din țară, cit și de peste hotare. 
Cei sosiți In stațiune, care sint 
iubitori de drumeție, au posibili
tatea să viziteze și alte locuri pi
torești din zonă : Peștera urșilor, 
una dintre cele mai frumoase din 
lume, Cetatea Biharia, peșterile 
Meziad și Vadul Crișului, frumoa
sa stațiune Stîna de Vale și altele.

Ca unul care am vizitat recent 
Băile „Felix", aș dori să fac unele 
sugestii celor care se ocupă de 
gospodărirea stațiunii. Intrucît iz-

Băile 
la în-

Băile ,,Felix"
vorul de apă minerală „Felix" este 
cam izolat, pentru a fi mai acce
sibil efectuării curei balneare ar 
putea fi extins in 3—4 locuri mai 
frecventate. De asemenea, cunos- 
cînd efectul binefăcător al acestei 
ape minerale și ținind seama și 
de capacitatea sa ar trebui studia
tă posibilitatea imbutelierii apei 
și distribuirii prin unitățile comer
ciale în întreaga țară. De asemenea, 
cred că personalul de la ștranduri 
poate fi mai bine programat la 
mai multe ghișee. în Încăperea spa
țioasă existentă, pentru primirea și 
eliberarea imbrăcămintii de la ca
bine, mai ales în orele aglo
merate ; ar putea fi sporit numă
rul de dușuri calde, iar cabinele 
să fie dotate cu grătare din lemn 
sau material plastic ; chioșcul pen
tru difuzarea 
băilor ar putea 
alte articole 
obiecte pentru 
va propuneri

presei din parcul 
pune în vînzare și 

mărunte, îndeosebi 
plajă. Sînt cîte- 
a căror realizare 

s-ar adăuga pozitiv frumoaselor 
realizări de pină acum.

Gheorghe P. LAZANU 
economist, Cluj-Napoca

Remorci pentru.
Autobaza nr. 1 Buzău a 

în ultima vreme un număr 
nat de remorci auto fabricate de 
Întreprinderile 
„Autobuzul" din 
dintre ele s-au 
perioada t___
Pentru 
ne-am . 
zoare. De aici am fost îndrumați 
la întreprinderea de asistență teh
nică și service (I.A.T.S.) Brașov, 
care are o subunitate și in Buzău, 
în prima parte a lunii septembrie 
am solicitat 
să 
că 
de

primit 
însem-

„Automecanica" și 
București. Unele 

_ ___ defectat însă în
termenului de garanție, 

executarea remedierilor 
adresat unităților fumi-

acestei subunități 
execute remedierile la o remor- 
de 7 tone, dar sîntem amînati 
la o zi la alta sub diverse pre-

decor ?
texțe. Intrucît acest procedeu se 
repetă, multe remorci stind nefo- 
loșite — și nu numai la autobaza 
noastră — din cauza intirzierii re
medierilor necesare, solicităm Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini să sprijine .mai îndea
proape activitatea de reparare a 
remorcilor din dotarea unităților 
de transport — în primul rînd prin 
asigurarea pieselor de schimb — In 
termenul de garanție. Doar remor
cile nu ne-au fost repartizate ca 
decor, cl pentru sporirea capacită
ții de transport.

Constantin PARAIPAN 
Autobaza nr. 1 Buzău

\.L.-ul nu știe 
I.C.R.A.L.-ul

tarea termenelor, motivul cel mal 
adesea invocat a fost lipsa cără
mizilor subțiri, pe care fabricile de 
specialitate nu le mai produc. S-a 
susținut că. neexistind repartiții 
ferme pentru aprovizionarea cu 
aceste materiale, fiecare I.C.R.A.L. 
a trebuit să se descurce „pe cont 
propriu" și să-și procure cărămi
zile subțiri de la diferite coopera
tive agricole de producție, unele 
situate la mari distanțe. Dar aceas
ta nu motivează insuficienta co
laborare între cele 8 unități 
I.C.R.A.L. și coordonare din partea 
D.G.D.A.L. Avem, de pildă, in ve
dere faptul că I.C.R.A.L. Giu- 
lești pentru a-și asigura necesarul 
de cărămizi și-a Înființat o secție 
anexă, a cărei producție a ajuns 
de la 300 000 bucăți anul trecut Ia 
aproape un milion anul acesta. 
Așa cum ni a-a spys, la această 
întreprindere există In prezent in 
stoc o. jumătate de milion de că
rămizi,- .puse la dispoziția solici- 
tanților prin punctul de desfacere 
Chiajna. In această situație, firesc, 
ne întrebăm : de ce conducerile 
celorlalte unități I.C.R.A.L. nu 
s-au aprovizionat cu cărămizi de 
la I.C.R.A.L. Giulești ? De ce 
D.G.D.A.L. n-a emis repartiții fer
me în acest sens ? N-ar fi fost 
mai simplu, mai economicos decît 
să se aducă de la cooperative În
depărtate — asigurîndu-se, totoda
tă, posibilitatea executării lucrări
lor contractate la termen ?

Măcar acum să se procedeze cum 
trebuie. (Dumitru Manole).

Am sesizat centrului 
I.C.R.A.L. Vitan. încă d 
anului 1979. că soba locuinței pro
duce periculoase emanații de gaze. 
A venit un meșter, a făcut con
statările de rigoare, dar... nu s-a 
mai întors să înceapă lucrarea. 
Am semnalat faptul atît telefonic, 
cit și în scris, dar am aflat cu 
stupoare că respectivul meșter de
clarase soba... refăcută. Verificînd 
aceste lucruri pe teren, conducerea 
I.C.R.A.L. l-a sancționat pe mese
riaș. insă eu tot fără sobă am 
rămas.

La centrul I.C.R.A.L. se invocă 
diverse motive : ba lipsa cărămi
zilor. ba a sobarilor etc. Vine insă 
iama și nu-mi voi putea incălzi 
locuința. De aceea vă rog să mă 
sprijiniți in urgentarea rezolvării 
acestei probleme.

Steriana NAIMAN 
strada laborator nr. 17, 
sectorul 3, București

Constantln PRIESCU 
Ion STANC1Uunității că are merite
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cere demonstrat făptui 
noastră, capabilă să în-

Nu se mai
că societatea .....................
rorporeze creator tot ceea ce minteaP mai | cuhn 11 "prefigurează Programul par- .....-----  .. ---- ... ....

14 saci I ,Udului ndstru. cum neîncetat arată omenească este în stare, șă producă. 
■Cbănie'*' ' 'sfeferetartil său general, tovarășul oferă posibilități largi pentru ca'life*
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Ciubuc 
pentru... Țibuc

Toată vara a fost un... pierde- 
vară. Cind s-a săturat și de a- 
tîta lene, Gheorghe Bobap Țibuc 
din Brăila, cartierul Viziru I, 
blocul 16, s-a hotărît — in sfîr- 
șit — să faci și el ceva. Și a în
ceput s-o facă pe... milițianul, 
dind sfoară-n stingă și-n dreap
ta că el e cel care face și des
face mutațiile de pe buletinele 
de identitate.

— Dar mă-nțelegi matale că 
am și eu obligații, doar oameni 
sintem — le spunea celor cre
duli. Trebuie să dau și eu cite 
un ciubuc.

Și Țibuc incasa cite 1000, cite 
2 000 și cite 3 000 de lei, după 
caz și după punga și graba nai
vilor. Se înțelege că toate „mu
tațiile" pe care le promitea erau 
simple fantezii. O singură muta
ție a fost reali: cea a lui Țibuc 
in arestul miliției.

;ru. cum 1 
său general. ------- ,

Nicolae Ceaușescu.
Tocmai de aceea societatea inter

vine cu o participare proprie de 
mare valoare la întregirea și. nu mai 
puțin, la dirijarea acestui amplu pro
ces formativ al categoriilor adulte 
alte populației.

Am enumera în acest sens învă- 
tămîntul seral care, la ora actuală, 
cuprinde jumătate din numărul total 
al elevilor de liceu, formă de învă- 
tămint la care urmează muncitori 
din întreprinderi și de pe șantiere, 
tineri absolvenți ai școlilor generale 
de la sate și care lucrează în unită
țile agricole. în general oameni for
mați și la școala vieții, a muncii. 
Am înscrie în aceeași categorie uni
versitățile cultural-științifice : în to
tal pe țară 2 930 unități frecven
tate de aproape 80 000 curșanți. 
De asemenea numeroasele cursuri 
de perfecționare a cunoștințelor 
profesionale. cursuri urmate la 
locurile de muncă de zeci de mii de 
oameni. Precum și diversele forme 
de învățămînt avind ca scop recicla
rea unor mari categorii de lucrători 
pentru activități în alte domenii și 
profesii apărute datorită dinamicii 
pe care revoluția din știintă si teh
nică o imprimă proceselor de pro
ducție. datorită remodelării continue, 
necesare, a aparatului administrativ 
la scară națională, frecventelor mu
tații din ierarhia structurilor sociale.

care membru al său să-și poată în
suși cunoștințele cele mai avansate, 
să se poată adăpa la izvorul nesecat 
al literaturii și artelor spre a deveni 

,un om instruit, cult. După cum nu 
se mai cere demonstrat nici tactul 
că asistăm la o continuă creștere a 
aspirației generale de instruire per
manentă. O probează bibliotecile 
mereu pline de cititori, librăriile din 
ale căror rafturi noile apariții se epui
zează cu repeziciune, frecventarea de 
către categorii tot mai diverse de oa
meni a feluritelor cursuri și progra
me de instruire extrașcolară. căuta
rea cu asiduitate a informației știin
țifice și culturale promovate pe căile 
generic denumite mass-media, res
pectiv radioul, televiziunea, filmul 
documentar. O probează participa
rea tot mai viguroasă, prin pros
pețime și creativitate, a maselor la 
marele Festival național al muncii și 
creației „Cîntarea României".

Se cere însă o preocupare mai sus
ținută pentru perfecționarea forme
lor instituite, dintre care o parte 
le-am citat mai sus, pentru ca ele să 
răspundă cu eficientă sporită scopu
rilor cărona le sînt destinate. Se cer 
cărți mai bune, filme și puneri in 
scenă mai bine realizate. Lupta cu 
inerția și rutina are și aici un teren 
vast și orice pas înainte este benefic 
celor care, autoinstruindu-se. pres
tează o valoroasă muncă în folosul 
propriu, dar și in folosul societății.

Nota redacției : Pe aceeași temă 
au sosit. în ultimul timp, la re
dacție mai multe scrisori din Ca
pitală, care semnalează tergiversări 
nejustificate la repararea sau re
facerea sobelor din locuințe. In 
legătură cu această situație am 
solicitat lămuriri celor 8 unități 
I.C.R.A.L. din Capitală, 
ni s-au dat asigurări că 
tea lucrărilor planificate 
cheiate pină la sfîrșitul 
tombrie. în ce privește

Peste tot 
majori ta- 
vor fi în- 
lunii oc- 
nerespec-

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Noutăți edilitare. Foarte multi elevi din orașul Hațeg, iudețul 

Hunedoara, au început cursurile acestui an școlar într-un local nou. mo
dern. cu 16 clase, construit in noul cartier al blocurilor de locuințe. In 
aceeași zonă au fost durate alte noi construcții de interes soclal-obștesc : 
policlinica, spitalul, cinematograful. (Nicu Sbuchea, orașul Hațeg). • Ne
glijență. Lirecțla județeană de drumuri și poduri Iași are în stația C.F.R. 
Șoldana un punct de lucru, unde descarcă tone de materiale : piatră 
spartă, criblură, grinzi de beton, ciment etc. Niciodată însă, lucrătorii 
acestei unităti nu descarcă din vagoane și nu depozitează aceste mate
riale corect, asa cum sint obligați potrivit instrucțiunilor in vigoare. 
Multe materiale sînt lăsate chiar lingă sine sau împrăștiate printre aces
tea. îngreunînd traficul feroviar. (Eugen Șchiopu, șeful stației C.F.R. — 
Șoldana. județul Iași). • Tergiversare. De aproape doi ani durează lu
crările de reparații la clădirea Muzeului „B. P. Hașdeu" din orașul Cîm- 
pina. Intrucît Pină în prezent nici măcar acoperișul n-a fost refăcut, din 
cauza ploilor, imobilul se degradează. (Vasile Ștefan, președintele orga
nizației democrației și unității socialiste din cartierul nr. 10. CimpinaL^

I
în limuzină

S-a intîmplat la o intersecție 
In municipiul Alexandria. Un 
autoturism s-a tamponat violent 
cu un camion.

Din cercetările întreprinse la 
fața locului rezultă că șoferul de 
pe autoturism, Gheorghe Țone, 
nu a acordat prioritate In res
pectiva intersecție, tn plus, cir
cula și cu viteză peste limita 
admisă. Și incă ceva: în „Dacia" 
pe care o conducea se aflau nu 
mai puțin de... 9 persoane. Toți 
nouă se grăbeau să ajungă la 
cules de struguri. Au trebuit să 
zăbovească mai intii pe la spi
tal. Din fericire, toți au scăpat 
numai cu leziuni ușoare. Ceea 
ce nu înseamnă că șoferul 
scăpa de răspundere.

Ursoaica
din Băișoara

txz

Din sate lituate In zona mun
ților Apuseni, de pe raza jude
țului Cluj, ni se semnalează fap
tul că in vara aceasta urșii și-au 
făcut de cap. Ei au devorat mul
te vite și, cu deosebire, vitei 
care zburdau pe pășunile de la 
munte. Valoarea pagubelor se 
ridică la zeci de mii de lei. Cele 
mai multe dintre ele au fost pri
cinuite de o ursoaică fioroasă, 
care a dat numeroase tircoale 
gospodăriilor din Băișoara si nici 
acum nu se astimpără. Numai 
vinătorii i-ar putea veni de hac. 
Cine le „țintește" autorizația de 
rigoare ?

Rubricâ reolizotă de 
Petre POPA 
și corespondenții „Sctnteii
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Printre activitățile de sezon de 
mare urgentă și mare interes cetă
țenesc se află — ca in fiecare 
toamnă — producerea conservelor de 
legume și fructe. Deși unele conserve
— de sfeclă roșie, fasole albă, varză
— pot fi produse pină la sfîrșitul 
anului, producția altora — cum sint 
cele din roșii, fasole verde, vinete, 
fructe — mai durează cel mult cîteva 
săptămîni. Este deci necesar ca fie
care zi. fiecare oră să fie folosite din 
plin, cu maximă eficiență de către 
fabricile de conserve. Orice întîrziere, 
orice stagnare provoacă deprecieri 
ale materiei prime, inseamnă pier
deri.

în general se poate aprecia că re
zultatele activității de industrializare 
a legumelor și fructelor in această 
perioadă de virf sint bune și chiar 
foarte bune. Cu unele excepții, le
gumele ajung fără întirzieri la fa
brici. Deci, materia primă există. 
Brațe de lucru, de asemenea, există, 
nu lipsesc conservanții sau piesele 
de schimb. Și totuși, am intilnit gî- 
tuiri in procesul de producție, stocuri 
neprelucrate.

Cauza ? tn nu puține fabrici lip
sesc... ambalajele.

De ce î Mai intîi. o precizare : pe 
Întreaga economie, fondul ambalaje
lor de sticlă se constituie din două 
surse : in proporție de 40 la sută am
balaje noi. iar in proporție de 60 la 
sută provenind din recuperările de la 
populație.

O unitate care resimte puternic 
lipsa ambalajelor noi este Fabrica de 
conserve din Cărei. Recent, un dele
gat al fabricii s-a deplasat la între
prinderea de sticlărie din Turda spre 
a-i „convinge" (nu ajunge contractul, 
trebuie și muncă de lămurire !) pe 
reprezentanții acestui furnizor să 
încheie, in baza prevederilor Legii 
contractelor, un grafic de livrare, de
cadal sau semidecadal. Se spera că, 
astfel, sticlarii turdeni iși vor onora 
marile restanțe : 415 000 borcane. Re
fuzul furnizorului a fost categoric. 
S-a motivat că Baza de aprovi
zionare tehnico-materială pentru 
agricultură și industria alimentară — 
BATMAGA din București (!), coor-

• •

• O cerință stringentă pentru industrializarea legumelor și fructelor: asigurarea fabricilor 
cu ambalaje • Este necesar să se desfășoare o acțiune largă și hotărîtă, bine organizată, 

recuperare a ambalajelor de sticlă de la populațiede
donatorul de balanță, dispune unde și 
cînd vor fi livrate borcanele !

Un răspuns și mai surprinzător s-a 
obținut de la întreprinderea de fa
ianță și sticlă — Sighișoara, cu o 
restantă de 70 000 borcane. întreprin
derea are în depozitele ei stocuri 
mari, din care s-ar putea livra și am
balajele datorate fabricii din Cărei. 
Dar serviciul de desfacere le ține 
blocate în magazii pentru un motiv 
care nu lasă să se întrevadă o rezol
vare rapidă : nu primește vagoane, 
fiind de mai mult timp într-un liti
giu cu C.F.R.-ul ! A explicat oare 
cineva reprezentanților căilor ferate 
că. pină la rezolvarea litigiului, pro
dusele care suferă nu sînt. de fapt, 
articole de sticlărie, ci legumele și 
fructele ce trebuie imediat conser
vate. bunuri perisabile, produse 
agroalimentare de sezon, o parte din 
hrana de la iarnă ? După cum se 
perpetuează restanta, se vede că nu.

In timp ce livrarea unor articole 
atît de simple se poticnește în piedici 
birocratice atît de complicate. Fabrica 
de conserve din Cărei, presată de 
ritmurile campaniei de recoltare, 
apelează la soluții improvizate. La 
ora actuală, conservarea pastei de 
tomate se face exclusiv in butoaie — 
evident, in dauna eficientei econo
mice. Dacă tergiversările persistă, 
tot în butoaie va fi pusă și producția 
de compoturi.

Care este situația ambalajelor re
cuperate de la populație ? Conform 
Decretului nr. 146 din 1980, „retur
narea ambalajelor se face pe același 
drum pe care a circulat marfa, cu 
același mijloc de transport si de că
tre aceleași unități economice care au 
realizat aprovizionarea cu mărfuri". 
Deci, în cazul sticlăriei pentru con
serve, ambalajele recuperate trebuie

să ajungă la fabrică prin intermediul 
unităților și întreprinderilor de legu
me și fructe.

Tovarășul Iile Otobîcu. directorul

Fabricii de conserve Valea Roșie — 
Oltenița, ne-a prezentat situația 
marilor restante în returnarea amba
lajelor către această fabrică :

I.L.F. Ber-

Unitatea furnizoare Contractat Livrat pină la inceputul
de borcane recuperate lunii octombrie
I.L.F. Berceni 1 000 000 bucăți 

recipienți tip A 226 000 bucăți
I.L.F. Berceni 2 270 000 bucăți 

recipienți tip B 220 000 “
I.L.F. Militari 1 500 000 bucăți 

recipienți tip A 73 000 "
I.L.F. Militari 2 410 000 bucăți 

recipienți tip B 100 000 "
I.L.F. Călărași - 500 000 bucăți 

recipienți tip B 15 000 *
I.L.F. Brașov 500 000 bucăți 

recipienți tip B 230 000 *

Din tabel rezultă, cum se vede, că face fabrica în celelalte zile ? Ne-a

recuperarea ambalajelor : 
ceni.

— Ar fi absurd, spune 
comercial Dan Tătaru, să . 
balajele in magaziile noastre. Nu noi 
sîntem de vină că ambalajele nu re
intră in circuitul industrial, ci... uni
tățile comerciale, care nu ni le tri
mit E vorba, in special. de în
treprinderile de comerț cu produse 
alimentare.

Ne-am interesat și la întreprinde
rile de comerț cu produse alimentare 
li

directorul 
ținem am

ne-a fost dat să auzim că de vină

sînt... unitățile de desfacere cu amă
nuntul. La unitățile de desfacere cu 
amănuntul ni s-a spus că de vină 
sînt... șoferii care vin cu mărfuri la 
magazine, dar cind pleacă n-ar ac
cepta in ruptul capului să încarce 
ambalaje goale. Din respect pentru 
timpul cititorului n-am mai continuat 
reconstituirea acestui veritabil lanț 
al slăbiciunilor — probabil că, dacă 
i-am fi întrebat pe șoferi de ce nu 
ridică ambalajele, negreșit ar fi gă
sit și ei un alt vinovat.

Cine are dreptate în toată această 
dispută '! Nu este, desigur, de re
sortul nostru a ..arbitra" în aceas
tă penibilă dispută, dar un fapt 
este sigur : borcanele și sticlele goale 
zac undeva pe această filieră, din 
vina unuia sau mai multor factori 
indolenti — în timp ce fabricile de 
conserve n-au în ce să-și îmbutelieze 
producția. Repetăm : o producție se
zonieră. pentru care fiecare zi con
tează enorm.

I.L.F.-urile respective au livrat fa
bricii Valea Roșie, cu aproximație, 
doar a 5-a. a 10-a. a 15-a și chiar 
numai a 20-a parte din cantitățile de 
ambalaje de sticlă — recipienții neli- 
vrati numărîndu-se cu milioanele ! 
Și asta in plină campanie de recol
tare ! Ar mai fi de adăugat că ieri, 
5 octombrie, se împlineau 35 de zile 
de cind la fabrica din Valea Roșie nu 
a mai sosit nici un borcan, de la nici 
unul dintre cei 6 furnizori arătat! in 
tabelul de mai sus.

Ce poate face o fabrică de conserve 
fără borcane ? Toamna — pe poarta 
fabricii Valea Roșie Intră 
pină la 2 000 tone de 
Pentru această producție 
cesare 170 000 de borcane 
Deci, numeric, cit întreaga 
recuperată prin I.L.F.

zilnic 
legume, 

sînt ne- 
de 0.5 1. 
cantitate

Militari. Ce

răspuns tot directorul :
— Deoarece unitățile de valorifi

care nu ne restituie borcanele, ajun
gem intr-o situație cu totul anormală: 
conservăm legume 
capacitate de 3 kg 
avem insă prețuri 
doane și chiar în... 
acestea sînt soluții 
tru că. de regulă, la începutul iernii, 
restanțierii iși ..aduc aminte" de da
toriile trecute si încep să ne livreze 
recipienții mult așteptați. Urmarea : 
luăm totul de la capăt și umplem din 
nou autoclavele fabricii cu conser
vele depozitate provizoriu în bidoane 
și butoaie, adică reluăm o bună parte 
din procesul de producție, consumăm 
din nou energie electrică, termică, 
muncă manuală...

Am încercat să descifrăm cauzele 
acestor anomalii. începind cu una 
dintre unitățile cu mari restante la

in borcane cu o 
(pentru care nu 
stabilite), in bi- 
butoaie. Desigur, 
de moment pen

Așteptăm deci o tâiere a „nodului gordian" de pseudojustificârl de 
câtre direcțiile de specialitate din Ministerul Comerțului Interior și din 
Departamentul Industriei Alimentare. Așteptăm deci ca factorii de 
resort să ia neintirziat măsurile potrivite. Trebuie să se pună 
capăt deindată declinărilor de răspunderi in ceea ce privește colectarea 
ambalajelor de sticlă de la populație. Realitatea dovedește că cetățenii 
dețin și vor să valorifice mari cantități de recipienți. Este de datoria minis
terelor, a altor foruri de resort să facă totul pentru a înlesni preluarea 
acestora și a asigura circulația lor rapidă spre fabrici. La reușita acestei 
acțiuni sint chemați să-și alăture, de asemenea, contribuția membrii 
organizațiilor democrației și unității socialiste din cartiere, comitetele de 
cetățeni, organizațiile U.T.C. și de pionieri. Depinde și de colectarea și 
circulația rapidă o ambalajelor ca magaziile să aibă mai multă marfă, ca 
aprovizionarea cu unele sortimente de sezon să fie mai bună.

In egală măsură trebuie impulsionată livrarea recipienților noi, exis- 
tenți in depozitele fabricilor de sticlă. întreprinderile de resort trebuie să-și 
mobilizeze toate forțele, să-și concentreze toate mijloacele, să lucreze in 
ritmurile necesare pentru a lichida imediat restanțele pe care le au și a 
se încadra in disciplina relațiilor contractuale.

Desigur, nici fabricile de conserve nu trebuie să stea in expectativă, 
ci să ia măsuri gospodărești de păstrare și industrializare a materiei 
prime, incit nimic din recolta de legume și fructe să nu se piardă. Dar 
furnizorii de ambalaje trebuie să acționeze cu convingerea că fiecare zi 
de intirziere poate cauza pagube și să-și mobilizeze toate forțele ca acele 
pagube să nu se producă.

Gh. GRAURE, Octav GRUMEZA corespondentul „Sctnteii*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Primiți cordialele mele mulțumiri pentru felicitările calde și conferirea 

înaltului Ordin „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, 
cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.

Am convingerea că relațiile dintre Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România, dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comu
nist Român vor continua să evolueze pe o linie ascendentă, să se consolideze 
și aprofundeze spre binele popoarelor bulgar și român, în interesul țărilor din 
comunitatea socialistă, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, dragă tovarășe 
Ceaușescu, și întregului popor frate român noi succese în realizarea sarcinilor 
trasate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, in edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

' Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre cele mai călduroase mulțumiri pentru plăcutul 
mesaj adresat cu ocazia Zilei independenței Ciprului. La rîndul meu. vă 
transmit cele mai bune urări, asigurîndu-vă din nou de dorința și convingerea 
mea că relațiile de prietenie și cooperare dintre cele două țări ale noastre 
se vor întări în continuare.

SPYROS KYPRIANOU
, Președintele Republicii Cipru

Sosirea în Capitală a președintelui 
Consiliului Național Palestinian

La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni, a sosit în Capitală. într-o 
vizită de prietenie. Khaled Al-Fah- 
’ im. președintele . Consiliului Na- 

onal Palestinian.
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 

fost salutat de Nicolae Giosan. pre-
»_____________

ședințele Marii Adunări. Naționale, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Khaled El-Shaikh, 
reprezentant permanent a! Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei la 
București.

(Agerpres)

-Vizita delegației Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S.

Delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. condusă de 
tovarășul Alexei Ivanovici Sibaev, 
președintele Consiliului Central, a 
făcut, luni, o vizită in municipiul 
Brașov. Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Cornel Onescu, președinte
le Consiliului Central al U.G.S.R.

La cunoscuta întreprindere de 
tractoare, delegația sovietică a avut 
prileiul să cunoască, vizitînd secțiile 
de fabricație, procesul de producție

al tractoarelor, care sînt cunoscute 
și apreciate în numeroase țări ale 
lumii. în continuare, la clubul uzi
nei, oaspeții s-au întîlnit cu activul 
sindical pe întreprindere.

în cursul după-amiezii a fost vizi
tată stațiunea Poiana Brasov. în 
onoarea oaspeților, tovarășul Ion 
Pușcaș. Președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Brașov, a ofe
rit un dejun.

(Agerpres)

BIRLAD : Colocviul regizorilor din teatrele dramatice
între 5 si 11 octombrie se desfă

șoară la Birlad. în cadrul Festivalului 
national „Cîntarea României". Co
locviul regizorilor din teatrele dra
matice. Manifestarea, aiunsă la cea 
de-a 5-a ediție, este organizată de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Asociația oamenilor de teatru 
și muzică — A.T.M..Carhitetul! jude
țean de cultură și educație socia- ' 
listă — Vaslui și Teatrul AVictor Ion 
Popa" din Birlad.

în acest cadru vor fi prezentate și 
puse în dezbaterea specialiștilor și a 
publicului mai multe spectacole, 
printre care : „O noapte furtunoasă" 
de I. L. Caragiale (Teatrul „Giu- 
lesti". regia : Alexa Visarion). ..Exis
tă nervi" de Marin Sorescu (Teatrul 
de Comedie, regia : Florin Fătules- 
cu), „Miriiala" de Paul Cornel Chitic 
(Teatrul Mic, regia : Cristian Hadji- 
culea), „Fetița mea" de T. Rozewicz

(Teatrul din Galați, regia : Magda
lena Klein). „Tigrul" de M. Schisgal 
(Teatrul din Sibiu, regia : Iulian VI- 
șa), „Bani pentru Maria" de Valen
tin Rasputin (regia : Emil Mândrie) 
și „Muscheta" de Ruzante (regia : 
Matei Varodi), ultimele două — mon
tări ale colectivului gazdă. Teatrul 
„Victor Ion Popa" din Birlad.

în afara colocviului propriu^eis — 
a cărui temă este •„ „Atitudinea crea
toare și angajată a regizorului fată 
de transpunerea scenică a repertoriu
lui. Valorificarea dramaturgiei na
ționale contemporane — sarcină prio
ritară a creației regizorale" — ma
nifestarea va prilejui întîlniri Intre 
artiștii profesioniști si amatori din 
Birlad și Huși (localitate în care vor 
putea fi urmărite și unele spectacole 
ale festivalului), vizitarea unor obi
ective economico-sociale. lansări de 
cărți etc. (Natalia Stancu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

8 șl 9 octombrie. In tară : Vremea va 
fi în general frumoasă șl caldă, cu 
cerul variabil. înnorărl trecătoare se 
vor semnala tn nordul țării, unde vor 
cădea . ploi slabe. Vlnt moderat eu

intensificări tn zona de munte. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse Intre 
7 și 17 grade, iar cele maxime vor 
oscila intre 18 și 28 de grade, loca! mai 
ridicate. în București : Vreme tn ge
neral frumoasă și caldă, cu cer varia
bil. Vînt slab. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 11 și 13 grade, 
maximele Intre 24 și 26 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

în perioada 27 septembrie — 3 oc- 
! tombrie. Al Sadek Lutfi Abu Argoub, 
1 subsecretar la Secretariatul servicii

lor generale din Jamahiria Arabă Li- 
biană Populară Socialistă, a purtat 
convorbiri în legătură cu pregătirea 
acordului privind regimul persona
lului muncitor care lucrează la reali
zarea obiectivelor de cooperare eco
nomică dintre cele două țări, acord 
convenit cu prileiul vizitei efectuate 
în tara noastră, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, de co
lonelul Moammer El Geddafi. con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste.

Oaspetele a fost primit de Maxim 
Berghianu, ministrul muncii. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, și a 
avut întrevederi cu Gheorghe Fier- 
binteanu. adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
și Mihail Țenea. adjunct al ministru
lui la Departamentul pentru con- 

i strucții în străinătate.
Convorbirile s-au desfășurat într-o 

! atmosferă caldă, prietenească, de 
colaborare reciprocă.★

Cu ocazia celei de-a 37-a aniversări 
a Zilei Armatei populare ceho
slovace. ■ generalul-locotenent Con
stantin Olteanu. ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare generalului de armată 
Martin Dzur. ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Luni după-amiazâ. la Casa cen
trală a armatei a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 37-a 
aniversări a Zilei Armatei populare 
cehoslovace, la care au participat ge- 

. nerali și . ofițeri, maiștri militari și 
•A subofițeri din garnizoana București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit generalul-locote
nent ing. Stepan Romocusky, atașat 
militar și aero al R.S. Cehoslovace la 
București. Participanții la festivitate 
au vizionat apoi o expoziție de fo
tografii cu aspecte din viața și acti
vitatea militarilor cehoslovaci și fil
me documentare.

Cu același prilej, atașatul militar 
al R. S. Cehoslovace s-a întîlnit cu 
militari dintr-o unitate a armatei 
noastre, precum și cu cadre și elevi 
ai Școlii mUitare de ofițeri activi de 
artilerie antiaeriană și radiolocație 
„Leontin Sălăjan".

*
în cadrul programului de schim

buri culturale româno-canadiene. 
luni s-a deschis în holul Sălii mici a 
Teatrului Național „I.L. Caragiale" 
din Capitală o expoziție ce reunește 
lucrări de grafică și artă fotografică 
realizate de artiști canadieni.

Sub genericul „Peisaje canadiene" 
sînt prezentate 40 de gravuri semnate 
de 27 graficieni, care surprind. în 
maniere artistice definitorii pentru 
diversitatea de stiluri și curente în- 
tîlnite în creația plastică actuală 
canadiană, frumusețea și originalita
tea unui vast spațiu geografic, spe
cificul unor așezări cu adîncă semni
ficație în istoria Canadei. Compo
nente semnificative ale peisajului 
canadjan. ale istoriei contemporane 
a ;Caiiadei Sint.. de asemenea, rele
vate prin intermediul, ; fotografiilor 
grupate sufr genericul'„ffilagini ca
nadiene".

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
criticul de artă Viorel Oprea, direc
torul Oficiului pentru organizarea 
expozițiilor, și Robert Jones, prim- 
secretar al Ambasadei Canadei la 
București, au subliniat bunele relații 
care se dezvoltă între România și 
Canada în diferite domenii de acti
vitate.

La vernisaj au participat Ion 
Găleteanu. secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, artiști plastici, critici 
de artă, alti oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

în aceeași zi. la sala „Dalles" din 
București a avut loc o gală de filme 
documentare ilustrînd preocupări ale 
artiștilor plastici canadieni contem
porani. (Agerpres)

In vederea terminării grabnice a lucrărilor, munca să se desfășoare neîntrerupt:

Noaptea - la pregătirea terenului, ziua - la semănat I
CAR AȘ- SEVERIN: Fruntașii 

își dezvăluie secretele, 
urmati-le exemplul

Pină Ieri. în județul Caras-Seve- 
rin semănatul griului s-a realizat 
pe 26 la sută din suprafața planifi
cată în cooperativele agricola și pe 
25 la sută în întreprinderile agri
cole de stat. De duminică timpul 
s-a îmbunătățit, iar lucrările au 
fost reluate cu intensitate. în con
siliul agroindustrial Berzovia. pre
ședintele acestuia. Vasile Seico. ne 
spune : „După ploi. Ia C.A.P. Ber
zovia s-a lucrat cu forte sporite la 
arături în vederea însămînțării 
griului. în această unitate, unde se
mănatul a întirziat, ca dealtfel și în 
alte unități din consiliul nostru, 
timpul bun care s-a statornicit 
acum a permis mobilizarea susținu
tă a forțelor satelor la eliberarea 
terenului de resturile vegetale, la 
executarea arăturilor, cu deosebire 
noaptea, astfel incit ziua să se trea
că din plin la semănat". Procedind 
în acest fel. mecanizatorii si coope
ratorii din Gherdeniș au și însămîn- 
țat cu grîu 150 hectare din cele 390 
planificate.

în alt consiliu, cu condiții simila
re. Berliște. președintele consiliu
lui, Vaier Drăgan, ne prezintă o 
seamă de măsuri care au impulsio
nat activitatea. De reținut că aici 
se folosesc toate atelajele la trans
portul porumbului și eliberarea te
renului. asigurîndu-se condiții ca 
tractoarele să intre repede la arat,

la pregătirea terenului și semănatul 
griului. Rezultate bune au obținut 
cooperativele agricole Vărădia. Ier- 
tof. Ciortea. Exemplul lor nu este 
însă urmat si de cooperativa agri
colă Berliște. Aici încă se mai 
poartă discuții dacă a sosit sau nu 
momentul să se intre cu tractoarele 
la arat. Cum se face că vecinii, a- 
vînd aceleași condiții, in loc să-și 
piardă vremea cu multe discuți.i, 
seamănă de zor ? Nici în alte uni
tăți agricole, printre care Vărădia 
și Vrani. situația nu este satisfăcă
toare.

Tinînd seama de restanțele exis
tente, de termenul scurt pînă la care 
trebuie încheiate însămîntările, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat o serie de măsuri 
menite să determine o puternică in
tensificare a ritmului de lucru. S-a 
stabilit ca 50 — 60 la sută din 
tractoare să fie folosite la arat, cu 
deosebire noaptea. Pe de altă parte, 
specialiștii urmăresc îndeaproape 
calitatea lucrărilor pentru a se 
evita „ocolirea" regulilor agrotehni
ce. Alte măsuri privesc folosirea 
eu maximă eficiență a timpului de 
lucru, astfel incit în zona colinară 
însămînțările să se încheie în cel 
mult două zile.

Nicolae CATANA
corespondentul „Scinteil”

hectare. De-am avea front de lu
cru, și noaptea am ara". L-am în
trebat dacă i-a spus toate acestea 
și primarului. „îi spun mereu — 
și nu numai eu — dar credeți că 
a făcut ceva ca lucrările să mear
gă bine ?“.

Că nu s-a făcut e limpede ; că 
se poate și trebuie să se facă mai 
mult e și mai limpede. Aspectele 
criticabile relatate pot fi depistate 
și de conducerea consiliului agro
industrial Botoșani, din care face 
parte comuna Cristești, dar gră
birea însâmințărilor este posibilă, 
în acest caz, cu un sprijin și un 
control exigent pe teren, acolo 
unde se pun acum bazele recoltei 
anului viitor.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scinteil”

■Si
Din epoca 

optimă pentru 
însămînțări
MAI SÎNT

alba: Viteza de lucru trebuie
mult accelerată

'» SPORT • SPORT • SPORT • SPORT tv
FOTBAL: Pregătirile lotului reprezentativ

După cum ne-a informat Ieri 
Ștefan Covaci, jucătorul Nicolae 
Dobrin a fost convocat Ia lotul re
prezentativ al României pentru me
ciul cu echipa Elveției, din prelimi
nariile campionatului mondial, meci 
care se va juca sîmbătă. 10 octom
brie. pe stadionul „23 August" din 
Capitală.

în urma ultimei etape de campio
nat a fost stabilit lotul reprezenta
tiv în componența : Cristian, Moraru

— Negrilă, Ungureanu, Ștefănescu, 
Sameș. Nicolae, Munteanu. Stredie
— Țicleanu. Stoica, Augustin, Iordă- 
nescu, Bălăci — Crișan. Șoiman, 
Țălnar. Georgescu. Dobrin, Văetuș.

Jucătorii Mihai Zamfir. Nedelcu II 
și Cămătaru sînt indisponibili. După 
cum se știe, portarul Iordache este 
de mai mult timp accidentat și nu 
poate fi utilizat în viitorul meci dîn 
preliminariile campionatului mon
dial.

In divizia B
După opt etape. în seria I a divi

ziei B continuă o evoluție surprin
zătoare echipa Unirea Dinamo Foc
șani, pe primul loc. cu 12 puncte. Ea 
a obținut un nou punct în deplasare, 
0—0, cu Ceahlăul Piatra Neamț. Pe 
locul secund, cu același număr de 
puncte, 12. dar cu un golaveraj mai 
slab. Politehnica Iași și ea autoarea 
unui scor egal pe teren străin. 2—2. 
cu C.S.M. Sf. Gheorghe. în derbiul

în cîteva
• în Grecia, la întrecerile balcanice 

de gimnastică, echipa feminină a 
României a cucerit titlul de campi
oană a peninsulei.

seriei, F.C.M. Siderurgistul Galați — 
Gloria Bistrița 3—0. ambele avînd 
acum cîte 10 puncte, ca și C.S. Bo
toșani și C.S.M Sf. Gheorghe.

în seria secundă. Rapid (3—0 cu 
Tractorul Brașov) și F.C. Petrolul 
(meci egal. 1—1, cu Automatica. Ia 
București) au același număr de punc
te — 12. însă ploieștenii au si o par
tidă restantă.

rinduri
• în Iugoslavia. în campionatele 

balcanice de box. Mihai Ciubotaru, 
învingător în finală înainte de limită, 
a devenit campion al categoriei 
67 kg.

Programul 1
9,00 Teleșcoală

10.20 Curs de limba engleză
10,40 Curs de limba germană
11,00 Șoimii patriei
11.10 Desene animate : Tom șl Jerry
11,30 Film serial : „Sfidarea". Reluarea 

episodului 3
12.25 In lumea enigmelor
12.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17.20 Clubul tineretului
18.10 Ctntec nou pe plai doljean — mu

zică populară
18.20 Forum politico-ideologic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Civica
20.15 Teatru TV : „Miracolul" de Geor

ge Langelaan
21.50 Strofe de-a lungul anilor. Muzică 

ușoară
22.15 Telejurnal

Programul 2
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Film serial pentru copil : Jache

tele galbene
20.10 Seară de operă TV
20.55 Viața economică
21.25 Muzică populară instrumentală
21.55 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim... (reluare)
22,15 Telejurnal.

mureș: Una în plan, alta în realitate
în județul Mureș, unitățile agri

cole din consiliile agroindustriale 
Sovata. Rușii Munți. Reghin, 
Miercurea Nirajului. Sîngeorgiu de 
Pădure. Sighișoara, situate în zona 
colinară si submontană. trebuia să 
încheie semănatul griului pină la 1 
octombrie. Or, și ieri 5 octombrie, 
cooperativele agricole din aceste 
consilii aveau încă de însămi nțat 
suprafețe întinse. Din cele 3 255 
hectare planificate a fi cultivate cu 
grîu, unitățile din consiliul agroin
dustrial Sighișoara au pus sămînța 
sub brazdă pe numai 171 hectare, 
ceea ce reprezintă numai 4 la sută 
din întreaga suprafață ; Sîngeorgiu 
de Pădure — 15 la sută ; Miercurea 
Nirajului — 27 la sută ; Reghin — 
32 la sută. Doar unitățile din con
siliul Sovata s-au apropiat de 50 la 
sută. Rămînerile în urmă se dato- 
resc. în principal, faptului că însă- 
mînțările au demarat cu multă în- 
tirzjere (după 20 septembrie. în loc 
de 10 septembrie, cum se stabili

se !) în acest caz se impunea de la 
sine accelerarea vitezelor de lucru : 
or. acestea au fost si continuă să fie 
cu mult sub ritmul celor planifi
cate datorită slabei mobilizări a 
forțelor de care se dispune.

Unitățile din consiliul agroindus
trial Sighișoara — ca să ne oprim 
la un alt exemplu — au semănat, 
de pildă, la 1 octombrie 55 de hec
tare în loc de 155 planificate. Cum 
se justifică această situație ? Din 
cauza neeliberării terenului 7 Nici
decum 1 Si iată de ce. Din datele 
centralizate la organele agricole ju
dețene rezultă că in acest consiliu 
au fost eliberate din timp. în vede
rea insămînțărilor, 5 000 hectare. 
Singura explicație rămîne faptul că 
aici nu s-a acționat cu toată hotă- 
rirea, prin buna organizare a mun
cii. pentru folosirea temeinică a do
tării. a forțelor existente.

Gheorghe GIURGIU 
co'espondentul „Scinteil”

în județul Alba au fost insămîn- 
țate 15 500 hectare cu grîu — aproa
pe jumătate din suprafața planifi
cată. Este încă puțin, dacă ținem 
seama de data la care ne aflăm. 
Pentru recuperarea întirzierilor, în 
multe unități munca a fost organi
zată în două schimburi. „Ziua arăm 
cu trei tractoare, noaptea cu 15 — 
ne spune președintele cooperativei 
agricole din Sînmiclăuș, loan 
Horșa. Tractoarele folosite ziua la 
transport sau la discuit, seara intră 
in brazdă la arat". în acest fel me
canizatorii de pe cele patru semă
nători, sub supravegherea ing. Va
sile Belea, lucrează zi-lumină. în 
alte unități au fost organizate 
schimburi de noapte la arat. în 
consiliul agroindustrial Jidvei au 
fost constituite patru formații al
cătuite din mecanicii de secții, com
biner! și șefii secțiilor S.M.A., care 
asigură schimbul II la arat pe 30 
de tractoare. Aceste tractoare încep 
activitatea ia ora 19 și o încheie 
intre orele 2—4 dimineața. în ulti
mele nopți s-au arat 200 de hectare. 
Pentru grăbirea ritmului, in cadrul 
consiliului se organizează acțiuni 
de Întrajutorare. Semănătorile sînt

deplasate rapid de pe o parcelă pe 
alta, de la o unitate la alta. La 
cooperativa agricolă din Tătîrlaua 
i-am întîlnit pe drum, cu semănă
torile, pe mecanizatorii Ilie Urdă 
și Petru Kirșler. Era ora 17. Ne-au 
spus că au insămințat o solă de 
35 hectare și acum se mută pe alt 
teren, unde sînt pregătite 30 hec
tare. în urma lor venea în ajutor 
de la cooperativa agricolă vecină 
— Cetatea de Baltă — a treia 
semănătoare. Se apreciază că 
griul poate fi semănat în consiliul 
unic Jidvei în timpul optim. „Din 
păcate — ne spune directorul S.M.A. 
Jidvei, Liciniu Ioia, tocmai acum 
ne lipsesc 16 tractoare. Motoarele 
lor stau din luna august la reparat 
îh atelierul specializat de la S.M.A. 
Alba Iulia". De ce se tergiversează 
repararea lor ? — este întrebarea 
căreia trustul județean S.M.A. tre
buie să-i dea grabnic un răspuns 
concret. Adică, motoarele să ajungă 
mai repede pe tractoare, iar trac
toarele — pe ogoare !

botoșani: Cu hîrtiile „la zi“, 
cu lucrările agricole în urmă

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii”

Pe terenurile cooperativei agricole Udați, județul Buzău, mecanizatorii 
grăbesc însămînțările de toamnă Foto : Agerpres

Pînâ ieri dimineață, în județul 
Botoșani au fost însămînțate 27 444 
hectare cu grîu din cele 75 500 hec
tare prevăzute. Restanțe mari au 
consiliile agroindustriale Săveni, 
Botoșani. Dorohoi, Albești și Suli
ța. Ținînd seama de această rămî- 
nere în urmă, este de așteptat ca 
tractoarele, mecanizatorii, oamenii 
satelor să participe zi și noapte la 
arat, la eliberarea terenurilor, la 
semănat. Or, nu se întimplă așa !

De la bun început trebuie să 
spunem că oameni care muncesc 
din răsputeri sînt, dar puțini pen
tru a recupera numai ei rămînerea 
în urmă. Dar să vedem cum stau 
lucrurile într-una din comune — 
de pildă. Cristești. La ora 7 abia 
ieșeau din secția, mecanizare pri
mele trei tractoare (la ora 8.30 a 
plecat în cîmp ultimul, cu o semă
nătoare). Intrăm in sediul coope
rativei agricole. „Numai contabi- 
luj-șef și tovarășul președinte lip
sesc — ne spune planificatoarea 
Minodora Mistreanu. Restul sîntem 
aici".

Adică în birouri, precizăm.
La ora 7.30 ajungem și la pri

mărie. „Cu tovarășul primar, am 
dori". „N-a venit cu autobuzul 
de 7 (primarul Mihai Boghițoi este 
navetist — n.n.). așa că sosește cu 
cel de opt fără un sfert". Aștep-

tîndu-1, cutreierăm ulița principală. 
Oameni și iar oameni, care mai 
de care mai bun de muncă. In 
fața sediului cooperativei se aflau, 
numai în acel moment, nu mai 
puțin de cinci cooperatori. Maria 
Ginga aștepta să i se elibereze o 
adeverință. Dumitru Ianos — un 
bon. Dumitru Mohu — să i se-dea 
o aprobate. „Dar pe cîmp cînd mai 
ajungeți „Păi. știu eu 1 Cînd 
ne-or rezolva treburile" — ne răs
punde cooperatoarea. Reîntorși la 
consiliul popular, aflăm că prima
rul sosise, intr-adevăr. își fac de 
lucru, cu diferite hîrtii. vicenrima- 
rul Dumitru Simionescu, secreta
rul biroului executiv. Mircea Vlad, 
si alții. Primul, crezîndu-ne dispuși 
să consemnăm în ziar numai suc
cese, ține să ne asigure : „Nu stăm 
râu cu lucrările. Am terminat în- 
sămînțarea orzului, miine-poimîi- 
ne încheiem și semănatul griului, 
ne-a mai rămas ceva porumb de 
recoltat". Dacă ar fi așa, am fi 
scris cum ne spune viceprimarul, 
dar mai erau de insămințat 40 de 
hectare cu grîu. Șeful secției me
canizare, Gh. Țirman, pune insă 
„degetul" exact pe cauza care a 
determinat restanțele Ia semănat. 
„Eliberarea terenului se desfășoa
ră anevoios — ne spune el- Sînt 
încă neeliberate aproape 500 de

INSAMINȚĂRILE-LA TIMP. CULESUL-FĂRĂ PIERDERI!
(Urmare din pag. I)
în ritm nesatisfăcător. în cooperati
vele agricole din județul Ialomița 
această lucrare s-a executat pe nu
mai 14 la sută din suprafețe. Timiș 
—» 26 la sută. Călărași — 27 la sută. 
Suprafețele mari de pe care mai 
este de strins recolta impun ca rit
mul lucrărilor să fie intensificat de 
la o zi la alta, ceea ce presupune ca 
pe lingă buna folosire a mijloacelor 
mecanizate să fie mobilizați la cu
les toți locuitorii satelor, indiferent 
de locul lor de muncă, de funcția pe 
care o îndeplinesc. Recolta de po
rumb trebuie strinsă. transoortată 
șl pusă la adăpost in cel mai scurt 
timp, astfel îneît să se evite orice 
pierderi.

Cartofii au fost strinși de pe 90 la 
sută din suprafața cultivată, din ju
dețele mari cultivatoare fiind trans
portate in fiecare zi cantități im
portante pentru aprovizionarea 
populației sau pentru păstrarea tn 
depozite și silozuri. Lucrările de re
coltare vor trebui încheiate cit mai

repede cu deosebire în județele 
Mureș, Brașov, Harghita si Sibiu. 
Tot în scopul bunei aprovizionări a 
populației se cere să fie respectate 
intocmai graficele de livrare a le
gumelor. Grădinile sint incă pline 
de roade. Trebuie făcut totul ca ele 
să ajungă în cele mai bune condiții 
la piață sau la fabricile de conserve.

Lucrările agricole de toamnă se 
desfășoară pe un front larg, dar 
pentru a se încheia la termenele 
stabilite este necesar să fie intensi
ficate de la o zi la alta. De aceea 
organele și organizațiile de partid, 
conducerile unităților agricole, con
siliile populare au datoria să acțio
neze cu și mai multă hotărîre în 
vederea organizării temeinice a în
tregii activități, asigurînd buna fo
losire a mijloacelor mecanice și 
participarea la muncă a tuturor lo
cuitorilor de la sate. Sint zile bune 
la lucru în agricultură, zile care 
trebuie folosite din plin pentru în
cheierea în timp scurt și in con
diții tehnice superioare a însămi n- 
țărilor pentru stringerea neîntirzia- 
tă și depozitarea întregii recolte.

SIBIU • La Sibiu, ca 61 în alte 
numeroase localități ale județului 
s-au desfășurat, intre 27 septembrie 
și 4 octombrie, peste 100 de mani
festări cultural-artistice în cadrul 
celei de-a patra ediții a Festivalului 
„Cibinium", al cărui generic a fost 
de astă-dată „Muzica — amfiteatru 
ai muncii". Au avut loc gale și 
concerte muzicale, expoziții, coloc
vii, spectacole. (Nicolae Brtijan).

SĂLAJ • Localitățile Pria și Hu
rez din județul Sălaj și-au aniver
sat duminică 500 de ani de exis
tență atestată documentar. La săr
bătoare au participat fiii satului 
aflați în diferite locuri de muncă 
din țară, alți invitați din județ, care 
s-au bucurat deopotrivă cu săte
nii de marile înfăptuiri social-eco- 
nomice care au schimbat înfățișa
rea vechilor așezări rurale. Pe sce
na celor două cămine culturale au 
fost prezentate programe artistice. 
(I. Mureșan).

V RANCE A • împlinirea a 100 de 
ani de la Înființarea primei biblio
teci publice din Focșani a fost 
marcată de o serie de manifestări 
organizate de biblioteca județeană 
„Duiliu Zamfirescu". Adunarea 
festivă ce a avut loc în sala teatru
lui din localitate a fost urmată de 
un spectacol literar-muzical. de 
dezbaterea cu tema „Rolul cărții 
și ai bibliotecii in formarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii" și vernisarea unei expozi
ții retrospective. (Dan Drăgu- 
lescu).

SATU MARE • Cu prilejul des
chiderii celei de-a V-a ediții a 
„Salonului sătmărean al cărții". în 
fața unui numeros public a avut 
loc la Satu Mare lansarea ultime
lor volume apărute în Editura 
„Dacia". (Octav Grumeza).

MURES • Secția română a Tea
trului de păpuși din Tg. Mureș a 
prezentat în premieră spectacolul 
cu piesa „Alte întîmplări cu ursu
lețul Winnie Pooh" de A. A. Milne, 
dramatizare pentru teatre de pă
puși de Marius Răcășan • Colecti
vul artistic al ansamblului folcloric 
„Mureșul" din Tg. Mureș a pre
zentat in fața a numeroși săteni 
spectacolul folcloric intitulat „în 
iureșul dansului" pe scena cămi
nului cultural din Miheșu de 
Cîmpie. (Gh. Giurgiu).

CARAȘ-SEVERIN • „Decada 
cărții românești" a debutat în lo
calitățile județului cu o gamă va
riată de manifestări — standuri de 
Carte și expoziții. întîlniri ale citi
torilor cu scriitorii, șezători litera
re, seri de poezie, procese lite

rare, expuneri și dezbateri, con
cursuri și simpozioane. Pînă acum, 
astfel de manifestări au avut loc 
la cluburile minerilor din Anina și 
Ocna de Fier, la casele de cultură 
din Caransebeș și Băile Herculane. 
(Nicolae Cătană).

BUZĂU 6 în cadrul „Decadei 
cărții românești", amfiteatrul liceu
lui pedagogic „Spiru Haret" din 
municipiul Buzău a găzduit o ma
nifestare literară la care au parti
cipat membri ai biroului comite
tului județean de partid, activiști 
culturali, cadre didactice, elevi, alți 
locuitori ai municipiului și un grup 

vde scriitori buzoieni. Manifestarea 
a debutat cu un medalion „Vasile 
Cirlova". de la a cărui moarte s-au 
împlinit 150 de ani. A fost prezen
tat apoi volumul „Scriitori buzo
ieni" de Alexandru Oproescu. ieșit 
recent de sub teascurile tipogra
fiei din Buzău. (Stelian Chiper).

• TREI RECOLTE A- 
NUAL. O realizare excepțio
nală a cultivatorilor chinezi de 
portocale o constituie o varie
tate de portocal care face fruc
te de trei ori pe an, în timp ce 
portocalii obișnuiți rodesc o 
singură dată. Noua varietate 
înflorește in martie, in iunie și 
in decembrie. Fructele cîntă- 
resc în medie 220 de grame, au 
doar un sîmbure sau doi și o 
coajă foarte subțire. Producția 
anua’ă a noii varietăți atinge 
aproximativ 100 kg la fiecare 
pom. adică o dată și jumătate 
mai mare decît cea a varietă
ților cunoscute. Cercetătorii In
stitutului pentru portocali și 
mandarini de pe lingă Acade
mia de științe agricole din Chi
na. care au studiat fenomenul. 

apreciază că este vorba de o 
mutație genetică. în prezent 
peste 2 000 de pomi din noua 
varietate sînt plantați în jude
țul Baoshan.

• O NOUA PREMIE
RA A PROFESORULUI 
BARNARD. Pentru prima 
oară în istoria transplanturilor 
cardiace, o echipă de chirurgi 
condusă de cunoscutul profesor 
Christian Barnard, de la spita
lul GroOte Schuur, din Cape
town, a realizat cu succes gre
farea unei inimi aduse cu avio
nul de la o mare distanță. Pri
mitorul este un tînăr american 
de 29 de ani, Rick Anderson, 
iar donatorul — un tînăr de 18 

ani, ucis într-un accident de 
circulație. Transportarea ini
mii a devenit posibilă datorită 
inventării de către un cercetă
tor sud-african a unui contei- 
ner special, experimentat cu 
succes luna trecută.

• FILM IN „POLIVI" 
ZIUNE". Filmul „Napoleon", 
de Abel Gance, a fost prezen
tat recent la Roma, în cadrul 
insolit al ruinelor Forumului 
Roman, situat in apropiere de 
Colosseum. Pelicula, realizată în 
1927, a fost proiectată în siste
mul „poiiviziune", pe trei ecrane 
simultan, fiind însoțită de o par
titură muzicală semnată de 
Carmine Coppola și interpretată

DBS PRETUTINDENI
de Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunil italiene.

• DETECTOR DE FI
SURI. Utilizarea aluminiului 
în industria automobilelor, in
dustria maritimă și în sectorul 
petrolier ar putea cunoaște o 
extindere grație unui instru
ment ce se bazează pe o teh
nică evoluată pentru detectarea 
fisurilor. Pus la punct de Fun
dația de cercetări științifice și 
industriale din Trondheim (Nor
vegia), dispozitivul poate iden
tifica fisuri de dimensiuni infi

nitezimale chiar atunci cînd su
prafața este ruginită. Această 
însușire are o mare importanță 
pentru construcțiile petroliere 
din largul maritim.

• HIBRID. După mai 
mulți ani de studii și încercări, 
specialiștii americani au reușit să 
obțină o plantă hibrid intre 
floarea-soarelui și fasole. John 
Camp, șeful grupului de specia
liști. a declarat că strădania lor 
este îndreptată spre obținerea 
unor hibrizi de plante cu cali
tăți superioare, rezistente la

1
boli și la un mediu poluat 
El a afirmat, de asemenea, că, 
in viitor, se vor obține hibrizi 
de plante care să conțină toate 
proteinele necesare organismului 
uman.

• PENTRU APĂRA
REA TURMELOR DE 
RENI. într-un sat locuit de 
saami. din provincia suedeză 
Vesterbotten, se desfășoară un 
interesant experiment științi
fic, de o deosebită importanță 
pentru crescătorii de reni. In 
urmă cu doi ani, circa 400 de 
reni au fost „dotați" cu trans- 
mițătoare radio menite să sem
nalizeze cazurile de atacare de 

către animalele de pradă. Apa
ratul transmite un anumit tip 
de semnale cit timp renul se 
deplasează. La două ore și ju
mătate după ce renul rămîne 
nemișcat, tonul semnalului se 
schimbă. Dar dacă renul înce
pe din nou să se miște, tonul 
semnalului revine cel Inițial.

• SĂNĂTATEA Șl VRE
MEA. în cadrul „Colocviilor 
Bichat" — manifestare medica
lă tradițională in Franța, care 
a reunit zilele acestea peste o 
mie de medici — echipa profe
sorului Besanțon. de la unu] 
din spitalele din Paris, a pre
zentat rezultatele unui studiu 
privitor la influența variațiilor 

meteorologice asupra sănătății 
omului. încredințindu-se cal
culatorului atît statisticile pri
vind cazuri de îmbolnăvire din 
anumite regiuni ale Franței, cit 
și fișele automatizate ale ser
viciilor meteorologice, cercetă
torii au ăjuns la concluzia că 
infarcturile și accidentele vas
culare cerebrale sînt mai frec
vente cînd e frig afară. în 
schimb apoplexia ar fi favori
zată de seceta din timpul verii. 
Anumite maladii psihice ar fi 
legate de temperaturile para
doxale : frig-vara și caid-iarna. 
Aceste date au condus echipa 
de cercetători să imagineze 
unele soluții de prevenire, cum 
ar fi. bunăoară, difuzarea unor 
măsuri de avertizare.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Asigurarea păcii impune 
noi eforturi pe calea destinderii

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 
Luind cuvîntul în cadrul dezbateri
lor de politică generală ale sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.. minis
trul afacerilor externe al R.P. Un
gare. Frigyes Puja, a subliniat că 
guvernul tării sale condamnă cursa 
înarmărilor, atacurile împotriva po
liticii de destindere. încercările lip
site de răspundere de a impune lu
mii „războiul rece". Vorbitorul a 
arătat că guvernul ungar sprijină 
propunerile avansate privind crea
rea de zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale Europei (în Europa 
de nord, în Balcani, in zona Medi- 
teranei) și a relevat că este necesar 
ca și alte regiuni europene să se 
transforme în astfel de zone. 
R.P. Ungară, a spus el, consideră că 
destinderea trebuie să joace un rol 
definitoriu în apărarea păcii și în 
întărirea securității internaționale. 
Guvernul ungar năzuiește spre în
tărirea coexistenței pașnice in spi
ritul Actului final al Conferinței 
general-europene de la Helsinki și 
dorește ca reuniunea de la Madrid 
că se încheie cu rezultate pozitive.

Ministrul de externe al Etiopiei, 
Feleke Gedle Giorgis, s-a pronunțat, 
în cuvîntul rostit în cadrul dezbate
rilor de politică generală ale sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U., 
pentru asigurarea accesului imediat 
al Namibiei la independentă și izo
larea pe plan internațional a regimu
lui rasist minoritar de la Pretoria. 
El a condamnat manevrele efectuate 
de rasiștii sud-africani pentru conti
nuarea ocupației ilegale a teritoriu
lui namibian și a criticat acțiunile

occidentale, îndeosebi în Consiliul 
de Securitate, care au împiedicat 
adoptarea de sancțiuni împotriva 
Republicii Sud-Africane.

La rindul său, ministrul de exter
ne al Mozambicului, Joaquim Alber
to Chissano, a evidențiat practicile 
regimului minoritar rasist de la Pre
toria vizind perpetuarea politicii de 
apartheid și de oprimare a poporului 
namibian, precum și destabilizarea 
statelor africane vecine și S-a pro
nunțat pentru adoptarea de măsuri 
energice, de natură să asigure acce
sul fără întirziere al Namibiei la in
dependentă, eradicarea ultimelor 
vestigii ale rasismului și colonialis
mului de pe continentul african.

Ministrul de externe interimar al 
Emiratelor Arabe Unite, Rashid bin 
Abdullah al-Nuaimi, a apreciat că 
situația politică și economică inter
națională s-a deteriorat în perioada 
ce a trecut de la sesiunea preceden
tă. El a subliniat necesitatea între
prinderii de acțiuni în vederea frînă- 
rii acestui proces și pentru reluarea 
cursului spre destindere. Vorbitorul 
a insistat asupra faptului că regle
mentarea situației din Orientul 
Mijlociu nu este posibilă fără solu
ționarea problemei palestiniene, care 
să permită poporului palestinian 
exercitarea drepturilor sale legitime, 
inclusiv a dreptului la un stat pro
priu, și s-a pronunțat pentru parti
ciparea. în condiții de deplină ega
litate, a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinian, la 
întregul proces de reglementare.

Dezarmarea este o premisă esențială 
a progresului țărilor sărace

— apreciază un studiu elaborat sub egida O.N.U.
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — Dez

voltarea economică a țărilor celor 
mai sărace ale planetei este imposi
bilă fără dezarmarea generală, se 
apreciază într-un raport al Națiunilor 
Unite asupra dezarmării și dezvoltă
rii, elaborat sub egida O.N.U. de 
către experți guvernamentali suedezi 
și dat publicității, luni, la Stockholm.

în raportul O.N.U., toate națiunile 
lumii sînt chemate să examineze con
secințele economice și sociale ale 
cheltuielilor lor militare și să ex
tindă cercetările în vederea trans
formării industriilor producătoare de 
armament în industrii pentru scopuri 
pașnice.

Nivelurile înalte ale dobinzilor întunecă perspectivele 
economice ale țărilor în curs de dezvoltare 

— relevă un raport al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 5 (Agerpres). — într-un 

raport al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), dat publicității re
cent la Geneva, este relevată 
situația dificilă și perspectivele 
puțin optimiste ale economiilor ță
rilor In curs de dezvoltare, ca 
urmare a adîncirii decalajelor eco
nomice și a fenomenelor de criză din 
economia mondială, la care se a- 
daugă practica dobînzilor excesive 
folosită de unele state capitaliste 
dezvoltate. Documentul subliniază că 
țăriîe în curs de dezvoltare neprodu
cătoare de petrol trec în prezent 
printr-un moment dificil în ce pri
vește venitul real pe locuitor și sînt 
confruntate în perspectivă cu pro
bleme serioase, datorate înrăutățirii 
raporturilor de schimb, creșterii con
tinue a deficitului balanțelor lor co
merciale si de. plăti si intensificării 
măsurilor protecționiste instituite de 
statele dezvoltate.

Potrivit experților U.N.C.T.A.D., 
rata creșterii economice a țărilor in 
curs de dezvoltare se va limita, în 
actualul deceniu, la 4,5 la sută anual. 
Pentru anul 1982 se estimează o rată 
a creșterii economice a acestor state 
de 4,8 la sută, iar în cazul țărilor 
în curs de dezvoltare cel mai puțin 
dezvoltate de numai 2,9 la sută, in 
1981, și 3,6 la sută în 1982. Nivelul 
ridicat al dobînzilor, în unele cazuri 
ajungîndu-se la 29 la sută, la care 
recurg statele occidentale va face ca 
deficitul global al balanțelor de 
plăți ale țărilor „lumii a treia" să 
depășească, anul viitor, nivelul de 
450 miliarde dolari.

Șomajul în aceste state, se men
ționează in document, ar putea cu
noaște în viitorii 20 de ani o ade
vărată explozie, dacă ele nu vor 
reuși să devină mai puțin depen
dente economic de țările industria
lizate.

PIAȚA COMUNĂ

Devalorizări și revalorizări monetare sub presiunea 
fenomenelor de criză economică și financiară

CONVORBIRI CHINO—VEST-

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

O ȘEDINȚA a comitetului executiv al conferinței mondiale 
PENTRU ENERGIE, la lucrările căreia au luat parte reprezentanți din peste 
50 de state, a avut loc la Cancun (Mextc). In cadrul dezbaterilor au fost 
examinate rezultatele preliminare privind activitatea de elaborare a unui 
program menit să conducă la economisirea resurselor energetice mon
diale. Programul amintit stipulează elaborarea de măsuri pentru înlocuirea 
țițeiului cu alte produse, utilizarea cărbunelui in vederea extragerii de 
carburant sintetic lichid, descoperirea de noi resurse de energie. O aten
ție deosebită a fost acordată problemelor energetice cu care sînt con
fruntate țările in curs de dezvoltare.

I

Spre unitatea forțelor
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres). — Cu o lună înainte de organi
zarea adunării generale de unificare 
a șase partide de stingă din Mexic, 
la Ciudad de Mexico a fost difuzat 
proiectul programului de acțiune al 
viitoarei formațiuni politice. Potrivit 
agenției Prensa Latina, direcțiile 
principale ale programului sînt lupta 
pentru formarea unui guvern demo
cratic, alegerea unui parlament re
prezentativ și conducerea economiei 
de către stat și muncitori. în ce pri
vește politica extemăi in proiectul de 
document se prevede că noul partid 
se pronunță pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictelor internaționale 
și pentru respingerea amestecului 
străin in treburile interne ale Mexi
cului.

Noul partid de stingă — care ur-

de stingă din Mexic
mează să se unifice la 1 noiembrie — 
va fi alcătuit din Partidul Comunist 
Mexican, Partidul Socialist Revolu
ționar. Partidul Mexican al Oameni
lor Muncii, Partidul Poporului Mexi
can, Mișcarea de Acțiune și Unitate 
Socialistă și Mișcarea de Acțiune 
Populară.

Viitoarea adunare generală de uni
ficare a partidelor de stînga va apro
ba proiectele de document ale noului 
partid ca bază pentru unificare, va 
alege comitetul central și va prelua 
tpate aspectele politice de organizare 
â’primului congres ale noului părtid, 
care ar urma să aibă loc în 1982. 
După cum relevă Prensa Latina, va 
fi elaborată, totodată, linia de acțiune 
a noii formațiuni politice pentru ale
gerile prezidențiale ce vor avea loc 
la 4 iulie 1982.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — în
truniți la Bruxelles, miniștrii de fi
nanțe ai țărilor membre ale C.E.E. 
au decis modificarea parităților a 
patru din cele șapte monede din 
componența Sistemului monetar 
(vest-)european ’ (S.M.E.). Astfel, 
marca vest-germană și florinul olan
dez au fost revalorizate cu 5,5 la 
sută, iar francul francez și lira ita
liană au fost devalorizate cu 3 la 
sută. Menținindu-și paritatea ne
schimbată, celelalte trei monede — 
francul belgo-luxemburghez, lira 
irlandeză și coroana daneză — s-au 
depreciat în proporție de 5,5 la sută 
în raport cu marca vest-germană și 
florinul și și-au sporit valoarea cu 
3 la sută în raport cu moneda fran
ceză și cea italiană. Un decalaj 
apreciabil — de 8,5 la sută — s-a 
creat între vechile și noile parități 
ale monedelor, care au fost revalo
rizate și, respectiv, devalorizate.

Decizia a fost adoptată după dis
cuții Îndelungate, inițial la nivelul 
experților din Comitetul monetar al 
C.E.E., iar apoi în cadrul reuniunii 
extraordinare a miniștrilor de fi
nanțe. Convocată din inițiativa 
Parisului și a Bonnului, reuniunea
— relatează agenția France Presse
— a prilejuit exercitarea unor pre
siuni franceze și vest-germane asu
pra partenerilor comunitari, menite 
să-i determine să participe la „re- 
amenajarea" S.M.E. Acceptată in 
cele din urmă de Italia, măsura de 
devalorizare a lirei va avea, in 
opinia specialiștilor, pentru această 
țară consecințe negative — e vorba.

mai ales, de inflație — ce vor pre
vala asupra eventualelor efecte ce 
ar pțitea favoriza economia italiană 
(de exemplu, facilitarea exporturi
lor). Belgia nu a dat curs cererii de 
a-și devaloriza moneda, deoarece 
guvernul ei demisionar este însăr
cinat doar cu soluționarea proble
melor curente

Noile reajustări, survenite după 
alte cîteva efectuate în intervalul 
scurs de la intrarea în vigoare, in 
martie 1979, a S.M.E., dovedesc di
ficultățile în atingerea obiectivului 
declarat — asigurarea stabilității 
relative in cadrul sistemului — da
torită adîncirii fenomenelor de criză 
din economia mondială și a dezor
dinii monetare internaționale.★

Piețele monetare occidentale au 
cunoscut momente de tensiune și 
nervozitate, luni, după anunțarea 
realinierilor în cadrul sistemului mo
netar (vest) european (S.M.E.). Marca 
vest-germană și guldenul olandez, 
care au fost reevaluate în cadrul 
S.M.E., au înregistrat cursuri supe
rioare, în limitele marjelor stabilite, 
în raport cu celelalte monede ale 
sistemului monetar vest-european, 
precum și în raport cu dolarul S.U.A. 
Francul francez și lira italiană, deva
lorizate. și-au redus, la rîndul lor. 
cursul de schimb. De asemenea, fran
cul belgian, care își menține oficial 
cursul anterior, a pierdut, suferind o 
devalorizare de facto, îndeosebi în 
raport cu marca vest-germană si 
guldenul olandez, precum și cu do
larul S.U.A.

TRATAT DE PRIETENIE ȘI 
I COOPERARE ÎNTRE R.P.D. CO

REEANA ȘI TOGO. Gnassingbe 
Eyadema. președintele fondator al 

I Partidului Adunarea Poporului To- 
golez. președintele Republicii To- 

i goleze. si-a încheiat vizita de stat 
efectuată în R.P.D. Coreeană, la in- 

1 vitatia lui Kim Ir Sen. secretar ge- 
I neral al C.C. al Partidului Muncii 

din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene — anunță agenția A.C.T.C. în 
cursul vizitei a avut loc semnarea 

Iunui tratat de prietenie si coope
rare între, R.P.D. Coreeană și Re
publica Togoleză.

VICEPREȘEDINTELE EGIPTU- 
I LUI, Mohamed Husni Mubarak, s-a 

reîntors la Cairo, după vizita in- 
Itreprinsă in S.U.A. — informează 

agenția M.E.N. El este purtătorul 
unui mesaj adresat președintelui 

I Anwar El Sadat de președintele
Ronald Reagan.

ORGANIZAREA DE NOI ALE- 
I GERI GENERALE ÎN SUDAN. 
| Președintele Sudanului, Gaafar El 

Nimeiri, a dizolvat, luni, Aduna- 
Irea Poporului (parlamentul țării) 

și a hotărît organizarea de noi a- 
legeri generale în următoarele 
două luni, a anunțat agenția suda- 
neză de presă, Suna. Potrivit de- 

I clarației 'prezidențiale. viitorul 
parlament va fi compus din 155 

I deputați. față de 366 pină acum, și 
va transfera adunărilor regionale 
responsabilitatea pentru dezvolta- 

Ire, sănătate, educație și transpor
turi. Totodată, s-a anunțat dizol
varea Adunării Populare Regiona- 

Ile din partea meridională a Suda
nului. Alegeri pentru o nouă com
ponență a acestui for vor avea loc 

I în următoarele șase luni.

LA PRAGA au avut loc convor
biri intre Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, și Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. Portughez. S-a 
efectuat un schimb de păreri pri
vind activitatea celor două partide 
Si au fost discutate probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, relatează agenția
C. T.K.

CONGRESUL EXTRAORDINAR 
AL PARTIDULUI MIȘCAREA 
RADICALILOR DE STÎNGA DIN 
FRANȚA (M.R.S.). care, alături de 
partidele socialist si comunist, face 
parte din actuala coaliție guverna
mentală. și-a desfășurat lucrările la 
Paris. Majoritatea participantilor la 
congres s-au pronunțat pentru men
ținerea independentei M.R.S. în ca
drul forțelor de stingă din Franța. 
Președinte al Mișcării Radicalilor 
de Stingă a fost ales Roger-Gerard 
Schwartzenberg, care-i succedă în 
funcție lui Michel Crepeau. actual
mente ministru al mediului încon
jurător.

PREZIDIUL UNIUNII CREȘTIN- 
DEMOCRATE — principala forma
țiune politică a opoziției din R.F. 
Germania — s-a reunit, ieri, la 
Bonn in prezența președintelui 
partidului, Helmut Kohl. Agenția
D. P.A. informează că pe ordinea de 
zi a reuniunii se află înscrise pro
bleme privind organizarea celui 
de-al doilea congres al U.C.D. din 
acest an, programat la 3—5 noiem
brie la Hamburg. Vor fi examinate, 
de asemenea, aspecte ale situației 
politice din R.F.G., menționează 
sursa citată.

GERMANE. Luni. Ia Beijing a avut 
loc prima rundă de convorbiri in
tre Huang Hua, vicepremier al Con- | 
siliului de Stat, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, și Hans- | 
Dietrich Genscher, vicecancelar, I 
ministrul afacerilor externe al R. F. 1 
Germania, care întreprinde o vizită . 
in R. P. Chineză — informează a- 
genția China Nouă. Cu acest prilej, I 
au fost abordate probleme ale vie
ții internaționale.

ÎNTR-UN INTERVIU acordat a- I 
genției zambiene de presă — Zana, 
ambasadorul Angolei la Lusaka, 
Andre Miranda, a declarat că for- | 
țele regimului rasist de la Pretoria 
continuă să ocupe șapte din cele t 
zece localități angoleze invadate in 
timpul agresiunii din luna trecută. 1

MASURI ECONOMICE ADOP- I 
TATE DE GUVERNUL ALGE
RIAN. Președintele Chadli Ben- 1 
djedid a prezidat o reuniune a gu- . 
vemului Algeriei, în cadrul căreia 
au fost examinate probleme legate I 
de sporirea producției industriale 
și agricole a țării. Măsurile adop- I 
tate de guvern prevăd, între altele, 
extinderea producției de piese de 
schimb și a diferitelor subansam- > 
bluri pentru industriile construc
toare de mașini agricole și utilaje.- 
Consiliul de Miniștri a adoptat.' 
de asemenea, o serie de măsuri în < 
direcția folosirii mai eficiente a j 
regiunilor de stepă pentru dez
voltarea sectorului zootehnic. |

MINISTRUL DE EXTERNE AL | 
POLONIEI LA MADRID. La Ma
drid a avut loc o intilnire intre | 
Jose Pedro Perez Llorca, ministrul 
afacerilor externe al Spaniei, și *
Jozef Czyrek, ministrul de externe . 
al R.P Polone. După cum trans
mite agenția P.A.P., cei doi miniș- 1 
tri au examinat o serie de pro
bleme ale situației internaționale, I 
precum și aspecte ale colaborării 
polono-spaniole.

EXPORTURILE DE PETROL I 
ALE INDONEZIEI au fost in iulie | 
cu 15.9 la sută mai scăzute decit 
in luna precedentă. In același timp, i 
exporturile de gaze naturale liche
fiate au înregistrat o creștere de 1 
3,6 la sută. ,

Rezultatul' alegerilor prezidențiale din Iran
Sayed Aii Khamenei — noul președinte al țârii

TEHERAN 5 (Agerpres). — Potri
vit postului de radio Teheran, care a 
difuzat un comunicat oficial al Mi
nisterului de Interne, alegerile prezi
dențiale desfășurate în Iran la 2 oc
tombrie s-au soldat cu victoria secre

tarului general al Partidului Repu
blicii Islamice. Sayed Aii Khamenei. 
El a obținut 95 la sută din voturi, 
respectiv 16 007 972 din cele 16 846 996 
exprimate de electoratul iranian.

Congresul național al mișcării femeilor socialiste 
din Portugalia

LISABONA 5 — Trimisul Ager
pres. Leonard Mehedinți, transmite : 
La Lisabona s-au deschis lucrările 
primului Congres national al mișcă
rii femeilor socialiste din Portugalia, 
la care participă peste 400 de dele
gate. reprezentînd diferite organiza
ții democratice portugheze, precum 
si invitate de peste hotare.

în alocuțiunea rostită în prima zi 
a lucrărilor. Mario Soares, secreta
rul general al Partidului, Socialist 
Portughez, subliniind importanta a- 
cestui eveniment în procesul de e- 
mancioare a femeii în Portugalia, a 
prezentat aspecte ale vieții social-po-

litice cu care se confruntă în pre
zent această tară.

Pe parcursul celor trei zile ale 
reuniunii, delegatele vor dezbate ra
portul secretariatului national provi
zoriu. statutul și moțiunea de acti
vitate politică. Vor fi alese, de ase
menea. cadrele de conducere ale or
ganizației. precum si reprezentante
le femeilor socialiste în Comisia Na
țională a P.S P.

La congres, din partea mișcării de 
femei din România, participă Ioana 
Lăncrăian. vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor, care a 
prezentat salutul organizației din tara 
noastră.

„Strîngerea friului monetar 
adîncește recesiunea 

In economia americană * 
O declarație a ministrului 

.■«■<.-wx>ir;,de finanțe al S.U.A.
. XVA'SHÎNGTON 5 (Agerprăs). — 

Ministrul american al finanțelor, 
Donald Regan, și-a exprimat dorin
ța ca Biroul Rezervelor Federale să 
reducă în viitorul apropiat controlul 
strict pe care îl exercită asupra 
masei monetare aflate in circulație, 
într-un interviu acordat ziarului 
„Washington Post", ministrul ame
rican consideră că Biroul Rezerve
lor Federale a agravat recesiunea 
din ultimul timp, pâstrind prea mult 
timp un control strict asupra masei 
monetare. El a adăugat că „slăbirea 
friului monetar ar fi de natură să 
contribuie la relansarea activității 
economice".

Patrule pe străzile Beirutului controlează autovehiculele în zona în care, în 
ultimele zile, au avut loc noi incidente

MAREA BRITANIE,

laburista de
Desfășurate săptămîna trecută la 

Brighton, stațiune estivală din sud- 
estul Angliei, lucrările celei de-a 
80-a conferințe anuale a Partidului 
Laburist din Marea Britanie — prin
cipalul partid de opoziție din țară — 
au fost sintetizate astfel de presa 
londoneză :

— „In problemele economice 
și sociale, conferința a schițat 
programul socialist cel mai ra
dical adoptat vreodată de labu
riști- („DAILY TELEGRAPH1');

— „tematica dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nu
cleare, întărirea păcii și securi
tății în Europa și in lumea în
treagă a străbătut întregul fo
rum laburist de la un capăt la 
altul- („DAILY MIRROR-);

— ,a fost o conferință in care 
s-au manifestat puternic ten
dințele de refacere a unității 
rindurilor partidului- (GUAR
DIAN").

într-adevăr, reuniunea laburistă 
din acest an a consacrat o atenție 
deosebită situației interne. în primul 
rind dificultăților economice prin 
care trece în prezent Marea Britanie. 
Pe ordinea de zi a figurat documen
tul intitulat ..Alternativa socialistă", 
adoptat de Comitetul Executiv Na
țional al partidului, care prevede re
lansarea economiei, combaterea in
flației, crearea unor noi locuri de 
muncă, pentru cei trei milioane de 
șomeri. „Actuala criză nu va putea 
fl soluționată prin reparații ușoare 
sau prin măsuri ce țin de tactica 
«puțin cîte puțin», ea reclamă un 
program amplu și plin de imaginație, 
bazat pe o strategie coerentă, că
lăuzită de valori socialiste. Noi cre
dem în controlul social al produc
ției, nu în anarhia pieței" — se arată 
In acest sens în document. în cadrul 
dezbaterilor a fost astfel evidenția
tă necesitatea naționalizării unor 
mari întreprinderi industriale și in
stituții fmanc'are. statul urmînd să 
dețină cote importante în fiecare din 
sectoarele de bază ale economiei, 
precum și instituirea unor impozite 
majorate pe averile care depășesc 
150 000 de lire.

Spre deosebire de precedentele 
conferințe, cînd partidul se afla în 
opoziție, Întreaga vină pentru greu-

Conferința 
la Brighton
tățile întîmpinate pe plan intern nu 
a mai. fost aruncată doar asupra con
servatorilor, care se află la putere, 
ci și asupra „condițiilor externe". 
Un mare număr de delegați — scrie 
„DAILY EXPRESS- — au arătat că, 
in ciuda eforturilor depuse, economia 
britanică n-a putut scăpa de șocul 
recesiunii prin care trece de mai 
mult timp economia mondială. Si, 
oricit de solidă ar fi baza economiei 
britanice, aceasta se vede acum pu
ternic zguduită de frămintări. In 
special in ultimul timp acestea ș-au 
agravat ca urmare a dobînzilor exa
gerat de ridicate practicate de 
S.U.A." Semnificativ este . faptul că 
in timpul conferinței laburiste și 
Banca Angliei a procedat la crește
rea ratei dobînzilor, acțiune pe care 
ziarul „TIMES" o califica drept „ul
timul cui bătut la coșciugul politicii 
economice monetariste" promovate 
de guvernul conservator.
' Pe plan extern, Partidul Laburist 
s-a angajat ca, în eventualitatea ciș- 
tigării viitoarelor alegeri parlamen
tare (ce ar urma să aibă loc peste 
doi ani), să-și intensifice eforturile 
pentru destindere și dezarmare. în 
acest sens, o poziție deosebit de cla
ră a exprimat liderul partidului. Mi
chael Foot. Ca urmare, conferința la
buristă a adoptat, cu o majoritate 
zdrobitoare, o rezoluție subliniind ho- 
tărirea partidului ca, odată instalat 
la guvern, să renunțe definitiv și u- 
nilateral la arsenalul nuclear al țării. 
Aceasta înseamnă, practic, decizia 
laburiștilor ca la venirea la putere să 
desființeze flota de submarine dotate 
cu rachete nucleare „Polaris", să a- 
nuleze comanda făcută de actualul 
guvern pentru achiziționarea de ra
chete nucleare americane „Trident", 
valorînd peste 6 miliarde lire ster
line, și să renunțe la amplasarea pe 
teritoriul britanic a rachetelor nucle
are „Cruise". O rezoluție cuprinzind 
aceleași puncte a adoptat, la înce
putul lunii septembrie, și Congresul 
sindicatelor britanice, care reprezintă 
peste 11 milioane de membri. Toate 
aceste hotărîri sînt în consens cu pu
ternicele mișcări sociale care au cu
prins nu numai Marea Britanie, dar 
și celelalte țări vest-europene, ale 
căror popoare se pronunță împotriva 
intensificării cursei înarmărilor, pen-

(j)IN ACTUALITATEA POLITICĂ)

In timpul lucrărilor conferinței laburiste, mii de cetățeni au manifestat la 
Brighton împotriva proiectelor de amplasare a noi arme nucleare in 

Marea Britanie

tru eliminarea din arsenalele militare 
a armelor nucleare, inclusiv a bom
bei cu neutroni, pentru pace, colabo
rare și înțelegere internațională.

Tema „unității partidului", deose
bit de importantă pentru această 
formațiune politică ce a condus in 
repetate rinduri destinele Marii Bri
tanii, a primit un răspuns hotărît 
din partea celor peste 1 500 delegați. 
Totuși, concluzia desprinsă din si
tuația existentă in cadrul partidului, 
la încheierea conferinței, apare puțin 
ambiguă. „Partidul a ieșit cu rinduri- 
le întărite, dar disputele intestine con
tinuă" — conchidea ziarul ..THE SUN". 
Se știe că aceste confruntări dintre 
diversele curente din sinul partidului 
au căpătat un caracter acut în pri
măvara trecută, cind s-a produs o 
serioasă sciziune, din Partidul La
burist desprjnzindu-se un număr de 
aderenți — in special elemente con
siderate „de dreapta" — ce au con
stituit Partidul Social Democrat. De 
teamă să nu se producă noi sciziuni, 
aripa de centru și chiar unele ele

belgia, De la criza de guvern
la alegeri

Pentru a șaptea oară în ultimii 
șase ani, guvernul belgian a fost ne
voit să demisioneze. Deși dispunea 

mente de centru-stînga au adoptat 
la conferință o poziție „moderată", 
astfel incit, în calitate de lider ad
junct, a fost ales Denis Healey (cen- 
tru-dreapta), post pentru care a can
didat și Anthony Benn, reprezentan
tul aripii de stingă.

Conferința laburistă de la Brighton 
a schițat programul electoral cu care 
partidul se va prezenta in alegerile 
viitoare. Rămîne de văzut ce formu
le vor fi reținute de noul Comitet 
Executiv Național și dacă acestea 
vor fi în măsură să atragă corpul e- 
lectoral, care la precedentul scrutin, 
•nemulțumit de rezultatele obținute 
în timpul guvernării laburiste, a> a- 
cordat in mare parte votul conserva
torilor. Desigur, un cuvînt greu vor 
avea de spus și conservatorii, care, 
la conferința lor anuală de la Black
pool, de săptămîna viitoare, urmea
ză să prezinte modul in care văd ei 
căile de ieșire a Marii Britanii din 
dificultățile pe care le parcurge.

Nicolae PLOPEANU

anticipate
de o majoritate confortabilă în par
lament — 140 din cele 212 mandate 
— coaliția cvadripartită s-a destră

mat datorită divergențelor existente 
între componenții săi. Punctul cul
minant al acestor divergențe și care 
a determinat, practic, declanșarea 
crizei l-a reprezentat decizia repre
zentanților Partidului socialist valon 
de a nu mai participa la activitățile 
guvernului pină cind nu se vor 
adopta măsuri concrete de natură să 
ducă la înlăturarea dificultăților cu 
care sint confruntate in prezent în
treprinderile siderurgice din Val
lonia.

Venită la conducerea țării în luna 
aprilie a aces-tui an. coaliția condusă 
de premierul Mark Eyskens, formată 
din social-creștini și socialiști (cu 
partidele lor reprezentînd cele două 
comunități — valonă și flamandă), 
a fost, chiar de la început marcată 
de disensiuni intre membrii ei. Nu 
a fost vorba numai de complicatele 
încercări de reconciliere a unor pro
grame sau poziții de principiu di
ferite, ci și de modul concret in care 
fiecare dintre partenerii din coaliție 
a înțeles să înfrunte „actualele difi
cultăți ale țării, care n-au precedent
— după cum se exprimă «LE 
MONDE- — în întreaga perioadă 
postbelică". „Fostul guvern Martens
— scria intr-un comentariu agenția 
«FRANCE PRESSE- — a reușit să 
rezolve importanta problemă a regiu
nilor, acordînd autonomie Flandrei și 
Valloniei, dar a lăsat drept moștenire 
problema Bruxellesului și, mai ales, 
grava criză economică și socială pe 
care o traversează țara".

Intr-adevăr, „dosarul economic" de
ține de mai mult timp principalul 
„cap de afiș", și aceasta deoarece „re
cesiunea se. dovedește a fi și aici — la 
fel ca și in celelalte țări din Europa 
occidentală — mai profundă și mai 
de lungă durată decit se credea" 
(..TIMES-). Firește nu poate fi tre
cută cu vederea influența factorilor 
externi asupra situației actuale, ca. de 
pildă, factura petrolieră ridicată, slă
birea monedei naționale in contextul 
monetar occidental, fuga de capital 
generată de rata ridicată a dobinzilor 
practicată de băncile americane. A- 
ceasta nu explică însă carențele pro
prii ale economiei belgiene, faptul 
că stagnarea care afecta la început 
doar siderurgia — „marele bolnav", 
cum îl numea presa din Bruxelles — 
s-a extins la tot mai numeroase do
menii. Potrivit statisticilor furnizate 
de Oficiul național pentru forța de 
muncă, șomajul a atins la mijlocul 

lunii septembrie un nivel record, 
400 000 de persoane aflîndu-se in pre
zent în căutarea unui loc de muncă, 
în primele opt luni ale acestui an, 
peste 2 500 de întreprinderi mici și 
mijlocii au dat faliment, cu 20 la sută 
mai mult decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut Așa se și ex
plică de ce „tensiunea socială — după 
cum constata «LE NOUVEL ECONO
MISTE- — nu a fost atit de puter
nică de cel puțin două decenii".

In fața acestei situații, cabinetul 
Eyskens s-a orientat spre promova
rea unei politici de austeritate, hotă- 
rind ca „bugetul pe 1982 să devină 
«coloana vertebrală» in vederea asa
nării economiei țării" („LES 
ECHOS"). Pe ce umeri urma să fie 
plasată povara acestei austerități ? 
Răspunsul la această întrebare nu s-a 
dovedit deloc simplu. O parte a coa
liției favoriza ideea măririi impozite
lor, in timp ce alta era partizana re
ducerii cheltuielilor statului. Socia
liștii, de pildă, au refuzat amputarea 
cuceririlor clasei muncitoare, deoare
ce erau vizate mai ales asigurările 
sociale. Un compromis de ultimă oră 
intervenit la începutul lunii august a 
aminat deznodămintul.

Dar numai pentru puțin timp, căci 
la reluarea activității politice s-a pu
tut constata că „acordul intervenit 
este pur formal — după cum scrie 
cotidianul «LA LIBRE BEL
GIQUE» — lăsind deschisă poarta 
unei crize". Și aceasta deoarece bu
getul fusese definitivat fără acordul 
statelor-majore ale partidelor coali
ției, aflate în vacanță.

Așa se explică de ce criza de gu
vern care plutea în aer încă de la 
începutul lunii august n-a mai putut 
fi acum evitată. In urma consultări
lor cu principalele personalități poli
tice și a concluziilor la care a ajuns 
misiunea de informare a lui Willy 
Claes, vicepremier și ministru al eco
nomiei în cele două cabinete prece
dente, regele Baudouin a dizolvat 
în cursul zilei de luni parlamentul, 
hotărind organizarea de alegeri po
litice anticipate. Este, desigur, greu 
de știut dacă rezultatele acestor ale
geri, prevăzute a avea loc la 8 no
iembrie, vor aduce schimbări de 
structură în peisajul politic belgian, 
favorizînd formule noi in compara
ție cu invariabilele coaliții de pină 
acum.

Radu BOGDAN

La reuniunea de Ia Melbourne
a Commonwealth-ului

Critici la adresa acțiunilor 
agresive ale regimului 

sud-african 
împotriva Angolei

CANBERRA 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor confe
rinței Commonwealth-ului, care se 
desfășoară la Melbourne, președintele 
Nigeriei. Shehu Shagari. a arătat, 
evocînd situația din Africa australă, 
că operațiunile militare ne care re
gimul sud-african le desfășoară îm
potriva combatanților Organizației 
Ponorului din Africa de Sud-Est 
(S.W.A.P.O.). organizație ce luptă 
pentru independenta Namibiei, au 
luat proporțiile unui genocid. Șeful 
statului nigerian a denunțat, totoda
tă. acțiunile agresive ale regimului 
de la Pretoria impotriva guvernului 
legal al Angolei.

în cadrul unei conferințe de presă, 
secretarul general al Commonwealth- 
ulut. Shridath Ramphal. a declarat că 
șefii de stat si de guvern din țările 
membre ale Commonwealth-ului. pre
zent! Ia Melbourne, susțin rezoluția 
Națiunilor Unite nr. 435. care defi
nește condițiile accesului Namibiei la 
independență.

Capriciile vremii
LONDRA. — Ploile torențiale în

soțite de zăpadă care s-au abătut in 
ultimele zile asupra unor regiuni ale 
Angliei au provocat importante 
daune materiale. Apele riurilor ieșite 
din matcă, datorită topirii zăpezilor, 
au inundat vaste suprafețe agricole și 
o serie de autostrăzi din nordul țării.

WASHINGTON. — Inundațiile cau
zate de ploile torențiale care au căzut 
asupra statului american Michigan 
au provocat fermierilor daune, eva
luate de specialiști la o jumătate de 
miliard dolari. In unele regiuni ale 
statului culturile de porumb au fost 
distruse in proporție de 70 la sută.

BRASILIA. — Seceta care dăinuie 
de peste trei luni in statul brazilian 
Parana a distrus peste 70 000 ha pă
șuni, precum și vaste suprafețe de 
culturi agricole. Daunele provocate 
economiei naționale sint evaluate la 
20 miliarde cruzeiro.

DELHI. — Ploile musonlce care au 
căzut asupra statului indian Uttar 
Pradesh au provocat, potrivit ulti
mului bilanț oficial, moartea a 
424 de persoane. Apele fluviilor 
Ghara șt Raphti, ieșite din matcă, 
au inundat peste 200 localități. Mai 
bine de 600 000 persoane au fost a- 
fectate de inundații.
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