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ARGEȘ:

10 întreprinderi 
cu angajamentele 
anuale îndeplinite

10 dintre întreprinderile in
dustriale din județul Argeș care 
și-au asumat la inceput de an 
angajamente pentru depășirea 
planului la indicatorii de efi
ciență raportează cu mindrie că 
și-iau onorat cuvîn'tul exprimat. 
Sporurile de producție estima
te a se realiza pină la finele 
anului se cifrează la peste 340 
milioane Iei. Dintre aceste uni
tăți fruntașe amintim : Combi
natul petrochimic și Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc 
din Pitești. întreprinderea de 
porțelan din Curios de Argeș și 
Filatura „Musceleanca" din co
muna Cetățeni. La baza obți
nerii acestor realizări au stat 
preocupările colectivelor de 
muncă de aici pentru mai buna 
folosire a utilajelor și forței 
umane, pentru înnoirea produc
ției și economisirea de materii 
prime și materiale, pentru re
ducerea consumurilor specifice. 
(Gh. Cirstea).

BOTOȘANI :

în funcțiune, 
o capacitate 

de producție înainte 
de termen

Conlucrarea fructuoasă dintre 
constructori și beneficiari a fă
cut ca la întreprinderea meca
nică din Botoșani să fie pusă în 
funcțiune, cu 90 de zile înainte 
de termen, o nouă capacitate de 
producție. Ea va realiza anual 
elemente hidropneumatice. De
vansarea intrării în funcțiune a 
avut in vedere si faptul că 7 
dintre cele 10 produse care au 
inaugurat procesul de fabricație 
se aduceau pină acum din im
port. (Silvestri Ailenei).

CARAȘ-SEVERIN :

Producție fizică 
peste prevederi

Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile industriale ale 
județului Caraș-Severin au re
alizat, de la începutul anului și 
pină acum, prin organizarea mai 
bună a muncii, folosirea cu ran
dament sporit a utilajelor și 
perfecționarea proceselor de 
fabricație, importante cantități 
de produse peste prevederile 
planului. între acestea, mențio
năm : 28 388 tone oțel aliat,
15 238 tone cocs metalurgic, 
26 800 tone fontă. 7 400 tone la
minate finite grele, peste 5 300 
tone tablă și benzi grele și mij
locii, aproape 500 tone utilaje 
tehnologice pentru industria me
talurgică, mai bine de 40 000 
tone calcar industrial. 1 000 mc 
cherestea și alte produse solici
tate de economia națională. 
(Nicolae Cătană).

La Ambasada R. A. Egipt din București

Tovarășul Nicolae Ceausescu a prezentat 
condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 

a președintelui Mohamed Anwar El Sadat

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Socialist Francez, 

condusă de tovarășul Lionel Jospin X

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a prezentat, joi dimineața, la 
Ambasada Republicii Arabe Egipt 
din București, sincere condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Anwar El Sadat, și a adus 
un profund omagiu remarcabilului 
conducător al poporului egiptean.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au prezentat condoleanțe 
tovarășii Ilie Verdeț, Virgil Cazacu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Pățan, 
Ștefan Voite*-, Ștefan Andrei. Petru 
Enache, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Ion Ursu, precum și Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Ion Stănescu, șeful Depar
tamentului pentru construcții în 
străinătate. Silviu Curticeanu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La ceremonie au asistat membri ai 
Ambasadei Republicii Arabe Egipt la 
București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au păstrat un mo
ment de reculegere în fața portretu
lui îndoliat al celui dispărut. S-a 
semnat apoi în Cartea de condo
leanțe.

Sub portretul cernit al președinte
lui Mohamed Anwar El Sadat a fost 
depusă o coroană de flori din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat, în numele său, al Consiliului 
de Stat și al guvernului, al întregului 
popor român sentimentele de profun
dă mîhnire și durere față de înce
tarea din viață, ca urmare a unui act 
criminal, a președintelui Anwar El 
Sadat, care a depus eforturi deose
bite pentru progresul economic și 
social al Egiptului, pentru a asigura 
pacea, liniștea și independența po
porului egiptean, instaurarea unei 
păci trainice și juste în’ Orientul 
Mijlociu, personalitate de seamă a 
vieții politice contemporane, prieten 
apropiat al României socialiste.

Președintele României a evocat, în 
cadrul convorbirii pe care a avut-o 
cu însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.A. Egipt la București, Ataa M. 
Haroun, personalitatea președintelui 
Mohamed Anwar EI Sadat, relațiile 
de prietenie și întîlnirile pe care 
Ie-a avut cu președintele egiptean, 
care s-au soldat, de fiecare dată, cu 
însemnate hotăriri și acorduri și au 
asigurat dezvoltarea puternică a co
laborării româno-egiptene pe multiple 
planuri, întărirea prieteniei cu vechi 
și bogate tradiții dintre popoarele ro
mân și egiptean.

Subliniind faptul că încetarea din 
viață a președintelui Sadat constituie 
o grea pierdere pentru poporul egip
tean, ca și pentru popoțul român, al 
cărui prieten a fost, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat, în a

ceste momente de grea încercare, sen
timentele de caldă prietenie și so
lidaritate ale poporului român față 
de poporul egiptean, precum și în
crederea că bunele raporturi stator
nicite intre România și Egipt se vor 
dezvolta continuu în folosul lor reci
proc, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită vicepreședintelui 
Husni Mubarak, guvernului și po
porului egiptean prieten întreaga 
compasiune pentru pierderea grea 
suferită, expiimindu-și Convingerea 
că marea durere provocată de moar
tea președintelui Sadat se va trans
forma intr-o forță care să ducă la 
întărirea unității poporului egiptean, 
a voinței de a continua politica de 
dezvoltare liberă și independentă a 
Egiptului, de realizare a unei păci 
globale în această regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, în numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu, soției pre
ședintelui defunct, întregii familii 
îndoliate sentimentele de adîncă com
pasiune și sincere condoleanțe.

Ataa M. Haroun a mulțumit cu 
deosebită căldură pentru sentimente
le exprimate și și-a manifestat în
crederea că bunele relații dintre 
România și Egipt vor continua să se 
dezvolte pe aceeași cale, cu aceeași 
amploare și la același nivel ca și 
in perioada în cafe a trăit președin
tele Sadat. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi. dele
gația Partidului Socialist Francez, 
condusă de tovarășul Lionel Jospin, 
prim-secretar al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în tara noastră. Din delegație fac 
parte Veronique Neiertz. secretar na
tional cu relațiile internaționale al 
P.S.F., și Yves Lebas, delegat gene
ral pe lingă primul secretar al P.S.F.

La întrevedere au participat tova
rășii Virgil Cazacu și Constantin. 
Dăscălescu. ' membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.

Primul secretar al Partidului So
cialist Francez a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Franței, Francois Mitter
rand, împreună cu expresia înaltei 
sale considerații, cu cele mai cordiale 
urări de sănătate și fericire, de suc
ces deplin în activitatea ce o desfă
șoară în fruntea partidului și statului 

♦ român. Totodată, in numele său și al 
conducerii Partidului Socialist Fran
cez, tovarășul Lionel Jospin a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros, exprimîndu-și pro
funda satisfacție de a vizita Româ
nia, de a se întîlni cu conducătorul 
partidului 'și statului nostru și -de a 
avea împreună un schimb de păreri 
în probleme bilaterale și internațio
nale de interes reciproc.

•Tovarășul Nicolae -Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Franceze, 
Francois Mitterrand, un salut căl
duros, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de suc
ces în întreaga sa activitate, ca șef 
al statului francez.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a adresat, de ase
menea. un cald salut primului se
cretar al Partidului Socialist Fran
cez, conducerii partidului, mani- 
festîndu-și satisfacția față de vizita

pe care tovarășul Lionel Jospin o 
face în România, expresie a raportu
rilor prietenești dintre P.C.R. și 
P.S.F., a dorinței comune de a le 
amplifica continuu, in interesul în
tăririi prieteniei și colaborării româ- 
no-franoeze.

Convorbirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Lionel Jospin 
a prilejuit o amplă trecere in revis
tă a activității interne și internațio
nale a Partidului Comunist Român și 
Partidului Socialist Francez, o cu
prinzătoare analiză a stadiului ac
tual și perspectivelor relațiilor din
tre P.C.R. și P.S.F., dintre Româ
nia și Franța, precum și examinarea 
unor aspecte esențiale ale situației 
politice mondiale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și primul secretar 
al Partidului Socialist Francez au 
subliniat, cu satisfacție, bunele relații 
dintre P.C.R. și P.S.F., relevîndu-se 
hotărirea ambelor părți de a extinde 
și mai mult în viitor raporturile din
tre cele două partide — întemeiate 
pe deplină egalitate, stimă și respect 
reciproc — de a spori contactele și 
schimburile de păreri asupra proble
melor importante ale luptei pentru 
pace și progres social. A fost afir
mată convingerea că intensificarea 
conlucrării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Francez 
contribuie la promovarea colaborării 
rodnice, multilaterale dintre Româ
nia și Franța, la o tot mai strînsă 
apropiere între popoarele român și 
francez, pe care le leagă o veche și 
trainică prietenie. S-a evidențiat do
rința celor două partide de a acționa 
în continuare pentru dezvoltarea si 
mai puternică a legăturilor tradițio
nale dintre România si Franța, pe 
tărîm politic, economic, tehnico-știin- 
tific. cultural si în alte domenii de 
activitate. în folosul si spre binele 
popoarelor român si francez, al cau
zei păcii, destinderii, securității si 
independentei naționale, a cooperării 
si colaborării în Europa si în întreaga 
lume.

în cadrul convorbirii au fost exa
minate probleme importante privind 
situația internațională actuală, subli- 

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu

niindu-se că se impune, mai mbit ca 
oricind. ca forțele progresiste de pre
tutindeni, opinia publică, toate po
poarele să-și intensifice eforturile 
pentru oprirea încordării internațio
nale, pentru îmbunătățirea climatului 
politic mondial, pentru reluarea si 
continuarea politicii de destindere, 
pace si colaborare, pentru așezarea 
fermă la baza relațiilor dintre state 
a principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
'în treburile interne, renunțării la 
forță si la amenințarea cu forța. S-a 
evidențiat necesitatea de a se acționa 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative a stărilor de încordare 
si conflict, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state.

O atentie deosebită a fost acordată 
securității și cooperării europene. în 
acest sens, s-a relevat importanta 
încheierii cu succes a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit aceasta să contri
buie la dezvoltarea unei cit mai largi 
colaborări între țările continentului. 
In acest cadru a fost subliniată im
portanta ținerii unei conferințe con
sacrate securității, dezarmării si în
crederii in Europa.

A fost efectuat, de asemenea, un 
larg schimb de păreri în legătură cu 
înfăptuirea dezarmării, lupta împo
triva subdezvoltării, instaurarea unei 
ordini economice internaționale, cu 
alte probleme ce confruntă lumea 
contemporană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Lionel Jospin au relevat,* totodată, 
însemnătatea deosebită a conlucrării 
tot mai strînse intre partidele poli
tice și alte forțe progresiste 
în lupta pentru destindere, dezar
mare și securitate, pentru sporirea 
încrederii și întărirea colaborării în
tre națiuni, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de pace, independentă și pro
gres ale popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță deosebit de cordială și 
călduroasă, sub semnul prieteniei ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două partide, dintre România și 
Franța, dintre popoarele noastre.

rCu toate forțele satelor, cu toate mijloacele mecanice - ritm inalt de lucru la 
RECOLTAREA, TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA PORUMBULUI
® Pînă la 8 octombrie, porumbul a fost strîns de pe 

43 la sută din suprafață — ceea ce impune 
accelerarea culesului

• Prioritate recoltării și eliberării terenurilor prevă
zute pentru a fi însămînțate cu griu

• Producția strinsă să fie transportată și depozitată 
în aceeași zi

© Cantitățile de porumb contractate trebuie livrate 
ritmic ia fondul de stat

Ne aflăm intr-o perioadă deci
sivă pentru strîngerea roadelor 
toamnei, acțiune de cea mai mare 
importantă pentru a se asigura 
buna aprovizionare a populației și 
a se satjsface cerințele economiei 
naționale. O perioadă de vîrf a 
muncilor agricole care reclamă mo
bilizarea puternică a tuturor locui
torilor de la sate, folosirea la ca
pacitatea maximă a mijloacelor me
canice si repartizarea judicioasă a 
forțelor, astfel ca toate produsele 
să fie strînse la timp și fără pier
deri. Indiscutabil, datorită suprafe
ței mari ce trebuie recoltată — 
2 405 340 hectare — este absolut ne
cesar ca forțele cele mai numeroa
se să fie concentrate in aceste zile 
la culesul porumbului.

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii rezultă că pină 
pe 8 octombrie porumbul a fost 
strîns de ne 46 la sută din supra
fețele cultivate în întreprinderile a- 
gricole de stat si de pe 42 la sută 
in cooperativele agricole. Compa
rativ cu perioada în care ne aflăm, 
aceste realizări pun în evidentă o 
serioasă răminere in urmă, mai a- 
les in județele mari producătoare 
de porumb, cum sint Ialomița. Ti
miș. Giurgiu. Călărași si altele. A- 
cum, timpul este insorit și cald in 
toată tara, dar agricultorii știu că 
în anotimpul toamnei vremea se 
poate schimba și deveni nefavora
bilă de la o zi Ia alta. Iată de ce 
obiectivul central al fiecărei uni
tăți agricole trebuie să-l constituie 
în aceste zile intensificarea la ma
ximum a recoltării porumbului, 
prin mobilizarea tuturor locuitori

lor de la sate — tineri si vîrstnici. 
bărbați si femei, inclusiv a perso
nalului tehnic si administrativ din 
unitățile agricole si celelalte insti
tuții de pe raza comunelor — pre
cum și prin folosirea obligatorie a 
tuturor echipamentelor pentru cu
lesul mecanic. Ritmul recoltării 
poate și trebuie să fie accelerat, în- 
trucit porumbul a ajuns la matu
ritate pe toate suprafețele și deci 
culesul se poate desfășura cu in
tensitate pretutindeni. Nici un e- 
fort nu trebuie precupețit acum 
pentru realizarea si depășirea pre
vederilor din graficele de recolta
re stabilite pe fiecare unitate a- 
gricolă. astfel ca pină la sfîrșitul 
acestei luni porumbul să fie strîns 
si depozitat de pe toate suprafețele 
cultivate.

Ce probleme trebuie să stea cu 
deosebire in atenția consiliilor 
unice agroindustriale și a conduce
rilor unităților agricole pentru ca 
recoltarea porumbului să se desfă
șoare în cele mai bune condiții ? 
Se impune în primul rînd, ca im
portanță, necesitatea organizării 
cu prioritate a recoltării și elibe
rării terenurilor' destinate culturii 
griului. De aceasta depind in mod 
hotărîtor crearea unui larg front 
de lucru la semănat și încheierea, 
în acest fel, a însămînțării griului 
la termenul-limită stabilit. Tot
odată, pentru ca nimic din pro
ducția de porumb să nu se piardă, 
este imperios necesar ca activita
tea din cimp și de la bazele de 
recepție să fie astfel organizată 
incit tot ce se recoltează intr-o zi, 
pină seara să se transporte și să
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI LA 8 OCTOMBRIE. Cifrele înscrise 
pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele culese în întreprinderile agri

cole de stat (cifra de sus) ți în cooperativele agricole (cifra de jos)

se depoziteze în cele mai bune 
condiții. Or, din acest punct de 
vedere, în unitățile agricole din 
multe județe s-au creat decalaje 
însemnate între cantitățile culese 
și cele depozitate. Cele mai mari 
cantități de porumb recoltate și 
depozitate în grămezi, pe pămînt, 
sub cerul liber, se află în coope
rativele agricole din județele Olt 
— Dește 51 000 tone. Călărași — 
40 000 tone. Constanta — 52 000 
tone. Brăila — 30 000 tone. Boto
șani — 20 000 tone. Arad — 9 000 
tone. întrebarea este cum reușesc, 
în schimb, cooperativele agricole 
din județele Dolj, Timiș, Me
hedinți, Prahova, Dîmbovița, Ar
geș, Vrancea, Vaslui și altele să 
transporte și să depoziteze produc
ția în ritm cu recoltarea ? Evident, 
în primul caz nu este vorba de 
lipsa mijloacelor de transport, ci 

de grave deficiențe în organizarea 
muncii și folosirea camioanelor și 
remorcilor. Acum, cind timpul 
poate deyeni instabil de la o zi la 
alta, toate mijloacele de transport, 
inclusiv atelajele, trebuie folosite 
la capacitatea maximă, zi și noap
te, pentru ca nimic din producție 
să nu rămînă în cimp.

Livrarea ritmică a cantităților de 
porumb contractate cu statul con
stituie o obligație de mare răspun
dere a unităților agricole. Analiza 
realizărilor in această privință, 
acum, cind recoltarea porumbului 
s-a făcut aproape pe jumătate din 
suprafețele cultivate, pune în lu
mină o situație necorespunzătoare, 
în multe județe s-au creat deca
laje mari între cantitățile de po
rumb recoltate și cele livrate la
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a reținut la dejun 
pe primul secretar al Partidului So
cialist Francez, Lionel Jospin.

Toastul rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Doresc să exprim satisfacția pen

tru vizita delegației Partidului So
cialist Francez, condusă de primul 
secretar al partidului. Consider a- 
ceastă vizită ca o expresie a relații
lor bune existente de mult timp în
tre partidele noastre.

Adresez și cu acest prilej felicitări 
pentru rezultatele obținute în ale
geri de Partidul Socialist Francez, de 
forțele de stingă. Aceste rezultate re
prezintă un eveniment istoric și sper 
că vor contribui la o evoluție pozi
tivă in dezvoltarea democratică, so
cialistă in Franța, în Europa și în 
lume.

Am discutat o serie de probleme 
privind colaborarea între partidele 
și țările noastre, o serie de proble
me ale vieții internaționale. Sint 
bucuros să constat dorința de a ac
ționa pentru dezvoltarea colaborării 
între țările noastre, de a face astfel 
ca relațiile dintre partidele, noastre

Toastul
Cred că dacă prima călătorie în 

afara Franței a primului secretar al 
Partidului Socialist Francez, in cali
tatea sa oficială și nu pentru o va
canță, se petrece in România, aceasta 
nu se datorează întru totul hazar
dului.

Legăturile intre țările noastre sînt 
foarte vechi și rodnice. Ele s-au 
manifestat în timpul Revoluției de la 
1848, în lupta pentru independență 
din a doua jumătate a secolului al 
XIX-Iea. Acestea au continuat pînă 
la sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial. Legăturile culturale sint, de 
asemenea, evidente. Ne înțelegem 
bine ascultind limba dumneavoastră, 
care are sonorități atit de apropiate 
de limba noastră. Acestea sînt atit de 
apropiate incit adesea putem să vă 
înțelegem.

Legăturile între partidele noastre 
s-au dezvoltat mult in ultimii ani. 
Ele au pornit de Ia schimburi de de
legații și au continuat prin întilniri 
intre mai mulți dintre conducătorii 
dumneavoastră și ai noștri și prin în- 
tilnirile foarte importante dintre 
dumneavoastră, domnule președinte, 
și cel care a fost aproape zece ani 
primul secretar al Partidului Socia
list Francez și care, prin alegerea 
făcută de poporul francez, este în 
prezent președintele Republicii Fran
ceze.

Au • participat tovarășii Ilie Verdeț, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Con
stantin Dăscălescu, Ștefan Andrei, 
Emilian Dobrescu, Petru Enache. ’

Au luat,parte, de asemenea, Vero
nique Neiertz și Yves Lebas.

să contribuie la dezvoltarea colabo
rării între România și Franța.

Sînt bucuros, de asemenea, să con
stat că asupra multor probleme in
ternaționale — cele privind securita
tea europeană, destinderea, respec
tul independenței naționale și asigu
rarea păcii — partidele noastre au 
puncte de vedere comune, poziții 
foarte apropiate.

Intr-adevăr, în situația mondială * 
actuală este bine să facem totui 
pentru a opri agravarea vieții inter
naționale, pentru continuarea politi
cii de destindere, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru aplicarea în 
Europa a hotărîrilor de la Helsinki 
și organizarea unei conferințe de 
dezarmare și încredere, pentru tre
cerea Ia o nouă ordine economică in
ternațională, pentru soluționarea pro
blemelor complexe și litigioase numai 

rostit de Lionel
Convorbirile de astăzi au arătat că 

in marile probleme internaționale 
avem puncte de vedere apropiate. 
Evaluarea problemelor este asemă
nătoare, recunoscind in primul rind 
necesitatea luptei pentru pace, pen
tru dezvoltarea planetei. Avem prin
cipii comune — voința de indepen
dență a celor două țări ale noastre, 
neamestecul in treburile interne, res
pectul suveranității popoarelor, refu
zul forței pentru a soluționa proble
mele sau conflictele și, dimpotrivă, 
utilizarea negocierilor, a arbitrajului.

In multe crize care au zguduit pla
neta, care au perturbat relațiile in
ternaționale și care puneau în cauză 
aceste principii — in Orientul Mij
lociu, in America Latină și Centrală, 
in Asia — Franța și România au 
adoptat poziții asemănătoare.

Desigur, țările noastre sînt foarte 
diferite — sistemul lor social este 
diferit, legăturile de alianțe sint di
ferite, pozițiile geostrategice diferite 
și, ca atare, nivelurile de dezvoltare 
nu pot să fie identice. Dar faptul că 
reușim să avem o viziune apropiată 
în legătură cu problemele mari, por
nind de la poziții atiț de diferite, 
demonstrează că multe diferente tra
diționale — între care imperativul 
logicii blocurilor — pot fi depășite. 
Și unii, și alții avem dorința de a 
facilita dialogul, de a lupta împotriva

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Lionel Jospin au rostit 
toasturi.

pe calea tratativelor. Să facem ast
fel incit popoarele să se poată bucura 
de minunatele cuceriri ale științei, 
ale progresului economico-social. Să 
punem tot ceea ce este mai bun in 
știință și tehnică in serviciul po
poarelor, al oamenilor, să facem to
tul pentru a asigura dreptul la viață 
al popoarelor, pentru înfăptuirea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Aș dori, încă o dată, să exprim do
rința noastră de a dezvolta și mai 
puternic colaborarea intre partidele 
noastre și, în acest cadru, între Româ- 
,nia și Franța, considerînd că aceasta 
reprezintă o contribuție importantă 
la politica de pace, de destindere, de 
independență națională.

Ridic acest pahar pentru o bună 
colaborare intre România și Franța, 
intre partidele noastre; pentru pace și 
colaborare internațională !

Jospin
riscurilor de declanșare a unui răz
boi, de a facilita procesul de dez
voltare a imensei lumi care este 
lumea a treia.

Intre cele două țări ale noastre nu 
există nici un contencios. Există re
lații bilaterale economice, financiare, 
comerciale, culturale, care trebuie să 
fie dezvoltate și prin care fiecare din 
cele două țări iși apără interesele. Eu 
însă nu sînt aici reprezentantul sta
tului francez — relații există și la 
acest nivel, miniștrii noștri de ex
terne s-au intilnit, o nouă vizită fiind 
prevăzută a avea loc în Franța ; o 
alta este așteptată, mai tirziu, în 
România. Mă aflu aici in calitate de 
reprezentant al Partidului Socialist 
Francez, care joacă in instituțiile po
litice din Franța un rol mai mare 
decit inainte.

Mă bucur că pe cele două planuri, 
de partid și de stat, noi continuăm să 
mergem înainte și că, într-o perioadă 
tulbure, dramatică, acesta este un 
motiv de încredere.

Vă mulțumesc foarte mult pentru 
primirea dumneavoastră, pentru fap
tul de a fi reunit in jurul acestei 
mese atîtea personalități prestigioase 
de partid și de stat. Voi spune lui 
Franțois Mitterrand, la întoarcerea 
mea, că relațiile franco-române se 
dezvoltă intr-un mod foarte pozitiv.

Vă mulțumesc I
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Nu știu dacă a treia re- 
va mai apuca să dea în 
dar priveliștea pe care o 
acum florile de măr este

I

Cititorul Gheorghe Ravigan 
din Craiova ne trimite, intr-un 
plic sosit ieri pe adresa rubricii 
noastre, citeva flori, însoțite de 
următoarele rînduri :

„Sint flori culese în acest în
ceput de octombrie dintr-un măr 
din fața casei. După ce mi-a 
dăruit în acest an două recolte 
de mere — multe, mari și fru
moase — acum a înflorit a treia 
oară.......................
coltă 
Pirg, 
oferă 
de-a dreptul incîntătoare pentru 
toți trecătorii. In schimb, sint 
sigur de căpșuni. Pe la începu
tul lunii noiembrie ii invit pe 
cei care nu cred să vină să vadă 
(și să guste) căpșuni".

Coincidentă sau nu, semnata
rul scrisorii locuiește in Craiova 
pe Aleea... Căpșunilor.

| De la inima 
la inimaI din

I
I
I

loan 
fost 
prin 

picături

I
I
I
I

...Viata Măriei Sofronie 
comuna Strunga, mamă a 10 
copii, a fost salvată de medicii 
de la spitalul din Tg. Frumos 
datorită cantității îndestulătoare 
de singe pentru transfuzii.

...Viața pensionarului 
Corciu din satul Jora a 
salvată, la același spital, 
transfuzii cu aceleași 
de viată.

După cum ne informează co
respondentul nostru voluntar 
Dumitru Păpușoiu, datorită creș
terii numărului 
rifici de singe 
și in comunele 
fost 
zeci 
care 
cale 
miri 
ajutor, 
omenești, de la inimă la inimă.
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donatorilor ono- 
in Tg. Frumos 
învecinate, au 

acest an zeci sisalvate în
de viefi omenești. Oameni 
adresează și pe această 

cele mai călduroase mulțu- 
celor care le-au venit în 

Sint mulțumiri firești.

„Norul" 
neglijenței

De pe platforma autocamionu
lui 21—MM—1585, care rula pe 
șoseaua ce leagă județele Bihor 
și Satu Mare, se înălța, cu „con
cursul" vintului, un nor de... 
furaje concentrate! Sîntem cu
rioși să aflăm cu ce cantitate 
s-o fi prezentat respectivul șofer 
la destinație, de vreme ce fu
rajele zburătăcite au ..hrănit" 
văzduhul și asfaltul. Si asta nu
mai și numai din neglijența lui. 
In loc să acopere cu o prelată 
încărcătura, el s-a mulțumit să 
arunce peste ea niște saci. goi. 

: Concluzia e una singură : cine 
„seamănă" pe asfalt furaje, 
drept e ca tot acela să „culeagă" 
și... paguba !

I
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„Cît e ceasul?"
Înainte de a merge spre casă, 

după ce ieșise de la lucru. Eugen 
Dobre din Pătrăuți, județul Su
ceava, s-a abătut din drum să 
dea de dușcă „una mică". Au 
fost să fie mai multe și mai 
mari. Cînd a plecat din restau
rant, pe trei cărări, i-a ieșit în 
cale un om. Omul l-a rugat 
frumos :
-Te ' - ............

ceas și 
e ora.

Omul . .. _
avea ceasul. în loc să răspundă 
rugăminții sale, E, D. 
ceasul de la mină.

Omul care-l rugase 
tuos să vadă și să-i 
e ceasul era lipsit de

Nici pe făptaș n-o 
vadă lumea o bună bucată de 
vreme...

rog frumos să te uiți la 
să-mi spui și mie cit
i-a întins mina la care

i-a smuls
respec- 

spună cit 
vedere, 
să-l mai

I
Ploaie cu
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S-au înălțat în Tulcea — și 
se mai află în construcție — o 
serie de blocuri acoperite cu 
țiglă. Idee salutară din partea 
arhitecților și proiectanților, 
care vizează diversificarea și 
împrospătarea urbanistică. Do
vadă : blocurile respective sint 
considerate de tulceni — și nu 
numai de ei — drept cele mai 
arătoase. Dar iată că' nici n-au 
început ploile de toamnă și de 
pe acoperișurile blocurilor res
pective a început să plouă cu... 
țigle. Pină acum — din fericire 
— n-a căzut nici una în capul 
cuiva. Dar locatarilor, „cestiu- 
nea“ asta le dă mare bătaie de 
cap, la gîndul că iarna bate la 
ușă, dar mai ales la... acoperișul 
lor. Pentru lucrul de mintuială 
făcut, constructorii n-au nici o 
acoperire. In această situație, 
trebuie să facă din nou ce n-au 
făcut de la început.

în fața legii, 
fără tirguială!

Procurorul-șef Ștefan Gidea, 
din Roșiorii de Vede, ne semna
lează faptul că, intr-o seară, 
Gheorghe Tănase, de profesie 
mecanizator in Drăgănești-Vede, 
și Ionel Giba, de profesie ..fără", 
au făcut un chef de pomină, 
după care s-au gindit să facă 
rost și de niscai bani. S-au dus 
la sediul cooperativei agricole, 
i-au promis paznicului o sută de 
lei, in schimbul unui... tractor 
cu remorcă. Apoi s-au dus la 
cimp, au încărcat peste 1 000 kg 
de soia, pe care au vindut-o 
unui cioban din Săceni. In zori, 
toată afz-erea au considerat-o 
încheiată. Dar nu era. Pentru că. 
tot in zori, cînd oamenii plecau 
la muncă, au văzut boabe de 
soia înșirate pe tot traseul care 
ducea din cimp pină la ciobanul 
amator de chilipir.

Acum, toți patru — mecaniza
torul, amicul fără ocupație, paz
nicul gură-cască și complice, ca 
și amatorul de chilipir — răs
pund în fața legii. Fără tirgu
ială !

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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Opinia publică cere în mod categoric:

Ripostă drastică tuturor celor ce subminează 
aprovizionarea normală, în ordine, a populației!

£ste necesar să se întreprindă de urgență măsuri severe, întărite prin lege, împotriva apucăturilor 
hrăpărețe, tendințelor nocive de suprastocare, practicilor speculative — practici antisocialiste, 

contrarevoluționare care lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii

Corespondențele sosite din județe confirmă că există fond de marfă 
satisfăcător, că sint create condiții pentru acoperirea în condiții mulțu
mitoare a nevoilor populației. Iși găsesc astfel materializarea eforturile 
producătorilor din agricultură, ale lucrătorilor din industria alimentară, 
completate cu un plus de muncă de personalul din sectorul desfacerii.

Practic, se fac simțite efectele pozitive ale „Legii autoaprovizionării",

fiecare localitate, fiecare județ contribuind intr-o măsură însemnată la 
constituirea fondului propriu necesar de produse. Acestor strădanii trebuie 
să li se adauge, într-o măsură și mai însemnată, cele ale unităților co
merciale, ale tuturor lucrătorilor din comerț - in grija cărora cade gos
podărirea judicioasă a fondului de marfă - pentru a se asigura o corec
titudine maximă in comercializarea produselor, desfacerea lor în limite

normale, firești și evitarea oricăror tendințe de servire preferențială.
Apare deci limpede : produse există în cantități care pot să asigure 

o aprovizionare corespunzătoare, cerîndu-se luate în continuare măsuri - 
în unele zone, centre, unități - pentru grăbirea ajungerii mărfurilor în 
magazine și piețe, pentru corectitudine exemplară și sancționarea severă 
a oricărei abateri de la regulile de comerț.

Legumele CINE PRACTICĂ SPECULA SĂ SUPORTE, FĂRĂ NICI 0 ÎNGĂDUINȚĂ,
și fructele — 
în cantități 

îndestulătoare
Zi de toamnă în piețele Ploieștiu- 

lui, zi „plină“ din punct de vedere 
al aprovizionării pentru sezonul 
rece. Potrivit datelor furnizate de Di
recția comercială Prahova, prin pie
țele și prin magazinele din județ se 
desfac zilnic importante cantități de 
produse.

Citeva comparații sint concluden
te : in luna septembrie anul acesta 
s-au vindut, față de luna septembrie 
1980, mai mult cu 650 tone legume,
1 800 tone cartofi, 1 900 tone stru
guri, 600 tone alte fructe. Numai du
minică, 4 octombrie, au fost desfă
cute 625 tone legume, față de 372 
tone desfăcute în duminica prece
dentă — 27 septembrie : ne produse 
comparațiile sint tot atît de eloc
vente : la cartofi, bunăoară, desfa
cerile au crescut de la 148 la 259 
tone, la tomate de la 114 la 184 tone, 
la struguri de la 189 la 269 tone.

în același timp, pentru a se asi
gura un consum normal în timpul 
iernii, în depozitele întreprinderii 
județene de legume și fructe Pra
hova s-au însilozat pină acum peste
2 500 tone legume și fructe, acțiunea 
fiind în plină desfășurare. S-a în
cheiat, totodată, însilozarea produse
lor destinate cantinelor.

în piața centrală din Ploiești, o 
mare diversitate de legume și fructe 
îmbie cumpărătorii. La standuri ca 
ale C.A.P. Bucov si Gherghita marfa 
e frumoasă, la preturi convenabile, 
dar vinzarea merge anevoie : o sin
gură vînzătoare la un stand cu ase
menea varietate de produse — din 
care fiecare dorește cel puțin cîteva 
kilograme — face fată cu greu. Din 
această cauză oamenii pierd ceasuri 
întregi. Pentru ca produsele aduse 
în cantități mari — în general peri
sabile — să nu se strice, pentru ca 
cetățenii să se poată aproviziona 
fără pierdere de timp, este necesar 
să se mărească numărul standurilor 
de desfacere sau. cel puțin, efectivul 
vînzătorilor în punctele existente.

Marla BABOIAN
V_________________
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INVITAȚII ALE TOAMNEI TURISTICE
Prezente pe cele mai frumoase 

trasee turistice ale țării noastre. în 
locuri pitorești, în vecinătatea unor 
monumente istorice sau de artă, 
precum și in unele stațiuni balneo
climaterice, unitățile turistice ale 
cooperației de consum (hanuri, 
hoteluri, cabane, popasuri turisti
ce) oferă condiții bune de găzdui
re (cazare și masă) pentru petre
cerea concediului sau a unui sfîrșit 
de săptămină.

Se poate spune căr atît prin sti
lul constructiv, decorațiuni și or
namentări, cît și prin serviciile o- 
ferite, fiecare unitate își relevă un

I
I

O CORELAȚIE NEMIJLOCITĂ:

Eficiența propagandei -eficiența producției
I
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Atingerea unor cote superioare de 
eficiență economică, corespunzător 
cerințelor noului mecanism economi- 
co-financiar, presupune — ca una 
din premisele esențiale — cote su
perioare de eficiență a propagandei, 
intensificarea procesului de modela
re a conștiințelor spre a asigura asi
milarea organică a convingerilor co
muniste. Experiența organizațiilor de 
partid din Maramureș oferă in acest 
sens utile teme de reflecție și con
cluzii practice, in spiritul orientări
lor trasate in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul con
siliilor oamenilor muncii. Astfel, intre 
factorii care determină de mai multi 
ani situarea ÎNTREPRINDERII TEX
TILE „MARAMUREȘ" printre unită
țile fruntașe din industria ușoară un 
aport esențial revine muncii politico- 
educative. Lucru decurgînd firesc din 
orientarea consecventă a întregii 
game a mijloacelor de influențare 
spre valorificarea plenară a „rezer
velor interne" de inițiativă și crea
tivitate ale colectivului în vederea 
realizării unei calități noi, supe
rioare, la principalii indicatori ai 
producției.

Ce apare aici pilduitor în această 
privință ? Iată citeva din elementele 
care ni se par semnificative :

• Rolul sporit al invjțămîntului 
de partid în dezvoltarea gindirii 
economice a oamenilor — rezul
tat la care concură participarea 
efectivă a tuturor cadrelor de con
ducere (de la maiștri la director) 
la desfășurarea cursurilor ; „Ziua 
propagandistului" — întîlniri săptă- 
mînale în cadrul cărora propagan
diștii sînt îndrumați asupra modului 
cum să pregătească dezbaterile : 
schimburi de experiență metodice.
• „Prietenul noului om al muncii** 

— inițiativă (poate impropriu denu
mită astfel, dar deosebit de importan
tă), care urmărește să acorde sutelor 
de noi veniți anual, îndeosebi fete 

în numerele anterioare ale ziaru
lui au fost criticate atitudinile unor 
cetățeni care ar fi în stare, dacă 
s-ar putea, să mute băcănii întregi 
la ei acasă. Unii, după cum rezultă 
din exemplele concrete aduse în fața 
cititorului, au și reușit, parțial. După 
cum se va vedea în cele ce urmează, 
asemenea abuzuri sînt posibile și 
prin „bunăvoința", deloc dezintere
sată. a unor lucrători din comerț sau 
șoferi de la „Transcom". Respectivii 
se poartă cu marfa statului ca și cum 
s-ar afla în propria prăvălie. înlocu
iesc regulile comerțului corect, civi
lizat, cu metehnele favoritismului, cu 
apucături de speculă și căpătuială, 
încâlcind atit regulile clare ale co
merțului socialist, disciplina legală, 
cit și normele și principiile eticii și 
echității socialiste. De ele se fac vi- 
novați, cum se spune — „mină în 
mînă“. atît cumpărători hrăpăreți, cit 
și vinzători incorecți.

La magazinul alimentar de pe stra
da Marmorei nr. 36, sectorul 1, se 
putea cumpăra zahăr la discreție,., 
lăsînd ceva în plus, peste costul le
gal. Din vinzarea a 2 070 kg, vinză- 
toarea Elena Serbănescu s-a ales cu 
un plus de 1 907 lei. Rebeca Gheor
ghe și Vasilica Mărunțelu, ambii din 
comuna Mihăești — Argeș, au cum
părat, recent, de la magazinul ali
mentar nr. 1 al cooperativei de con
sum din comuna Jilava nu mai pu
țin de 700 kg — deci peste 7 saci ! — 
de mălai. Bineînțeles, contra unei 
„mici atenții** de 630 lei față de ges
tionara magazinului, Lenuța Moș-, 
teanu.

Asemenea cetățeni, dispuși „să dea 
oricit", care „nu se uită la bani, 
marfă să iasă**, încurajează specula, 
sustrag cantități apreciabile de măr
furi de la fondul destinat aprovizio
nării normale a magazinelor.. Desigur, 
aceste „tranzacții** necurate nu ar. fi, 
avut loc dacă respectivii lucrători din 
comerț nu s-ar fi lăsat corupți prin 
suprapreț.

Uneori „tratativele** comercializării 
dosnice se duc chiar înainte ca mar
fa să ajungă la magazin. Andrei 
Firu, delegat distribuitor, Tănase 
Alexandru și Negreanu Ion. lucrători 
la I.I.S. „Antrefrig", au pretins și 
au încasat ilegal 1100 lei.de la ges
tionarele Grigore Maria și Dumitrescu

specific propriu. Menționăm, de 
asemenea, și preocupările pentru 
diversificarea preparatelor culina
re, îmbogățirea meniurilor, îndeo
sebi cu mîncăruri tradiționale.

în toate unitățile reprezentative 
sînt organizate puncte de desfacere 
a unor mărfuri.

Informații și rețineri de locuri 
— serii complete sau numai cîteva 
zile — se pot face prin Agenția 
de turism a cooperației de consum 
din holul casei de bilete nr. 2 a 
Sălii Palatului, str. 13 Decembrie 
nr. 26, telefon 14 52 09.

din comunele învecinate, sprijinul 
necesar pe plan profesional, politico- 
educativ, etic, în vederea acomodării 
la cerințele disciplinei de uzină și in
tegrării lor in colectivul muncitoresc.

® O modalitate pe cît de „moder
nă", pe atit de eficientă de a impri
ma propagandei un caracter deopo
trivă concret și operativ — afișarea 
zilnică in secții a cifrelor furnizate 
de oficiul de calcul al intreprinderii 
privind ciștigul realizat de către fie
care muncitor, astfel incit, în cadrul 
muncii politice de la om la om. pot 
fi lesne reliefați, pe baza interpretă
rii datelor comparative, factorii care 
au determinat ca doi muncitori din 
același atelier, lucrînd la agregate 
similare, să obțină randamente dife
rite, cu efect direct asupra remune
rației.
• Intervenția promptă, „pe fază", 

a colectivelor de agitatori — convor
birile organizate de aceștia fiind axa
te pe temele cele mai ..fierbinți" in 
secția respectivă : economisirea ma
teriei prime, folosirea judicioasă a 
utilajelor, respectarea disciplinei teh
nologice etc.
• Activizarea' filialei universității 

cultural-științifice a municipiului, in 
cadrul căreia sînt organizate „discu
ții de caz" pe o mare diversitate de 
teme — de la imoerativele discipli
nei muncitorești la modul de a;ți 
chivernisi ciștigul. • Prezentarea 
unor informări ale propagandiștilor 
și agitatorilor în adunările generale 
de partid asupra felului în care își în
deplinesc îndatoririle. © Brigadă ar
tistică cu rol activ în popularizarea 
fruntașilor in producție si dezvălui
rea „punctelor nevralgice". ® Con
cursuri pe meserii, precum „Mîini 
măiestre" și „Nota 10 la lega-ea fi
rului". • O propagandă vizuală con
cretă, combativă (care le-a adus lo
cul I în întrecerea pe plan județean).

RIGORILE LEGII!
Maria — sumă luată din încasările 
complexului comercial 29 din str. Va
lea Buzăului — pentru a le preda 
269 kg carne de porc cu acte legale 
și 25 kg fără acte legale. Oricine își 
poate închipui că, pentru a acoperi 
„golul** din gestiune, cele două ges
tionare „umblau** la buzunarul cum
părătorilor. Și cei care au luat și 
cei care au dat au fost trimiși în 
judecată. Alt caz : nu mai puțin de 
510 sticle cu vin destinate unui ma
gazin au ajuns la Uie Vasile, din co
muna Budești (Călărași) direct din 
camionul „Transcom". Bineînțeles că 
sticlele nu s-au rostogolit singure, 
că a fost nevoie de „sprijinul" șofe
rului de la autobaza 1 și de 
„aprobarea" delegatului de la I.C.R.A. 
București, depozitul „Podgoria". 
Pentru „osteneala" lor, ei au pretins 
— și au primit — 1 000 de lei în 
plus. Cu mult mai „ingenioși", 
Popeancă Aurel, delegat al I.C.R.A. 
București, și șoferul Szabo Tiberiu

VINOVĂȚII - IN
Cazurile relatate mai sus au fost 

înaintate justiției și intră in com
petenta instanțelor să stabilească 
gradul de vinovăție și răspunderile. 
Nu anticipăm asupra soluțiilor care 
vor fi date intr-un caz sau altul. în 
principiu însă, subliniem că este ne
voie de mai multă fermitate in des
coperirea și sancționarea unor ase
menea fapte. Normele și principiile 
eticii și echității socialiste, ignorate 
în mod perseverent de elementele 
speculante trebuie impuse și în 
conduita acestora, inclusiv prin sanc
ționarea penală, dacă altfel nu se 
iasă convinși. Este un act de drep
tate' pentru oamenii corecți, munci
tori, care respectă disciplina socială 
îh toate, inclusiv in aprovizionare, 
este o satisfacție meritată pentru 
opinia publică, ce repudiază apucă
turile hrăpărețe, ca profitorii, spe
culanții, vînzătorii abuzivi să fie pe
depsiți cu asprimea cuvenită.

Multe dintre abaterile care au fost 
înfierate prin presă privesc tendin
țele de suprastocare. Unii dintre au
torii acestor apucături de hîrciog se 
cred apărați de impunitate, conside
ră că faptele lor, cît timp nu li se 
dovedește practicarea speculei, ar fi

Surprinde plăcut cînd străbați chiar 
hale in curs de amenajare, unde abia 
se instalează agregatele, faptul că au 
și fost implantate „din mers" diverse 
elemente ale propagandei vizuale.

La ÎNTREPRINDEREA META
LURGICA DE METALE NEFEROA
SE din Baia Mare, organizația de 
partid a ridicat propaganda la 
cote superioare de eficiență, do
vedind capacitatea comuniștilor de a 
îmbina topirea metalelor cu mo
delarea conștiinței. Secretarul or
ganizației de partid de la in
stalația oxizi și laminate ne relatea
ză fapte convingătoare privind in
fluența exercitată asupra conștiinței 
oamenilor de colectivul de muncă și 
viată comunistă pe care ii conduce. 
Spiritul de echipă îi determină pe 
toți să pună umărul unde e mai greu, 
să facă tot ce depinde de ei ca sec
ția în care muncesc să se mențină 
ca etalon de colectiv fruntaș. Tena
citatea, încrederea, grija și spiritul 
tovărășesc s-au dovedit, ca întotdeau
na, „investiții rentabile", iar clima
tul exigentei — factor stimulator, 
într-o secție unde pină nu de mult 
numeroși tineri, abia veniți de la 
tară, luau primul contact cu viata de 
uzină, iar întîrzierile, rebuturile, 
munca de slabă calitate constitu
iau probleme serioase, acum au 
fost scoase de pe ordinea de zi 
absentele nemotivate. încălcările dis
ciplinei tehnologice. reclamatiile 
de la beneficiari. Toți munci
torii din secție, urmează cursu
rile de învătămînt ideologic și 
de reciclare profesională, majori
tatea tinerilor sînt liceeni „sera- 
li^ti", organizația de partid a ajuns 
să cuprindă jumătate din membrii 
secției. Cînd se vorbește în uzină 
că cei de la oxizi și laminate de 
plumb și-au asumat un angajament, 
toțt știu că va fi realizat exemplar.

Ce bine ar fi ca experiența înain
tată a acestor organizații de partid 

de la „Transcom** au intrat într-o 
„combinație", bănoasă pentru ei, dar 
păgubitoare pentru consumatori. Ei 
au fost surprinși chiar în momentul 
cînd perfectaseră „afacerea" : 200 de 
sticle cu vin ce trebuiau să ajungă 
în rafturile ■’magazinelor au ajuns la 
barmanul Iruc Constantin de la 
restaurantul „Miorița" (aparținînd 
I.A.P.L. Amzei) și alte 200 la con
fratele său, Gh. Nicolau, de la res
taurantul „Brotăcei" (aparținînd 
I.A.P.L. Bistrița). Costul unei sticle 
de vin era de 16,25 lei. Barmanii le 
plăteau cu 18 lei și le ofereau clien- 
ților cu 26 de lei. Pentru fiecare sti
clă, consumatorul plătea 9.75 lei în 
plus, diferență care nu corespundea 
nici unui fel de îmbunătățire a ca
lității sau modului de servire a pro
dusului. Banii acopereau „cheltuie
lile" de deturnare a sticlelor de că
tre cei .amintiți, cu alte cuvinte con
stituiau un fel de... taxă pentru in
corectitudine !

/Tir/I JUSTIȚIEI!
permise, pentru că... nu sînt Inter
zise. Pentru ei nu contează princi
piile sociale, regulile unanim admi
se de comportare, contează numai 
dacă sint interzise prin lege. Dar 
viața dovedește că năpustirea haotică 
asupra magazinelor constituie un rău 
în sine, perturbă desfășurarea nor
mală a aprovizionării, provoacă pier
dere de timp altor cumpărători — în 
special celor ocupați în producție — 
dereglează repartiția judicioasă a 
fondului de marfă. De aceea se im
pune ca necesară elaborarea unei 
reglementări juridice mai ferme, care 
să sancționeze asemenea fapte sau 
abateri de la regulile comerțului 
corect, ordonat, să asigure o răs
pundere mai clară atit cetățeanului 
care cumpără, cît și lucrătorului din 
comerț, inclusiv să incrimineze ca 
delicte faptele evident abuzive de 
supraaprovizionare și suprastocare. 
Realitatea demonstrează că, împotri
va elementelor incorecte nu e sufi
cientă reacția opiniei publice, ci se 
cer măsuri hotărîtc din partea orga
nelor de ordine și justiție, măsuri 
care să fie întemeiate pe norme le
gale adecvate, clare și ferme.

Rodica SERBAM

să exercite o influență puternică și 
asupra acelor organizații din ace
lași județ unde munca politico- 
educativâ este tributară încă for
malismului și inerției ! Avem in ve
dere unele puncte de informare po- 
litico-ideologicâ unde materialul do
cumentar este rareori împrospătat, 
astfel îneît nu tine pasul cu desfă
șurarea evenimentelor (între altele, 
la S.I.L., Tăutii de Sus) sau sint uti
lizate doar ca săli de ședințe, de pil
dă la Complexul C.F.R. Baia Mare ; 
brigăzi artistice care recad in letargie 
după o anumită fază a Festivalului 
„Cîntarea României" sau colective 
de agitatori pe care oamenii Ie cu
nosc ca atare doar din listele frumos 
caligrafiate.

Deși în general progresele realita
te de unitățile economice maramu
reșene în domeniul muncii politico- 
educative sînt evidente, se impune 
a observa că gazetele satirice sînt 
încă o floare rară: cît despre gazetele 
de perete. în destule cazuri ele abundă 
încă în articole pe teme generale, 
potrivite profilului periodicelor și 
cotidianelor. în dauna tratării pro
blematicii specifice locului de mun
că. Lucru cu at't mai nefiresc cu 
cît existenta pe lîngă secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid a unui cabinet al muncii po
litico-educative înlesnește mult ge
neralizarea experienței înaintate în 
acest domeniu.

Nivelul atins de numeroase orga
nizații de partid maramureșene pe 
planul eficienței propagandei asigură 
condițiile necesare realizării unei ca
lități noi. superioare. în ansamblu! 
muncii politico-educative, astfel îneît 
creșterea continuă a forței ei de în- 
rîurire să se reflecte în progrese sub
stanțiale pe toate planurile vieții 
economico-sociale.

Tudor OLARU 
Gheorghe SUSA

Opinii ale cetățenilor

„Organele de stat șă-și fată ferm datoria 

împotriva elementelor 

care dezorganizează aprovizionarea"

ln primăvara acestui an s-a reco
mandat ca orice petic de pămînt să 
fie cultivat, iar țăranul din jurul 
orașelor să nu se mai aprovizioneze 
cu legume, zarzavaturi și alte pro
duse alimentare din centrele munci
torești. Această recomandare nu se 
respectă de unii țărani din jurul 
Bucure știului, care au început să 
facă speculă cu produsele cumpărate 
de ei din fondul de marfă destinat 
bucureștenilor. Datorită acestui fapt, 
în Capitală s-a creat, pe moment, 
impresia că ar exista o penurie de 
alimente. S-au găsit imediat și des
tui naivi, dintre aceia care se la,să 
ușor induși in eroare, care intră les
ne în panică, și care au început să-și 
burdușească locuințele, cămările, cu 
provizii mult mai multe decît au avut 
in anii trecuți.

De cînd a început această goană

„Principiile eticii cer ca stocurile 

adunate pentru speculă să fie confiscate.

adică redate
lntr-o zi, la magazinul de pline din 

Piața Gării din Craiova, văd niște 
„țărani" (a se citi speculanți, care 
nici nu mai știu unde este coopera
tiva din comunele respective) luau 
de la 15—20 de piini in sus. La fel, 
cumpără unii griș. l-am întrebat — 
pentru ce asemenea cantități 7 — și 
din răspuns am înțeles că... au ani
male de crescut.

Sint încărunțit pe băncile școlii 
unde am predat peste 35 de ani, dar 
de purcei crescuți cu griș nu am au
zit. Căută mamele griș pentru a-l da 
copiilor, in timp ce acesta este luat 
să fie dat la porci sau păsări de 
către cei care au vindut un pepene 
cit pumnul cu 10—20 lei.

In privința zahărului este ceva de

Nu există rabat 
la grija pentru 
avutul obștesc

într-o scrisoare pri
mită la redacție se 
semnala că la „Agro- 
coop“-Mehedinți, cu 
6ediul în Drobeta-Tur- 
nu Severin, s-au pro
dus nereguli in activi
tatea financiar-conta- 
bilă din ultimii ani, 
unitatea înregistrînd 
prejudicii de zeci de 
mii de lei, a căror re
cuperare intîrzie. vi
novată de rezultate
le economico-financia- 
re nesatisfăcătoare ale 
intreprinderii fiind 
chiar conducerea uni
tății.

La această sesizare. 
Comitetul județean 
Mehedinți al P.C.R. 
ne-a trimis un răspuns 
elaborat pe baza ana
lizei întreprinse de 
sucursala județeană 
a Băncii pentru agri
cultură și industrie 
alimentară din care" 
rezultă că. în cea mai 
mare parte, faptele se
sizate se confirmă. 
Din verificările efec
tuate la, fața locului a 
reieșit că in perioada 
anilor 1977—1980. în
activitatea financiară 
a „Agrocoop" - Mehe
dinți s-au înregistrat 
pierderi de citeva sute 
de mii de lei. mari 
stocuri de ambalaje 
peste normativ, debite 
importante. în majo
ritate provenite din 
lipsuri în gestiune ne
recuperate de la cei 
vinovati etc. Această 
situație s-a datorat. în
tre altele, muncii de
fectuoase a contabilei 
șefe, Ana Mihu, ne- 
repartizării de sar
cini concrete lucrăto
rilor din subordinea sa 
și necontrolării mo
dului in care aceștia 
iși fac datoria, ne-' 
efectuării la timp a in
ventarelor unor ges
tiuni etc. Apariția a- 
cestor neajunsuri este 
legată și de activitatea 
celor doi directori ai 

unității. Ion Tudor 
și. respectiv. Ștefan 
Bălan, care nu s-au 
preocupat de respec
tarea ordinii și disci
plinei. de întronarea 
in unitate a unui cli
mat de muncă sănătos, 
comițînd chiar unele 
abuzuri — motive pen
tru care au si fost În
lăturați din funcție.

Noua conducere a 
unității a luat un șir 
de măsuri pentru îm
bunătățirea activită
ții economico-finan- 
ciare, pentru întărirea 
disciplinei și răspun
derii în muncă. S-a 
dat un avertisment 
contabilei șefe (nu e 
oare prea „severă" 
sancțiunea ? — n.n.)
pent’u activitatea ne
satisfăcătoare depusă 
și s-a dispus, totoda
tă, repartizarea de 
sarcini scrise tuturor 
lucrătorilor de la ser
viciul contabilitate, 
urmărindu-se modul 
cum sînt ele îndepli
nite ; au fost aduse la 
zi evidențele contabile 
și au fost efectuate 
inventare la depozite 
și magazine.

Un răspuns 
incomplet

Blocul de locuințe 
nr. 8 de pe strada M. 
EmineScu din munici
piul Roman a fost dat 
în folosință în urmă 
cu 4 ani. Tot de atunci, 
după cum aflăm din- 
tr-o scrisoare adresată 
redacției, locatarii a- 
cestui bloc sesizează 
forurilor locale de re
sort că datorită defec
țiunilor de la construc
ția terasei plouă in a- 
partamentele de la 
ultimul e’.aj. „Abia 
după 3 ani de demer
suri. se relatează in 
scrisoare, exploatarea 
de gospodărie comu
nală și locativă a în
tocmit un deviz pen
tru executarea reme
dierilor. deviz ce a fost 
predat șantierului nr. 
2 Roman. Dar a mai

a unora după alimente s-a creat in 
București o nouă „meserie", aceea de 
„speculant". Sint unel'e femei sau 
bărbați care n-au serviciu și se ocupă 
toată ziua numai de stat la rînduri, 
unde cumpără produse pentru alții. 
Cei mai prejudiciați sînt oamenii 
muncii, care, cînd vin de la serviciu 
și vor să cumpere și ei cite ceva, gă
sesc cozi.

Față de această situație, oamenii 
muncii sint indignați, pentru că nu 
se pot aproviziona cu cele necesare. 
Este necesar ca organele de stat să-și 
facă ferm datoria, să-și îndeplinească 
atribuțiile conform legii pentru ca 
această speculă să fie infrinată.

D. MOISE 
muncitor presator 
la I.R.E.M.O.A.S. București

societății"
domeniul incredibilului. Adoptind 
aceeași tactică (adică venind cu toți 
membrii familiei și luînd de mai 
multe ori la cite un centru, apoi mu- 
tindu-se la altele), falșii cooperatori 
se aprovizionează cu sacul. Și alții 
ca ei — parcă hămesiți, cu ochii 
mari, să cumpere cît de mult.

Am citit Și am văzut la televizor 
relatarea unor cazuri scandaloase — 
de oameni ce acaparau mărfuri cu 
zecile și sutele de kilograme. Ar fi 
normal, ar fi etic ca aceste stocuri să 
fie confiscate, adică redate societății, 
adevăratul lor destinatar.

Prof. Virgil ANDRONESCU
Craiova 

trecut un an de cind 
lucrătorii acestui șan
tier ne tot poartă cu 
vorba, că vin azi. că 
vin miine, ca să repa
re blocul, dar in zadar. 
Mai recent, ni s-a 
spus că nu au mate
riale, lucru neadevă
rat. deoarece materia
lele respective există 
depozitate de multă 
vreme chiar în uscă- 
toria blocului".

Scrisoarea a fost în
drumată. spre soluțio
nare. Comitetului mu
nicipal Roman al 
P.C.R. Din răspunsul 
primit reiese că sesi
zările locatarilor sint 
juste. Motiv pentru 
care s-a intervenit la 
exploatarea de gospo
dărie comunală și lo
cativă Roman, stabi- 
lindu-se să execute re- 
pa-atiile Ia terasa blo
cului respectiv pină la 
20 octombrie a.c. De 
asemenea, se precizea
ză că vor fi făcute ve
rificările necesare la 
toate instalațiile blo
cului pentru a se asi
gura funcționarea lor 
corespunzătoare.

Pină aici toate bune. 
Ne așteptam însă să 
se analizeze, așa cum 
era firesc, și motivele 
pentru care sesizările 
cetățenilor nu au fost 
rezolvate timp de ati- 
tia ani. determinîndu-i 
să se adreseze foru
rilor centrale. Era de 
dorit ca din acest caz 
să se tragă concluzii 
cu caracter mai gene
ral pentru îmbunătă
țirea activității de în
treținere a locuințelor, 
în spiritul hotăririlor 
de partid și al Legii cu 
privire la rezolvarea 
propunerilor, sesizări
lor. reclamațiilor și 
cererilor oamenilor 
muncii, care prevăd 
punerea în discuția co
lectivului și sanctio
narea persoanelor care 
manifestă atitudini bi
rocratice fată de scri
sorile oamenilor mun
cii și tărăgănează re
zolvarea lor.
Gheorghe PIRVAA

lei.de
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în toate zonele țării, în toate unitățile agricole

LA ÎNSĂMÎNȚĂRI -
/ ' i ,

viteze zilnice sporite pentru 
respectarea termenului stabilit!

La data de 8 octombrie mai erau de 
însămințat cu grîu 1 064 000 de hectare. O 
suprafață ce trebuie să fie semănată pînă 
cel tîrziu la 15 octombrie, termenul-limită 
al- perioadei optime. Adică în numai 7 zile I 
Este un obiectiv pe deplin realizabil. Con
diția esențială a atingerii acestui obiectiv o 
constituie realizarea în fiecare județ, în fie
care unitate cultivatoare a vitezelor zilnice 
stabilite. Or, așa cum rezultă din tabelul 
de mai jos, într-un șir de județe, unele mari 
cultivatoare de grîu, vitezele de lucru la

semănat nu s-au realizat in ziua de 7 oc
tombrie. De aceea, este imperios necesar 
ca in aceste județe, precum și în altele, să 
fie luate măsuri hotărîte pentru recoltarea 
și eliberarea rapidă a terenurilor destinate 
griului, executarea in două schimburi a ară
turilor și a pregătirii solului, astfel ca la 
semănat să se lucreze fără întrerupere, de-a 
lungul întregii zile-lumină. De aceasta de
pind în mod hotăritor realizarea și depă
șirea vitezelor zilnice stabilite la semănat.

Județul

Viteza planifi
cată la semă

natul griului 
(ha)

Realizat în ziua 
de 7 octombrie

. (ha)

Diferența 
de plan (I

Dolj 13 400 7 277 6123
Ialomița 9 200 7 700 1 500
Bihor 8 800 2 804 5 996
Constanta 13 400 12 000 1 400
Timiș 15 000 4 713 10 287
Arad 9 500 6 298 3 202
Mehedinți 6 800 2 465 4 335
Caraș-Severin 2 900 1 800 1 100 Pregătirea

a
terenului pentru însămînțări la ferma nr. 6 

C.A.P. Dor Mărunt - județul Călărași
Foto : E. Diehiseanu

BACĂU : De calitatea lucrărilor răspund
deopotrivă mecanizatorii și agronomii

PRAHOVA Ritmurile înalte, nu 
justificările grăbesc semănatul!

Pînă joi, 8 octombrie, unitățile 
agricole din județul Bacău au insă- 
mințat cu gnu peste 35 000 hectare 
— 75 la sută din suprafața plani
ficată. Cooperativele agricole Dă- 
mienești, Hemeiuș, Luizi Călugăra 
și altele au încheiat această lucrare. 
Directorul direcției agricole jude
țene, ing. Gheorghe Antochi, apre
cia că sint condiții ca in 3—4 zile 
semănatul să se încheie în întreg 
județul. S-a lucrat repede, respec- 
tindu-se cu strictețe cerințele refe
ritoare la rotația culturilor, pregă
tirea patului germinativ și asigu
rarea densității optime etc.

în cele mai multe .unități agri
cole specialiștii urmăresc perma
nent. pe teren executarea lucrărilor, 
incit acestea să fie de bună cali
tate. La Oprișești și Slobozia, două 
ferme ale Î.A.S. Traian, se insămin- 
țau ultimele hectare. Cu opt semă
nători, supravegheate de șefii fer
melor și de alți tehnicieni, se însă- 
mînța într-un teren pregătit ca. la 
carte. Aflat de față, directorul uni
tății, ing. Corneliu Brudiu, a ținut 
să ne spună că atît la orz, cit și la 
griu. semănatul s-a efectuat pe în
treaga suprafață în prezența specia
liștilor. Lucrări de bună calitate se 
executau și pe ogoarele cooperati
vei agricole din Stănișești. Pre
ședintele unității, ing. Ștefan Chi- 
vulescu, ne mărturisea că el și cei
lalți specialiști din unitate nu au 
lipsit nici un moment de la pregă
tirea terenului și executarea însă
mi nțării. Dealtfel, ploile din ultima 
vreme au creat condiții de lucru 
optime : noaptea se ară și se pre
gătește patul germinativ, ziua se 
seamănă. Din cele 1 500 hectare pla
nificate. au fost realizate pînă acum 
1 200. Bine și intens se lucrează și la 
Sascut, Filipești, Mărgineni, Răcă- 
ciuni.

Semănatul griului la C.A.P. Șerbănești, județul Olt
Foto : Nicu Ciorei

Ammurț păgubitoare
Puținele zile, rămase pină la în

cheierea perioadei optime de insă- 
mînțare a griului fac să urce tot 
mai repede săgețile care indică pe 
grafice ritmul lucrărilor. Dar nu toți 
se grăbesc, gindindu-se că au mai 
însămințat ei, in alți ani, după 15 
octombrie. Dar ce producții au obți
nut apoi — de asta nu mai vorbesc, 
le e mai greu. Printre cei care nu 
simt nici astăzi „temperatura" cam
paniei se află și conducerile unor 
unități agricole din județul Teleor
man. Dovedește aceasta stocul exis
tent la centrul de semințe din Ale
xandria : in magaziile de aici, 5 000 
tone de semințe de griu așteaptă 
de multe săptămini să fie preluate. 
C.A.P. Mavrodin nu a ridicat pină 
ieri, 8 octombrie, nici un bob din 
cantitatea repartizată. C.A.P. Ble- 
jești nu a luat decit 7 tone din 130. 
Da o jumătate de pas in fața celor 
mai intirziați se află unitățile agri
cole din Scrioaștea, Olteni. Creve- 
n.cu .și Scurtu, care au ridicat doar 
25—30 la sută din necesarul stabilit. 
Se pare că specialiștii și conducerile 
acestor cooperative s-au obișnuit să 
practice o agricultură in afara nor
melor agrotehnice, de vreme ce tot 
amină preluarea semințelor și, im
plicit, a insămințărilor. Oare învă
țămintele recoltei griului din 1981 
n-au fost suficiente pentru a nu mai

în unele unități însă, datorită 
faptului că inginerii, specialiștii lip
sesc de la fața locului, sint execu
tate lucrări fără a se exercita un 
control exigent, competent asupra 
calității acestora. La Scorțeni, trac
toarele și semănătorile lucrau pe un 
teren greu, argilos, nesupravegheate 
de nimeni. Inginerul-șef al unită
ții, Cornel Haivas, plecase încă de 
la amiază la o ședință a consiliului 
agroindustrial Moinești, iar ing. Ion 
Marta și președintele cooperativei, 
Ion Vrote, urmăreau la sediul fer
mei din Grigoreni... sortarea fruc
telor. Slaba organizare și desfășu
rare a însămințării griului la C.A.P. 
Scorțeni arată că nici conducerea 
unității, nici specialiștii n-au tras 
învățăminte din „experiența" anu
lui trecut. Oare nu datorită faptu
lui că semănatul griului s-a tărăgă
nat pină la sfirșitul lunii octombrie 
recolta a fost sub 1 000 kg la hec
tar ? Și la cooperativa agricolă din 
Vultureni se îrisămința într-un te
ren pregătit de mintuială, încăl- 
cîndu-se normele tehnice. Au inter
venit specialiștii de la direcția agri
colă, care au dispus ca lucrarea să 
fie refăcută.

Aceste exemple — fără a fi unice 
în județ — dovedesc că acolo unde 
specialiștii lipsesc își fac loc negli
jența, Jipsa de răspundere a unor 
oameni. De aceea se impune ca 
în aceste zile hotăritoare pentru 
producția de grîu a anului viitor 
toți inginerii, toți specialiștii din 
unitățile agricole să se afle pe cimp 
lingă semănători și mecanizatori, 
asigurînd semănatului o calitate 
superioară.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

CLIPE DIN MINUTELE LUNGI ALE CAMPANIEI
persevera pe această cale păgubi
toare 7 (Stan Ștefan).

Sînt greu bătrinii 
de pornit ?

Pămintul din satul Unțești — 
Vaslui nu este „bun ca untul", cum 
numesc țăranii de prin alte locuri 
terenurile grase, fertile pe care 
muncesc. Dacă o singură lucrare 
nu este făcută la timp sau cu 
multă pricepere, el se îndărătni
cește să dea in anul acela produc
ții bune. Poate tocmai condițiile 
mai aspre i-au indîrjit pe oamenii 
acestui sat să-i aplice „tratamen
tul" cel mai potrivit : munca fără 
răgaz, după regulile agrotehnicii. 
După cum însăși bucuria de a 
vedea că pămintul poate produce 
mai mult insuflă acestor oameni 

'putere de muncă. Chiar cei care 
ies la pensie nu urcă in podul ca
sei sapa, coasa. In sat există o 
echipă de bătrini care lucrează de 
ți-e mai mare dragul. Sigur, nu cu 
puterea avută cind erau flăcăi, dar 
lucrează pe ogoarele cooperativei 
agricole, in grădini, de dimineața 
pină seara. Pe cele 75 hectare 
neirigate lucrate de ei au obținut 
în această toamnă aproape 5 000 kg 
porumb știuleți la hectar. O recoltă 
care-i întinerește. Cine a spus că 
sint greu bătrinii de pornit ? 
(Petru Necula).

Să pornim de la două cifre. Pină 
la 8 octombrie, in județul Praho
va griul a fost însămințat pe 43 
la sută din suprafețele planificate 
in întreprinderile agricole de stat 
și pe 49 la sută din cooperativele a- 
gricole. Ambele cifre arată câ se
mănatul griului este mult intîrziat 
— el trebuia să fie încheiat la 1 
octombrie. Această dată avea în ve
dere îndeosebi faptul că majorita
tea unităților agricole din județ 
fiind situate in zona colinără. că o 
singură zi de depășire a perioadei 
optime dijmuie producția anului 
viitor cu 100—150 kg la hectar. Dar 
să reținem Cele două cifre și să 
vedem ce aport au cîteva unități 
la menținerea . lor sub nivelul sa-

...Ferma Buda a I.A.S. Movila 
Vulpii. La ora 11,30 o formație de 
discuri si o semănătoare stau 
..parcate" la capătul parcelei. „De 
ce nu lucrați 1“ — îi întrebăm pe 
mecanizatori. „Avem o pană de 
cauciuc la o semănătoare — ne 
spun. De patru ore tractoristul Ion 
Apostol este plecat după „petice 
calde". De la ora 7. șeful fermei. 
Ion Dragomir. nu mai trecuse pe 
la acest punct de lucru. Intre timp 
soseste cu tractorul mecanizatorul 
Ion Apostol. „Am fost tocmai Ia 
Ploiești după petice, dar tot n-am 
găsit — ne spune cu năduf. De la 
începutul campaniei „asistenta teh
nică" n-a dat pe la noi. Cum să 
realizez viteza la semănat, cînd eu 
si alții pierdem zilnic timpul din 
te miri ce ?“. Intr-adevăr, așa se 
explică de ce dintr-o parcelă de 
75 de hectare. în șase zile au fost 
semănate. în această fermă, doar 
40 de hectare. Și nu este un caz 
izolat.

în ziua raidului nostru, la coo
perativa agricolă Păulești erau 
încă de semănat cu griu 220 
de hectare din 400 planificate. In- 
ginerul-sef al cooperativei. Dumi
tru Dinescu. ne asigură că au fost 
luate toate măsurile pentru înche
ierea semănatului în această săp- 
tămină. „Să nu mai pățim ca 
anul trecut — argumenta el — 

Recoltarea, transportul și depozitarea porumbului
(Urmare din pag. I)
fondul de staț. Bunăoară, în coo
perativele agricole din județul 
Dolj porumbul a fost cules de pe 
48 la sută din suprafețe, dar la 
fondul de stat s-au livrat doar 21 
la sută din prevederi. în Olt — 65 
ia sută si. respectiv. 18 la sută, in 
Teleorman — 50 la sută si, respec
tiv. 17 la sută. în Constanta — 45 
la sută și. respectiv. 17 la sută. în 
Brăila — 60 la sută și, respectiv. 
22 la sută. Dealtfel, decalaje mari 
se constată în majoritatea județe
lor. Tocmai de aceea este nevoie 
ca. zi de zi, comandamentele jude
țene și comunale să urmărească 
cu toată răspunderea și exigența 
realizarea graficelor de livrare ia

Tractoriști... amatori
Ziua cimpul comunei Holod, din 

județul Bihor, este mai populat 
decit satul. E zor mare la recol
tare, la semănat. Ceea ce se vede 
azi pe ogoare este și rezultatul unor 
acțiuni mai vechi, pe care localnicii 
le reiau in fiecare toamnă, deoarece 
sint de folos și țării și lor. Acțiuni 
pe care le dezvoltă acum. Bunăoa
ră, cu vreo patru ani in urmă o să- 
teanaă nemulțumită de mersul 
arăturilor, s-a adresat celor din jur: 
„Dacă noi, femeile, am devenit 
egale cu bărbații, de ce n-am putea 
să invățăm să conducem tractorul 
ca ei ? Decit să-i tot ascultăm 
căinindu-se seara că «uite, vine iar
na și ne găsește pe Cimp. cu plugul 
in brazdă-, hai să le dăm not o 
mină de ajutor la arat, la semănat". 
Ideea a părut atrăgătoare, ce-i drept 
nu multora. Acum, insă... Trei șefe 
de echipă din cooperativa agricolă 
— Floarea Pantea, Veronica Anton, 
Lucreția Minz — sint acum tracto
riste calificate. Din această toamnă 
li s-a alăturat, ambițioasă, econo
mista Felicia Nicorici. Să nu rămi- 
nă mai prejos decit femeile, tehni
cienii veterinari Teodor Mladin, 
Gabriel Coita și loan Popa, merceo
logul Mihai Filip au învățat și ei să 
conducă tractorul. Toți opt alcătu
iesc un fel de „brigadă de șoc"

Din epoca 
optimă pentru 

însămînțări
MAI SÎNT

cînd am încheiat semănatul abia 
dtrpă 20 octombrie și am ob
ținut doar 2 600 kg griu la Ițectar. 
Acum, pentru diminuarea efectelor 
negative ale depășirii perioadei op
time. noi am hotărit să mărim cu 
10 la sută norma de sămintă la 
hectar". Iată cum a devenit aici 
obligatorie si. mai ales, costisitoa
re o măsură ce putea fi evitată 
dacă se acționa la timp pentru e- 
liberarea terenurilor destinate cul
turii griului, executarea arăturilor 
si pregătirea patului germinativ. 
Grav este si faptul câ acum, cind 
timpul presează, se face rabat ca
lității lucrărilor de pregătire a te
renului : acesta este plin de res
turi vegetale, are bulgări mari, este 
denivelat. Toate acestea se petrec 
și sub ochii unui specialist. Maria 
Ursu. care a tinut să ni se pre
zinte : „Sint inginer principal cu 
producția vegetală la consiliul a- 
groindustrial Ploiești, venit să spri
jine cooperativa agricolă Păulești". 
Avind această calitate am în
trebat-o : care este stadiul insămin- 
tărilor in consiliul Ploiești ?

— Nu cunosc precis — ne răs
punde. Cert este că semănatul or
zului s-a încheiat, iar la griu sîn- 
tem pe la 50—55 la sută din plan.

Care este sprijinul unui specia
list venit de la consiliul agroindus
trial să controleze ne teren acti
vitatea, dacă nu se interesează nici 
de modul în care se realizează vi
teza la semănat, nici de calitatea 
lucrărilor '! Cum se putea încheia 
semănatul orzului, cînd la C.A.P. 
Bărcănești, de pildă, din același 
consiliu agroindustrial, nu s-a exe
cutat încă pe mari suprafețe ?

Astfel de deficiente, spiritul de 
răspundere scăzut al unor condu
ceri de unităti si specialiști sînt 
acum adevărate stavile în calea 
grăbirii însămințării griului. Iar 
stadiul lucrărilor impune organelor 
agricole județene să acționeze mai 
hotărit pentru a asigura încheierea 
grabnică a însămîntărilor de toam
nă pe toate suprafețele planifi-

Aurel PAPADIUC

fondul de stat, să acționeze ener
gic pentru lichidarea decalajelor 
existente.

Pornind de Ia analiza stadiului 
actual al recoltării porumbului, or
ganele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale au datoria 
să ia in continuare măsuri ener
gice pentru mobilizarea la cules a 
tuturor forțelor de la sate, pentru 
buna organizare a muncii, astfel 
ca sarcinile zilnice obligatorii pen- 
,tru toate formațiile de muncă, 
pentru toți lucrătorii din agricul
tura să fie îndeplinite exemplar. 
Recolta de porumb trebuie strinsă,. 
transportată și pusă la adăpost cit 
mai repede pentru a se evita orice 
pierderi 1 

care intervine prompt acum, in virf 
de campanie. Cei din schimbul II 
lucrează din zori pină se înnoptează, 
apoi le iau locul mecanizatorii de 
profesie. Inițiativa se recomandă 
de la sine pentru extindere in Bi
hor — și nu numai in acest județ. 
(Alexandru Peti).

Atracția 
tulburelului...

Sint oameni și oameni. Multi har
nici, alții... Dintre cei harnici i-am 
numi pe cooperatorii din Slașoma, 
județul Mehedinți. Ei au cultivat 464 
hectare cu porumb, iar cind citiți 
aceste rinduri au strinsă și depozi
tată întreaga recoltă. Si ce produc
ție ! De pe unele sole au adunat 
4 200 kg porumb boabe la hectar. 
Asta, intr-o zonă colinără.

Altfel de oameni sint cooperatorii 
din Corlățel. La_ recoltarea porum
bului-nu s-au încadrat in graficul 
stabilit. Si nu-i întimplător, deoa
rece intr-una din zile — care nu 
diferă mult de altele, — peste 100 de 
cooperatori trebăluiau la culesul 
strugurilor pe terenurile ce le dețin 
in folosință. „Exemplu" era însuși 
președintele cooperativei, Anghel 
Similara, care avea la culesul stru
gurilor din via proprie 7 oameni. 
Cum să țină ei pasul cu cei din 
Slașoma, cind ii atrage atit de mult 
tulburelul? (Virgiliu Tătaru).

—

Toate investițiile acestui an - in funcțiune in acest an!

Metalurgia așteaptă intrarea 
cit mai grabnică in producție 

a noilor capacități de cocsificare
Pentru asigurarea din resurse proprii a cocsului necesar industriei metalurgice, în actualul cincinal este 

prevăzută construirea a 9 baterii de cocsificare de mare capacitate, amplasate pe platformele siderurgice 
de la Călan, Galați, Reșița și Călărași. Prin punerea lor în funcțiune se va realiza o creștere însemnată a 
producției de cocs necesar sporirii producției de metal a țării. Totodată, pe această cale se va asigura 
o substanțială reducere a fondurilor valutare alocate pentru importul cocsului, al cărui preț mediu pe piața 
internațională a ajuns la circa 180 dolari tona, lată de ce construirea și intrarea in producție a noilor 
baterii de cocsificare constituie unul din obiectivele prioritare ale industriei metalurgice in actualul cincinal.

Conform prevederilor, in acest an trebuie să intre în funcțiune două baterii de co(l„care la Călan și 
alta pe platforma siderurgică de la Galați. Care este stadiul lucrărilor ? Cu ce probleme se confruntă con
structorii și montorii pe aceste șantiere ? Care sînt acțiunile ce se întreprind pentru intrarea cît mai 
rapidă în funcțiune a celor trei baterii de cocsificare ?

Bateria nr. 1 produce, dar bateria nr. 2 
n-a părăsit încă stadiul restanțelor

în urmă cu trei ani. pe platforma 
metalurgică de la Călan — aflată 
în plin proces de dezvoltare — în
cepea construirea uzinei cocsochi- 
mice. Obiectivul, de o deosebită 
complexitate, este prevăzut cu două 
baterii de cocsificare cu o capaci
tate anuală de producție de 330 mii 
tone cocs si o uzină chimică. în care 
se recuperează valoroase produse 
rezultate din procesul de cocsare — 
ape amoniacale, hidrocarburi aro
matice si sulf. Care este acum sta
diul acestei lucrări, a cărei execu
ție a fost încredințată unei outer- 
nice si experimentate unităti — în
treprinderea de construcții si mon
taje siderurgice Hunedoara ? Con
semnăm un prim fapt pozitiv : prin 
eforturile concentrate ale construc
torilor si montorilor. ale muncito
rilor și specialiștilor Întreprinderii 
beneficiare, la. data de 14 septem
brie bateria nr. 1 de cocsificare a 
înteeput să producă. S-a dovedit, 
astfel, incă o dată, că munca sus
ținută. temeinic organizată, care s-a 
desfășurat aici mai ales in ultimele 
două trimestre. Derioadă in care 
circa 1 800 de oameni au executat 
un mare volum de lucrări de con
strucții si montai (inzidirea cupto
rului cîntăreste peste 10 mii tone 
cărămizi refractare, iar cantitatea 
de utilaje tehnologice montate se 
ridică la peste 6 000 tone), consti

Acum cuvîntul hotârîtor revine furnizorilor de utilaje

Dar. analizînd în amănunt stadiul investiției, 
aflăm că la această dată mai sînt „descoperite" 
citeva poziții de utilaje care, fie că au termene de 
livrare depășite, fie că sînt contractate pentru... 
anul viitor. Iată, așadar, scurte telexuri-semnale 
De adresa uzinelor furnizoare :

9 întreprinderea „Unio" din Satu Mare mai are 
de livrat citeva seturi de transportoare, contract 
nr. 3249. restant din trimestrul III.

9 întreprinderea „Electroputere" din Craiova a 
reprogramat pentru trimestrul II 1982 livrarea mo
torului electric tip jMIB-2-400 kW necesar conca- 
sorului cu ciocane.

9 întreprinderea „Balanța" din Sibiu nu a con
tractat nici pină acum cintarele de bandă, deși 
comanda a fost făcută de aproape doi ani.

Noua baterie a uzinei cocsochimice 
-în pragul intrării în funcțiune

Anrinderea focului la coșul de 
gaze a marcat, recent, un orim și 
important nas ne drumul finalizării 
complexului de lucrări de la ba
teria de cocsificare nr. 7 din ca
drul uzinei cocsochimice nr. 2 de la 
Galați — obiectiv ce va contribui 
la sporirea cu 31 la sută a produc
ției de cocs a combinatului. Apoi 
nrin concentrarea tuturor forțelor, 
printr-o muncă susținută, bine or
ganizată. constructorii au reușit să 
creeze condițiile necesare aprinde
rii focului la cuptoarele pentru us
carea masivului ceramic.

— Bateria nr. 7, ne spunea ing. 
Victor Olaru. directorul grupului de 
șantiere U.C.C. de la Galați, se 
află in pragul punerii în funcțiune. 
In cursul zilei de ieri a fost aprins 
focul pentru uscarea masivului ce
ramic al bateriei, ceea ce marchea
ză un alt pas important in pregă
tirea primei șarje de cocs. Pentru 
a ajunge aici a trebuit să depășim

Un dosar în care persista probleme nerezolvate
Pînă la prima șarjă de cocs pre

văzută pentru sfirșitul lunii de
cembrie. constructorii mai au de 
definitivat o serie de lucrări. Des
fășurarea in ritm susținut a aces
tora este condiționată de soluțio
narea rapidă a unoi- probleme de 
eare depinde direct punerea in 
producție a bateriei. Astfel, la ma
șinile de deservire ale. bateriei, 
deși montajul mecanic este termi
nat. instalațiile termoenergetice si 
de comandă aflindu-se si ele în
tr-un stadiu avansat de execuție, 
lucrările nu pot fi încheiate din 
lipsa unor aparate, ceea ce face 
imposibilă începerea reglajului si 
rodajelor mecanice. în sectoarele 
de activitate aferente bateriei, cum

Si la cocseria de la Galati urgentarea lucrărilor 
depinde de promptitudinea cu care furnizorii de 
utilaje si echipamente îsi vor onora obligațiile ce 
le revin prin contracte, obligații care la ora ac
tuală îngroașă „dosarul" problemelor nerezolvate. 
Astfel :

9 Combinatul industrial de construcții de mașini 
din Bistrița trebuie să livreze izolatorii si electro
zii destinați electrofiltrelor ;

9 Întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău 
este restantă cu 42 de compensatori (comenzile nr. 
349, 350, 351) ;

9 Întreprinderea pentru utilaj chimic și forjă 
din Rm. Vilcea mai are de livrat trei rezervoare 
de mare capacitate (65 tone), care întîrzie lucrările 
de montai in uzina chimică a bateriei.

PUNCTUL DE VEDERE AL MINISTERULUI
Avind în vedere importanța cu 

totul deosebită care o prezintă 
pentru economia națională punerea 
neintirziată in funcțiune a bateri
ilor de cocsificare in construcție la 
Călan și Galați, am solicitat punc
tul de vedere al Ministerului In
dustriei Metalurgice : tovarășul A- 
lexandru CIOROGAR, director ge
neral in minister, ne-a precizat :

Conducerea ministerului urmă
rește atent modul cum se desfă

tuie singura cale nentru finalizarea 
rapidă a unor mari lucrări de in
vestiții. Chiar de la primele șarje, 
cocsul, avind calitățile cerute de 
procesul tehnologic de elaborare a 
fontei, a fost expediat furnalului 
nr. 3. aflat în funcțiune pe plat
forma siderurgică a Călanului. 
Acum în bateria de cocsificare se 
obțin zilnic circa 600 tone cocs, can
titate ce va spori în perioada ur
mătoare. conform graficului de 
atingere a parametrilor proiectați.

Așadar, un prim examen al celor 
care acționează pe șantierul uzinei 
cocsochimice de la Călan a fost 
trecut cu succes.

în luna decembrie, a doua bate
rie de cocsificare este planificată să 
intre si ea in circuitul productiv. 
Din capul locului trebuie precizat 
că volumul de lucrări care au mai 
rămas de executat se concentrează 
exclusiv in zona blocului ceramic — 
de fapt, „inima" bateriei de cocsi
ficare — căci depozitul de cărbuni, 
sectorul de expediție a cocsului si 
secțiile chimice au fost finalizate. 
Privind prin această prismă sarcina 
de a asigura punerea în funcțiune 
a bateriei nr. 2. respectarea terme
nului stabilit s-ar părea că nu ri
dică probleme deosebite. Totuși, la 
o analiză mai atentă rezultă că 
stadiul fizic atins Ia inzidirea blo
cului ceramic este rămas cu citeva 

destule greutăți create fie de furni
zorii de utilaje, fie de slaba orga
nizare a muncii. în ultima vreme 
insă, printr-o ordine și disciplină 
desăvirșite, prin folosirea integrală 
a timpului de lucru s-a reușit re
cuperarea rapidă a restanțelor și 
încadrarea în grafic a investiției.

Citeva amănunte date de specia
liștii combinatului relevă comple
xitatea acestui obiectiv. nivelul 
tehnic ridicat al soluțiilor propuse 
de proiectanți. Astfel, noua baterie 
de cocsificare va utiliza in proce
sul de ardere gazul de cocs si ga
zul de furnal, iar în reteta de fa
bricație se vor utiliza importante 
cantităti de cărbune indigen. Pen
tru realizarea masivului ceramic au 
fost necesare 21 000 tone produse 
refractare asimilate, pentru nrima 
dată în tară, de către unitățile 
Centralei de produse refractare din 
Brașov, iar întregul ansamblu de 
instalații al bateriei este de fabri

ar fi transportoarele cu bandă, sta
țiile de sortare și expediție cocs 
sau gospodăria de apă, unde utila
jele tehnologice sint montate in 
proporție de 90 la sută, lipsește 
incă o parte din aparatura de co
mandă, deși finalizarea acestor lu
crări nu necesită mai mult de 
10—15 zile.

Mai trebuie adăugat că nici pînă 
acum nu s-a găsit încă o soluție 
optimă pentru realizarea robineți- 
lor de reversie, fără de care circui
tul gazului de cocs nu poate fi în
cheiat. Tatonările cu diverșii furni
zori continuă, fără să se între-, 
vadă o rezolvare rapidă. Iată 
de ce conducerea combinatului, 
specialiștii din minister aflați in.

șoară lucrările pe șantierele de Ia 
Călan și Galați, acțiunile între
prinse avind drept scop accelera
rea ritmului de execuție, recupe
rarea restanțelor acolo unde au a- 
părut, incit să se creeze condiții 
pentru punerea în funcțiune a ba
teriilor de cocsificare pină la sfir
șitul- acestui an. Pentru soluționa
rea rapidă a problemelor, pe cele 
două șantiere se află . permanent 
autorii proiectelor, cit și specia

luni în urmă fată de grafic. Pînă 
acum, din cele 10 000 tone de cără
mizi refractare, care formează blo
cul ceramic, au fost montate 
doar 3 200 tone, deși lucrarea 
ar fi trebuit finalizată acum. Cum 
se acționează pentru recupe
rarea serioasei restanțe care a 
apărut în execuția blocului cera
mic ? La intervenția conducerii 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
pentru accelerarea ritmului de exe
cuție s-a hotărit suplimentarea nu
mărului de zidari-șamotori care 
lucrează în blocul ceramic. în 
cursul acestei săptămini, incă 30 de 
zidari se vor alătura celor 50 care 
lucrează aici. Se va asigura astfel 
întreaga forță de muncă necesară 
pentru terminarea, in următoarele 
două luni, a acestei lucrări. Reti- 
nind această precizare, se pune to
tuși întrebarea : de ce s-a acționat 
de conducerea ministerului cu atita 
întîrziere. abia după ce aici au 
apărut serioase restanțe ? Nu ar fi 
fost normal ca această măsură să 
se fi luat cu mult mai devreme ? 
Important este acum ca această 
măsură din ceasul al doisprezecelea 
să-și dovedească eficienta. Iar răs
punsul dacă a fost sau nu tardivă 
intervenția ministerului va fi sim
plu de dat. asteotînd data intrării 
în funcțiune a bateriei nr. 2 de 
cocsificare.

cație românească. în plus, folosirea 
la cuptoarele de cocsificare a unei 
cărămizi cu mare densitate si co
eficient sporit de transmitere a căl
durii asigură in exploatare scurta
rea perioadei de cocsificare.

Cine sint acei oameni care pe 
parcursul desfășurării lucrărilor au 
avut o contribuție deosebită la rea
lizarea in ritm susținut a investi
ției. cei care printr-o muncă fără 
preget, prin eforturi susținute au 
dinamizat activitatea de pe șantier ? 
I-am numi printre fruntași .pe 
muncitorii din formațiile de zidari- 
șamotori conduse de Carol Csomor 
si Ion Harapcea. echipa de dulgheri 
a lui Constantin Pitică, fierarii-be- 
toniști conduși de Alexandru Irof- 
te. maiștrii David Iancu si Bucur 
Polivenco. echipele de montori ale 
lui Gheorghe Costea. Ion Zăinescu 
si Gheorghe Mureșan. sau pe cei 
din echipele de electricieni condu
se de maistrul Ion Azoiței.

aceste zile pe platforma side
rurgică de la Galați pentru a 
coordona operativ lucrările de 
investiții aflate în curs de execuție 
trebuie să soluționeze de urgentă 
toate problemele pe care le ridică 
finalizarea bateriei de cocsificare. 
Totodată. în aceste zile din octom
brie. lună cu condiții deosebit de 
prielnice lucrărilor pe șantier, se 
impune o mobilizare sporită a tu
turor forțelor constructorului si be
neficiarului pentru ca în cel mai 
scurt timp bateria nr. 7 de cocsi
ficare de la Galați, cea mai mare 
capacitate de producere a cocsului 
din metalurgia românească, să intre 
în funcțiune la termenul stabilit.

liști din minister, care răspund di
rect de activitatea unităților de 
construcții și a unităților benefici
are. împreună cu conducerile ce
lor două ministere din ramura con
strucțiilor de mașini s-au stabilit 
măsuri pentru livrarea mai rapidă 
a utilajelor și echipamentelor res
tante. ,

Dan CONSTANTIN 
Tudorel OANCEA
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PREGĂTIREA ELEVULUI
etalon al calității muncii profesorului

Virgil Filimon, profesor cu bogată 
și rodnică experiență la catedră, di
rectorul Liceului de matematică- 
fizică „George Bacovia" din Bacău, 
obișnuiește să spună: „La urma 
urmei, etalonul calității activității la 
catedră a profesorului este nivelul 
pregătirii elevilor săi". Afirmația este 
susținută de 
remarcabile, 
moliile de 
competenta, 
etică, pasiunea învestite în ele de 
profesorii liceului. Este susținută, 
bunăoară, chiar de „cartea de vizită" 
a anului școlar trecut: toți absol
venții. fără nici o excepție, s-au în
cadrat în producție, au intrat in în- 
vățămîntul superior, clasa a XH-a B 
a reușit integral la facultăți; eleva 
Cristian Marcelina — premiul I la 
faza pe tară a concursului școlar de 
matematică, alte premii la concursu
rile școlare de matematică, 
chimie, economie politică.

rezultatele, cu adevărat 
cu care, an de an. pro- 
absolventi „răsplătesc" 
răspunderea civică și

deschiderii cursurilor, să utilizăm 
intensiv baza tehnico-didactică de 
care dispunem, ca și capacitatea pro
fesională a cadrelor noastre didacti
ce, in vederea accentuării moderni
zării și desfășurării pe baze noi a 
invătămintului, pentru ca elevii noștri 
să-și însușească cele mai inalte cu
noștințe in toate domeniile de acti
vitate. Concret, vom acționa mai 
hotărit în direcția îmbinării, într-o 
sinteză cit mai rodnică, a pregătirii 
științifice a elevilor cu activitatea 
practică, cu deprinderile de muncă 
productivă.

Această preocupare pentru ridicarea

I

să-și însușească cunoștințe temeini
ce, să se formeze ca oameni, ca cetă
țeni activi și conștient! ai patriei 
noastre socialiste. Pentru aceasta 
trebuie să ne pregătim cu seriozitate 
fiecare lecție, în care să împletim 
strîns, logic, cunoștințele științifice 
predate cu cerințele practicii, cu exi
gențele vieții noastre social-econo- 
mice. Cadrele didactice buzoiene 
și-au mai propus să promoveze mai 
activ tehnologii didactice moderne, să 
integreze permanent experimentul in 
predarea disciplinelor fundamentale, 
să amplifice legătura între teorie și 
practică în ansamblul pregătirii și

fizică, 
limbi 

străine au fost cucerite de repre
zentanți ai liceului; elevul Mocanu 
Tiberiu — distins cu mențiune la O- 
limpiada internațională școlară de 
fizică de la Moscova. „Secretul" a- 
cestor reușite, deopotrivă ale elevi
lor și dascălilor lor?

— O atmosferă serioasă de studiu 
Imprimată de fiecare profesor. în 
fiecare clasă — ne spune prof. V. Fi
limon — anul trecut nu cred că am 
„scăpat" neacoperite mai mult de 
3—4 ore de curs, preqcupare intensă 
de ambele părți ale „baricadei" pen
tru însușirea temeinică a unui volum 
apreciabil de cunoștințe, pentru îm
pletirea strînsă a cunoștințelor știin
țifice cu cerințele practicii, ale vieții 
de toate zilele. Experiența vieții 
școlare 
profesorului, 
multilaterală, 
„la zi"

ne-a învătat că exemplul 
pregătire 
informat 

în domeniul său de speciali
tate, în problemele politice, sociale, 
culturale ale tării noastre, ale lumii 
în general este, cel mai adesea, „mo
lipsitor" pentru elevi.

— Cum ginditi să acționați. în a- 
ceastă ordine de idei. în prezentul 
an de invățâmint?

— Ne vom strădui, asa cum 
ne-a îndemnat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, la festivitatea

de om cu 
permanent

• împletirea strinsâ a cunoștințelor științifice cu cerințele prac
ticii, ale vieții de toate zilele — caracteristică esențială a fiecărei 
lecții • Concursurile școlare pe obiecte de studiu nu sint numai 
o competiție a celor mai buni, ci și un stimulent la învățătură 
pentru toți elevii • Condițiile realizării noii calități in învățămînt 

în dezbaterea cadrelor didactice.

calității procesului instructiv-educa- 
tiv, cerință majoră formulată și în 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului, figurează, ca o prioritate 
a priorităților, pe agenda de lucru a 
cadrelor didactice, de toate speciali
tățile și din toate tipurile de școli. 
Ea s-a aflat, cum era și firesc. în 
pragul unui nou an de invățămînt. și 
pe ordinea de zi a consfătuirilor care 
au precedat deschiderea cursurilor, 
în care oamenii școlii au analizat, cu 
seriozitate și răspundere, căile și 
modalitățile menite să realizeze in 
practica didactică acest înalt dezide
rat politic, etic, pedagogic.

O primă direcție de acțiune s-a 
conturat a fi perfecționarea predării 
lecțiilor, cu alte cuvinte ridicarea ca
lității actului didactic. „Trebuie să 
intensificăm și să aprofundăm dia
logul nostru cu elevii, cu clasa — 
consideră prof. Florian Ciont, de la 
Liceul de matematică-fizică „B. P. 
Hasdeu" din Buzău. Vom realiza a- 
propierea de elevi, de orizontul lor 
de preocupări și interese nu 
diminutive și ' 
mingiindu-i pe creștet și spunîndu-le 
„bine, băiețaș", ci prin ajutorul efec
tiv, permanent

prin...
afecțiune formală.

și cu răbdare, ca

activității tehnico-productive a ele
vilor, pentru a evita astfel teoreti
zarea excesivă a lecțiilor — fenomen 
semnalat. în anul școlar precedent, 
în unele școli din județ".

Unii dintre interlocutorii noștri, 
profesori și directori de școli, s-au 
referit în cadrul discuției la rolul 
activ al concursurilor școlare pe o- 
biecte de studiu in stimularea inte
resului și cultivarea pasiunii elevi
lor pentru disciplinele studiate in 
școală, în dezvoltarea și îmbogățirea 
orizontului lor de cunoștințe, în 
formarea dorinței și mindriei lor de 
a se întrece cu cei mai buni colegi 
de generație.

— Olimpiadele școlare trebuie să 
fie nu numai o competiție a celor 
mai buni, ci și cadrul de ridicare a 
nivelului de cunoștințe al tuturor 
elevilor — opinează profesoara eme
rită Aurora Stavrache din București, 
în consecință, pregătirea pentru o- 
limpiadă nu trebuie să se facă „în 
asalt", ci într-un proces firesc, cu 
efort constant și de durată. început 
de la debutul fiecărui an de studiu.

La faza pe țară a concursurilor 
din anul .școlar trecut, membrii ju
riilor — cadre didactice universita-

ales
cînd 
con-

MISIUNEA TEATRULUI
împătimit 

teatru, încă din anii 
tineri, nu ar fi capabil 
privească niciodată cu 
ochi rece, indiferent

de cultura a sindicatelor din Rimnicu Vîlcea

Pop SIMION:
16,00
16,05

„Paralela 45°
NOTE DE l.ECTURĂ

16,30
18,25
18,35

20,15

Un spectator 
de 
săi 
să 
un 
sau neutru, la spectacolul 
însuși al vieții teatrale a 
orașului său, spectacol ce 
s-a desfășurat, de-a lun
gul anilor, in curba fi
rească a suișurilor și cobo- 
rișurilor sale.

Primul Național creat in 
anii noștri, de după Eli
berare, teatrul timișorean 
s-a clădit pe sine, ca in
stituție de cultură, clădind _ 
ih același timp o conștiin
ță teatrală, în orașul nds- - 
tru ; el a avut reculurile ‘ 
sau sprinturile sale, a im
pus actori, o atmosferă 
propice afirmării lor, a 
avut parte de stagiuni ce
nușii sau terne, de altele, 
impetuoase sau de calita
te, a fost atins de incerti
tudini sau neliniști, dar 
cert este că ființa sa, as
pirațiile sale au prins, în 
ultima vreme, să se funda
menteze, să se închege in
tr-un corp comun din varii 
aspirații șl temperamente 
actoricești și regizorale și 
să se impună cu un sens 
mai clar repertorial și 
deci spiritual în ambian
ța culturală a orașului.

Firește, un teatru se 
înalță și prin rodajul zil
nic al spectacolelor sale, 
dar, și prin confruntările 
naționale cu alte instituții 
similare, și prin impune
rea unui repertoriu con
stant, cu o trupă constan
tă, dar și prin înfruntarea, 
uneori curajoasă, inedi
tă, cu alte spectacole sau 
maniere originale, prin 
aducerea în scenă și înăl
țarea lor, a unor persona
lități actoricești sau regi
zorale deosebite. In acest 
sens, evoluția Naționalu
lui timișorean în. anul tea-

Titlul noii cărți a 
lui Pop Simion ne 
este cunoscut de mult, 
odată cu apariția pri
mului volum, in 1953. 
Cartea de acum, a 
IlI-a. pe lingă mate
rialul inedit adaugă 
din cele două cărți 
anterioare largi frag
mente alcătuindu-se 
într-o masivă trilogie 
reportericească care 
traversează ..treizeci 
de ani de realitate ro
mânească" (1950 —
1980).

Alcătuirea volumu
lui inseamnă nu doar 
o simplă alăturare de 
texte gîndite si reali
zate in diferite peri
oade. straturi paralele 
ale unui epos întîm- 
olător aflate împreu
nă ; dimpotrivă, struc
tura ei internă expri
mă un crez, o viziu
ne unificatoare asupra 
devenirii locurilor si 
oamenilor situiați pe 
această linie imagina
ră trjsă pe trupul tă
rii. tot atitea secven
țe smulse timpului 
pentru a fi redate me
moriei istoriei. Pornit, 
cum spune autorul, de 
la vest spre est „tot 
timpul cu soarele în 
fată", pasul reporteru
lui calcă pămînturi ro
mânești atît de fru
moase. întîlneste reali
tăți dintre 
diverse si 
nici nu se 
fel. oameni
face adevărata 
stantă a reportajelor 
sale. Meticulos si e- 
xact. într-o bună tra
diție transilvană, re
porterul nu se aban
donează 
imediate.
vizuale de interes tu
ristic, ci adincește și 
extinde semnificația 
printr-o bogată docu
mentare. prin compa
rații și asocieri care 
sporesc interesul pen
tru realitatea comen
tată. Reporterul nu 
este doar' un vizual, un 
vizitator, ci si un gin- 
ditor. scrierile sale o- 
feră o realitate me
diată. ceea ce le a- 
propie evident de lite
ratură. inglobînd nu 
atit ficțiune, cit ima-

ginatie. capacitatea de 
a transgresa timpul, tn 
acest fel. captat in
tuitiv în cartea I. de
venit „stil" în cea de-a 
treia, autorul a putut 
stabili o comunicare 
permanentă între cele 
trei secțiuni tempora
le paralele explorate 
la date diferite, le-a 
făcut să se rostească 
unitar în ciuda „vîr- 
stelor" diferite. Uni
tatea de concepție a 
cărții este o realitate 
subliniată si de matu
rizarea evidentă a 
scriiturii din cartea a 
IlI-a. De aceea, tex
tele selectate din pri
ma carte nu se află 
în contrast izbitor cu 
celelalte și. cu micile 
precizări din subsol, 
acestea îsi păstrează o 
actualitate nedezmin
țită.

Viețuiesc, in cele 
trei cărți, unele teme 
sau locuri identice ; 
fie că este vorba de 
anumite localități, de 
cărbune sau de petrol, 
de mărturii istorice 
sau monumente de 
artă, reluarea lor la 
intervale de un dece
niu 
tor 
ale 
rile 
val
tiunea 
realizează prin alătu
rarea acelorași spatii 
aflate la altă virstă. 
De pildă, alegem la 
întîmolare, imaginea 
Băilor Herculane. cu 
vechimea lor bimile
nară. apare diferită 
de la o etapă la alta. 
O mișcare similară a 
scriiturii aflăm si din 
paginile despre auto
turismul 
ARO sau 
virstă a 
românești 
lea Prahovei sau de la 
Pitești. într-un cuvînt 
despre 
pulsului 
mat cu 
cuceriri 
în miniatură 
mijloace 
parcurgem odată cu 
paginile cârtii cite 
ceva din vîrstele noas
tre. din împlinirile, 
căutările si dificultăti-

le . acestor timpuri. 
Progresul material, 
sporul de civilizație se 
reflectă, 'după opinia 
autorului. în mis-

>carea ascendentă a
vieții spirituale. 1

• mult ca oriunde, 
se pornește de 
tradiții, de la o 
perientă milenară 
poporului nostru. Ceea 
ce autorul încerca sâ 
fundamenteze teore
tic intr-o lucrare cu 
contingente în . istoria 
culturii. permanenta 
lemnului in civilizația 
românească din Mara
mureș. capătă in car- 
;ea de fată o exempli
ficare personală prin 
popasul făcut la Hobi- 
:a lui Brâncuși. Este 
un merit indiscutabil 
al reporterului de a fi 
vorbit pe la mijlocul 
deceniului al saselea 
despre arta monumen
tală a luj Brancusi de 
la Tirgu-Jiu. Nu a 
fost ușor și nici sim
plu. pe atunci, să le 
recunoști, dincolo de 
valoarea estetică, na
tura profund naționa
lă. încărcătura simbo
lică si preexistenta lor 
în arta populară. Toc
mai această capacitate 
a reporterului, de a 
recunoaște permanen
tele, l-au ajutat după 
decenii să regăsească 
actualitatea acelor 
texte și să le ofere in 
acest volum într-un 
fel ca mărturie a ma
turității sale de gin- 
dire.

Citită in ordine in
versă de cum a fost 
alcătuită, cartea' ne 
duce printr-un „tunel 
al timpului" spre chiar 
geneza unor realități 
românești, surprinzind 
explicit drumul par
curs de autorul însusi. 
mișcarea interioara a 
spiritului, reacțiile lui 
în contact cu timpul. 
Atunci ne dăm seama 
cu limpezime de în
săși traiectoria urma
tă de Pop Simion, 
scriitor si reporter al 
actualității imediate, 
care a realizat prin 
„Paralela 45““ o pagi
nă memorabilă a re
portajului românesc 
contemporan.

Programul 1
— Telex
— Teleșcoală
Eiectrosecuritatea în atelierele 
laboratoarele școlare
— Emisiune în limba germană
— Tragerea Loto
— La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto
— 1001 de seri
— Telejurnal
— Actualitatea economică
— Dosarele istoriei 
Condiția intelectualului
— Film artistic : „Blestemul
pămîntului — blestemul iubirii" 
Premieră TV. Producție a Casei 
de filme 5. In distribuție : Șerban 
Ionescu, Ioana Crăciunescu, So
rina Stănculescu, Valentin Teodo- 
siu, Petre Gheorghiu. Ion Besoiu, 
Octavian Cotescu, Tamara Buciu- 
ceanu, Catrinel Dumitrescu, Ro- 
dica Negrea, Romeo Pop, Leo- 
poldlna Bălănuță, Costel. Constan
tin, Ion Hidișan, Valeria Seciu. 
Regia : Mircea Mureșan. Partea I
— Telejurnal

Maî 
aici 

la 
ex- 

i a

re. personalități ale vieții științifice 
și" culturale — menționînd calitatea 
lucrărilor prezentate de marea ma
joritate a „finaliștilor", peste cea în
registrată în anii ttecuți. eviden- 
tiindu-i pe cei mai talentati elevi, 
dezvăluiau, totodată, și „secretul" 
reușitei lor, condițiile reușitei altor 
și altor concurenti în competițiile 
viitoare, din acest an de învățămint. 
Astfel, numindu-1 pe premiantul I, 
Supuran Claudiu, de la Liceul de 
matematică-fizică „Gheorghe Șincai" 
din Baia Mare, același talentat chi
mist care peste puțin timp cucerea 
premiul I și medalia de aur la O- 
limpiada internațională de chimie de 
la Burgas (Bulgaria), prof. dr. Felicia 
Cornea, de la Institutul național de 
chimie, releva „efortul în studiul 
disciplinelor adiacente, accentul pe 
fuziunea acestor discipline în pregă
tirea practică". Iar prof. univ. dr. 
Ion Cuculescu, șef de catedră la Fa
cultatea de matematică din Bucu
rești. referindu-se la premianții ma
tematicieni, aceiași care aveau să 
reprezinte cu cinste tineretul școlar 
român la Olimpiada internațională 
de matematică de la Washington, 
fiind distinși toti patru participantii 
cu premii, sublinia cerința unui an
trenament îndelungat, „nu rezolvind 
mii de exerciții ușoare (este si a- 
ceasta o muncă), ci luptînd din greu 
cu probleme de mare dificultate, ne- 
cesitînd cunoștințe, dar mai 
imaginație".

— Toată lumea se bucură 
elevii iau premii la diferite
cursuri, ne mindrim cind ei ne re
prezintă cu demnitate la competiții 
științifice peste hotare, dar. adesea, 
„uităm" să-i sărbătorim, să-i evi
dențiem pe cei care i-au pregătit, pe 
profesorii Jor — opina prof. Livia 
Romașcanu, director adjunct la Li
ceul industrial nr. 2 din Buzău.

Am încercat, urmind sugestia in
terlocutoarei noastre, să-i numim pe 
cîțiva dintre profesorii care au pre
gătit premianti „olimpici". Am con
statat, cu bucurie, că o asemenea 
listă depășește cu mult spațiul pe 
care-1 avem Ia dispoziție și n-am 
vrut ca citîndu-i numai pe profeso
rii din Maramureș sau Bacău 
nedreptățim pe cei din Cluj 
București, din Ialomița, Mureș 
Hunedoara, ai căror elevi s-au 
tins. în anul școlar trecut. în com
petiții școlare din tară și de peste 
hotare. „Preocuparea pentru o nouă 
calitate, superioară, a procesului in- 
structiv-educativ. a pregătirii tuturor 
elevilor noștri — spunea, pe bună 
dreptate, în acest context, ing. Leon- 
tin Mazilu, directorul Liceului in
dustrial nr. 5 din Bacău — trebuie să 
aibă în vedere și cazurile cînd elevi 
notati cu 10 la fazele locale ale com
petițiilor școlare nu reușesc în con
fruntarea cu colegii lor din alte lo
calități. din alte județe, să obțină nici 
măcar nota minimă 5“. Concluzia 
firească: note pe măsura cunoștințe
lor elevilor, cunoștințe pe măsura ce
rințelor și exigentelor societății noas
tre socialiste, care a pus în fața 
școlii înaltul deziderat al pregătirii 
temeinice, aprofundate, multilaterale 
a tineretului țării, peritru muncă, 
pentru viată.

să-i 
sau 
sau 
dis-

22,05
22,30 — închiderea programului

Programul 2
— O viață pentru o Idee, Emil 
Racoviță (1868-H947)
— Concertul 
pentru pian șl orchestră 
maninov. Solist Alexis 
berg. acompaniat de 
Filarmonicii din Berlinul 
tal. Dirijor : Herbert von 
— Lirică patriotică
— „Balada luminii" — reportaj TV 
realizat în județul Vîlcea

18.25 — Tragerea Loto
18,35 — La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
18,50 — 1001 de seri 
19,00 — Telejurnal
19.25 — Concert simfonic

In program : George Enescu — 
Suita a IlI-a ; interpretează or
chestra Radlotelevlziunii. dirijor 
Ioslf Conta ; Jan Sibelius — 
Concertul în re minor pentru 
vioară șl orchestră. Interpretează 
orchestra Filarmonicii ..George 
Enescu", dirijor Mircea Cristescu. 
Solist Ion Voicu ; Gustav Mah
ler — Simfonia a Vil-a în mi 
minor. Interpretează orchestra 
Filarmonicii din Viena, dirijor 
Leonard Bernstein. In pauză : 
„Studio T *81“ „La examenul 
producției". Reportaj

22,95 — Telejurnal
22,30 — închiderea programului.

16,30

17,00

17,40
18,00

nr. 2 In do minor 
de Rah- 
Weissen- 
orchestra 
occiden- 
Karajan. 

românească

reflectă surnrinză- 
vîrstele diferite 

tării, transformă- 
lor într-un inter- 
atît de scurt. Sec- 

verticală se

vîrstă", expresiei elevate regizora
le și actoricești, al trans
punerii pe scenă a unor 
texte remarcabile.

Dar mai trebuie să spu
nem în încheierea acestor 
ginduri despre teatrul nos
tru că, în aceeași măsură 
cu i " 
vechi 
timișorean 
de înlăturat piedici și im
pedimente, 
mai barează înaintarea . fi
rească. Iată, el mai are 
încă de format un reper
toriu cu piesa românească 
de actualitate fără fisuri. 
El trebuie să tindă spre 
atragerea unor tineri ac
tori, încă insuficienți și nu 
toți reprezentativi, pentru 
viitor, in aceeași măsură, 
cu prepcuparea pentru o 
mai bună utilizare a for
țelor actoricești de care 
dispune. El merită să in
tre fără crispări sau te
meri în confruntările unor 
festivaluri teatrale națio
nale sau străine, deslușin- 
du-și astfel puterile și as
pirațiile. Atrăgînd spec
tatorii prințr-un temeinic 
act repertorial, calitativ 
superior, el nu trebuie să 
facă nici un rabat 
artistice, liberului 
sau spectacolului 
de conveniență.

Presupunind că 
unui iubitor al 
orașului coincid 
ale miilor de spectatori ce 
intră in sala de spectacol, 
atrași de fascinanta scenă, 
să nu încheiem aceste în
semnări fără credința că 
Naționalul din Timișoara 
se va strădui să nu fie, să 
nu rămînă, după expresia 
unui bun actor al . său, 
doar în centrul 
urbei noastre, ci să ocupe, 
așa cum a început s-o pro
mită, chiar centrul său 
spiritual.

toți la aceeași 
„Totul în grădină1*, „Păca
tul din Valea San Flo
rian", pe care publicul le-a 
căutat cu asiduitate și cu 
o dragoste constantă.

Căci, amintind despre 
revirimentul real, din ul
timii doi-trei ani, al Na
ționalului timișorean, tre- 

ideea 
că el s-a putut produce 
prin politica repertorială 
mai fermă, prin angajarea 
in totalitate a trupei, prin 
fervoarea căutărilor artis
tice, regizorale, sce.nogra-

trai 1980/81 a dovedit fru
moase resurse, a imprimat 
sentimentul unui 
ment teatral, deci 
stări de sănătate 
riorul său.

Căci „Festivalul 
turgiei românești : 
ca și stagiunea în sine, ca 
și prezentarea la faza fi
nală a „Cintării României" ' buie să accentuăm 
au fost dovada unei evo
luții și impuneri a teatru
lui nostru între echipele 
teatrale românești, nu nu
mai prin premiile de re
gie sau scenografie sau

reviri- 
a unei 

în inte-
drama- 

actuale".
eliminarea

i minusuri.
mai are încă

unor mai 
Teatrul

care încă îi

Florica DINULESCU
r , o

însemnări de Ion ARIEȘEANU In județele Bihor și Maramureș

cele mai 
cunoaște, 

putea alt- 
din care 

sub-

impresiilor 
imaginilor

actorie, oferite lui loan 
Ieremia, Emilia Jivanov și 
Ștefan Iordănescu. dar 
mai ales prin calitatea 
constantă a spectacolelor, 
montărilor regizorale, ca și 
prin jocul inspirat al ac
torilor. Căci, dacă specta
cole de marcă, precum 
„Mobilă și durere" sau 
„Studiul osteologic...", in 
regia lui loan Ieremia, au 
impus actori de prestigiu 
precum Vladimir Jurăscu, 
loan Haiduc, Emil Reus, 
Mihaela Murgu, Daniel 
Petrescu, Traian Buzoia- 
nu, Garofița Bejan, Radu 
Avram, Ștefan Sasu, Vi
vian Alivizache, Irene Fla- 
man-Catalina, nici cele 
regizate de 
lescu, Dan 
Emil Reus 
tovici. nu 
servate, 
regiei, ca și cel al unor ac
tori ca Sandu Simionică, 
Miron Șuvăgău. Eugenia 
Crețoiu, Al, Mării, Camil 
Georgescu, Viorel Iliescu 
și al altora impunindu-se 
și făcind atractive specta
cole ca : „Nu ne naștem

nici
Florin Fătu- 

Radu Ionescu, 
sau Voja Salda- 
au trecut neob- 
profesionalismul

fice, actoricești. Mal tre
buie spus, de asemenea, 
că efortul instituției s-a 
conjugat, în mare măsură, 
și cu preocuparea constan
tă a teatrului de a-și crea 
un public. De a se lega de 
el și prin el. De a și-l 
construi din mers. Prin 
apeluri repetate, dar, mai 
ales, prin coborîrea trupei 
teatrale in inima întreprin
derilor timișorene și timi- 
șene, prin 
tate, 
unui public, adeseori prea 
tinăr și neexperimentat 
cu scena, cu valorile ei, 
cu aspirațiile ei.

Fără doar și poate, Na
ționalul de la Timișoara 
se află, actualmente, în- 
tr-o etapă bună. El a reu
șit să elimine multe din 
inerțiile vechi, din deprin
derile reprobabile, de in
diferentă sau mentalitate 
provincială îngustă față de 
actul teatral și sensul ma
jor al mesajului artistic. 
El a reușit, de asemenea, 
să-și apropie oamenii, să 
unifice trupa spre un țel 
comun — al calității, al

turneele repe- 
prin familiarizarea

calității 
arbitru 
minor,

gîndurîle 
teatrului 
cu cele

civic al-

„LUNA CULTURII CINEMATOGRAFICE'
în aceste zile, în orașele și satele 

județului Bihor se desfășoară cea 
de-a III-a ediție a „Lunii culturii 
cinematografice bihorene”, acțiune 
cultural-educativa organizata de 
întreprinderea județeană de profil, 
care cuprinde toate unitățile cine
matografice din mediul 
cinematografe situate 
de comune, precum și 
ravane cinematografice 
prezenta filme în 100 de localități, 
începînd de joi, la cinematograful 
„Crișana” din Oradea a fost pro
gramată „Decada filmului româ- 
nesc“ pentru micii spectatori. Tot 
aici vor putea fi vizionate trei 
grupaje de filme documentare pe 
temele : „Dezvoltarea artelor în

România”, 
la pacea 
de mii 

de ani“. în mediul sătesc vor rula 
filme inspirate din istoria noastră 
națională, ca ,.Mihai Viteazul”. 
„Dacii”, „Răscoala” și altele. Ac
tuala ediție a „Lunii culturii cine
matografice bihorene” mai cuprinde 
peste 300 de acțiuni cultural-educa
tive : simpozioane, dezbateri, con-

urban. 80 
în centrele 
cele 6 ca- 
care vor

temele : „Dezvoltarea 
Republica Socialistă 
„Contribuția României 
lumii" și „Sîntem aici

cursuri gen „Cine știe răspunde", 
medalioane cinematografice, intîl- 
niri cu realizatori de filme.

★
O manifestare similară — „Luna 

culturii cinematografice" — are loc 
in aceste zile și in localitățile jude-, 
țului Maramureș. în holul cinema
tografului „Dacia" din Baia Mare a 
avut loc vernisajul expoziției de 
afiș grafic „1971—1981. deceniul 
efervescentei creatoare a produc
ției naționale de film". Ediția din 
acest an a „Lunii culturii cinema
tografice" cuprinde în Maramureș 
un bogat program, de manifestări 
cu filmul. Așa. de pildă, sub generi
cele „Comuniștii — luptători pen
tru libertate socială și națională, 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră", „Existență, continuitate, 
unitate și independentă națională". 
„Tinerii în muncă, în societate. în 
familie" au loc în aceste zile sim
pozioane și dezbateri, gale de 
filme, almanahuri cineliterare. în- 
tilniri cu realizatorii de film.

(Agerpres)

Lucrări inspirate din realitatea 
satului de azi

teatre

Ioan GRIGORESCU

de teren 
despre noua 
petrochimiei 
de oe Va-

modernitatea 
economic rit- 
cele mai noi 
ale timpului, 

si cu 
specifice 

odată 
cârtii

„Spectacolul lumii"

Taberele de creație au 
constituit de la început un 
mod de punere mai directă 
a artistului in contact cu 
diversele niveluri ale reali
tății. Pe de-o parte ele 
furnizează creatorului acea 
ieșire din atelier necesară, 
devenită program odată 
cu preimpresioniștii (școala 
de la Barbizon și alte gru
pări de plain-air-iști), deci 
un mod de a stabili con
tactul cu natura. Pe de 
altă parte, ele constituie un 
mod de înțelegere mai 
directă a pulsului existen
ței și a nevoilor spirituale 
din diverse medii sociale. 
Cîștigul unor asemenea 
manifestări vizează deci 
și artistul și societatea.

Din acest punct de ve
dere, organizarea unor ta
bere de pictură in diferite 
județe ale țării, tabere 
menite să facă mai bine 
cunoscute artiștilor trans
formările deosebit de im
portante survenite în me
diul rural, aspectele esen
țiale ale desfășurării mun
cii și rezultatele deosebite 
obținute în noile condiții 
ale revoluției agrare se 
dovedește a fi o inițiativă 
valoroasă. Organizate de 
U.A.P. în colaborare cu 
organele de conducere ale 
diverselor județe, asemenea 
tabere au dobîndit un plus 
de interes, iar scopul lor a 
devenit mai complex și s-a 
conștientizat mai limpede 
felul lor specific de a o- 
pera in societate in condi

țiile concrete ale unui anu
me’ grup social.

La prima privire, legătu
ra directă între revoluția 
agrară — ce constituie 
unul dintre obiectivele ma
jore ale acestui cincinal — 
și această formă de acțiuni 
culturale poate părea for
țată. Și chiar este forțată 
dacă o vedem simplist, ca 
pe o subsumare a artei la 
o „tematică" agricolă sau

ficarea relațiilor sociale, 
schimbările de valori mo
rale și etice produse in 
mediul sătesc au schimbat 
deci nu numai optica asu
pra lumii, ci și tipul de as
pirații, de modele umane, 
ideile despre împlinirea 
individului în societate și, 
in mod obligatoriu, și as
pirațiile estetice.

Crearea unor focare cul
turale care să aducă cu

de Corneliu VASILESCU

ca pe un program cultural 
oferit ca recompensă și di
vertisment celor angajați 
direct in producție. Dacă 
însă înțelegem ce aspirații 
spirituale neacoperite exis
tă în mediul rural, unde 
transformările radicale din 
ultimele decenii pretind 
însemnate modificări in 
strategia culturală din 
acest mediu, la nivelul 
mijloacelor, dar și al forJ 
melor de organizare, vom 
înțelege necesitatea de a 
insista ca prezențele cul
turale contemporane, cu 
mesaj actual, să fie mai 
sistematice și mai convin
gătoare și în această zonă. 
Procesul de urbanizare a 
satului — oricît de inci
pient — viziunea științifică 
despre lume propusă de 
mijloacele de informare 
de masă și dp generaliza
rea învățămîntului. modi-

generozitate acestor oa
meni care-și desfășoară 
activitatea în mediul ru
ral valori dintre cele mai 
inalte’ și să-i așeze în cen
trul .de interes aj creatori
lor acestor valori consti
tuie un pas decisiv in îm
plinirea. efectivă a unor 
nevoi spirituale.

Din acest punct de vede
re și tabăra de pictură de 
la Huși, ca și altele cu a- 
celași scop, putem spune 
că se înscrie eficient în 
demersul complex de asi
gurare a bunăstării mase
lor, bunăstare ce trebuie 
înțeleasă nu numai din 
punct de vedere material, 
ci în totalitatea ei. Ea se 
înscrie deci în acel pro
gram de măsuri politice și 
culturale menite să asigu
re într-un efort coerent un- 
salt calitativ în existența

socială. Din primul mo
ment trebuie să subliniem 
interesul și solicitudinea 
autorităților județene și 
locale, care s-au îngrijit 
în permanență de bunul 
mers al taberei și s-au 
străduit, de asemenea, sâ 
creeze in jurul artiștilor o 
atmosferă densă de cola
borare și interes. Legătura 
artiștilor cu oameni din 
această parte a țării a con
tribuit și la crearea unei 
atmosfere pozitive de lucru 
și la un schimb de idei. 
Finalizată într-o expoziție 
de excelentă calitate, acti
vitatea artiștilor aduce o 
mărturie limpede despre 
utilitatea contactului din
colo de atelier cu comple- 
■Xitatea realității. Cei 7 
artiști — Emil Aaniței, 
Alma Redlinger, Eva Cer- 
bu, Ilie Cioartă, Constan
tin Andronic, Corneliu Va- 
silescu (membri ai Filialei 
U.A.P. București) și Ion 
Haidu (membru al Filialei 
U.A.P. Vaslui) — s-au re
descoperit in fața naturii și 
in contact cu manifestările 
tradiției populare, fără 
a-și trăda modul lor speci
fic de a crea și de a inter
preta subiectiv realitatea.

Acțiunile de acest fel 
s-au dovedit astfel a fi uti
le schimbului de experien
ță, au dus la crearea unor 
lucrări inspirate din mo
mentele decisive ale trans
formării satului românesc 
contemporan.

a Teatrul Național (sala mică) : 
Caligula — 19,30 ; (sala Atelier) :
Trei pe o bancă — 19
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Diri
jor : Mihai Brediceanu. Solist : Dan 
Grigore — 19,30.
a Opera Română : Ernani — 19.
a Teatrul de operetă : Voievodul ți
ganilor — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : o zi de 
odihnă — 19; (sala Grădina Icoanei); 
Judecată in noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : 
reta — 18,30.
a Teatrul Foarte 
și funcționarul —
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe — 19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Magheru) 
Micul infern — 19,30 ; (sala Studio) 
Omul care face minuni — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majestic) 
Anunț la mica publicitate — 19.30.
• A.R.I.A. 
culturii) : 
Iară — 18.
• Teatrul
— 19.30.
• Teatrul viuuui
Finanțe-bânci) : Aventurile lui Plum- 
Plum — 10 ; (la sala Giulești) : Ano
timpurile minzului — 17.

Maestrul și Marga-

Mic : Necunoscuta 
20.

1

(la Palatul sporturilor șl 
Concert de muzică popu-

„Ion Vasilescu“ : Siciliana

„Țăndărică" (la clubul

cinema
• întoarcerea la dragostea dinții
SCALA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 
20,15, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 
15,45 ; 18 ; 20,15, FAVORIT — 9 ; 11,15
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Ana șl „hoțul" : STUDIO — 10 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20, DACIA — 9 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Convoiul : LIRA — 15,30 ; 18 ;
a Dot șl cangurul : PACEA
17.30 ; 19,30.
• ștefan Luchian : GIULEȘTI — 9 ; 
11,15 : 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20. MIORIȚA 
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.

20.
15,30 ;

• La răscrucea marilor furtuni : 
COTROCENI —_ 15 ; 17,15 ; 19.30.
• Duelul : .......
19,30.
• Idilă în 
TRAL — 9
20.
• Kramer 
MARE A PALATULUI 
20,15.
• Hamlet : SALA MICA A PALATU
LUI — 17 ; 20,15.
• Bătrînul enigmatic : TIMPURI NOI
— 9 : 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Procurorul acuză ; BUZEȘTI — 15 ; 
tl7 ; 19.
• Soarta Aurei si Argentinei : DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20.
• Călărețul electric : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14,30 : 17 : 19,30, BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,30, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
13 : 20,15.
• învățătorul : FERENTARI — 15,30 ;
17.30 : 19.30.
• Intilnirea 
VIITORUL —
• Echipajul : 
19, FLACĂRA
• Escadronul 
TOMIS — 9 ;
• Io-ho-ho ! :
18 ; 20.
• Toată lumea e a mea 
RUL — 8,30 : 11 ;• 14 ; *" 
VAL — 9 ; 12,15 ; 15,45
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Program de desene
9,15; 11; 12.45; 14,30;
strălucită — 16.15 ;
DOINA.
• O singură dată tn viață : VICTO
RIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;.................
20.15.
• Numele meu e iubire :
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Pasărea de foc spațială
RAL — 9 ; 11,15 ; 13,30
20.15, EXCELSIOR — 9 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Inocentul : EFORIE — 9 : 12 ; 16 ; 
19.
• Clinele : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători î 
GLORIA — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Războiul stelelor : GRIVITA — 9 ;
11.45 ; 14.15 ; 17 ; 19,45.
• Trecătoarea : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20. MUNCA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,45
• Căpitanul răzbunării ; ARTA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

POPULAR — 15 ; 17,15 ;

munții Lu Shan : 
; 11,15 ; 13,30 ; 15,45

CEN- 
; îs ;

contra Kramer : SALA
15 ; 17,30 ;

lui Fâbiân Bâiint :
15,30 ; 17,30 ; 19,30.
COSMOS — 10; 13; 16; 
— 15.30 ; 19,30.

husarilor zburători :
12,15 ; 15,45 : 19.

PROGRESUL — 16 ;

: LUCEAFA- 
17 ;■ 20. FESTI- 
; 19, MELODIA

animate — 
Cariera mea 

18.15 ; 20,15 :

15,45 ; 18 :

AURORA

CULTU- 
, 15.45 : 18 ; 

11.15 ; 13,30 ;

Ani la rînd, postu
rile noastre de televi
ziune au transmis 
un serial devenit, cu 
timpul, de mare popu
laritate. Insotit de 
imaginile corespunză
toare. „Spectacolul lu
mii" — așa s-a numit 
serialul — a adus pri
vitorilor din fata mi
cilor ecrane secvențe 
din multe colțuri ale 
acestui pămînt aproa
pe rotund. Curiozita
tea. interesul pentru 
tărimuri indepârtate, 
fireasca și pe deplin 
omeneasca dorință de 
a cunoaște, de a parti
cipa. într-un fel. la 
viata planetei, au fă
cut din acest serial o 
emisiune așteptată cu 
mare interes. Și, să 
recunoaștem, toate a- 
cestea au fost pe de
plin satisfăcute, fiind 
prezentate inteligent, 
sobru, cu maximă eco
nomie de mijloace, re
zultatul muncii discre
te. aproape cotidiene 
a lui loan Grigorescu, 
scriitor și publicist, 
autor de scenarii cine
matografice. de nume
le căruia se asociază 
durabil realizarea a- 
cestui serial.

Din aceste peregri
nări, vocația publicis
tică a autorului a rea
lizat mai mult decit 
comentariile șl regia 
la amintita peliculă 
tv ; au rezultat și cărți, 
operațiune care nece
sită alte 
expresie, 
apărut 
„Cartea 
al doilea 
„Spectacolul
Tema lui este una sin
gură : lumea america
nă. mai exact spus re
alitățile atît de com
plexe și contradictorii 
ale Statelor Unite. 
Unul din cele peste 
126 810 volume — cum 
afirmă autorul — scri
se despre această tară 
pînă la apariția cărții 
lui loan Grigorescu. 
Cifră amețitoare care 
nu produce însă nici 
pe departe „blocaje" 
autorului acestei cărți. 
Motivele acestei im-

mijloace de 
De curînd a 
la editura 
românească" 
volum din 

lumii".

plicări și deopotrivă 
detașări în viata cărții 
explică înseși meca
nismele gindirii auto
rului. Impulsul 
țial îl constituie 
tactul nemijlocit 
realitățile lumii ame
ricane ; impresii ele 
vizitator, legături su
perficiale cu .palpitul 
vieții. La acest stadiu 
rămîn îndeobște ma
joritatea autorilor de 
„însemnări de călăto
rie". „Spectacolul lu
mii" este însă cu to
tul altceva. îi osie 
proprie. în primul 
rînd, ideea de unitate, 
de lucru gindit și re
alizat ca un ansamblu, 
în acest uriaș conglo
merat uman nu se 
poate merge la în- 
timplare și cu ochii 
închiși. Autorul z gin- 
dește o structură pe 
care o confruntă cu 
realitatea, fiind capa
bil să-i acorde aces
teia din urmă locul 
hotărîtor în redefini- 
rea structurii. Compa
rația cu mai vechiul 
„Cocteil Babilon" in
dică maturizarea vizi
unii, accentuarea rea
lismului. tot atitea 
sporuri evidente ale 
cărții de fată. Cîteva 
sînt aspectele majore 
ale „Dilemei america
ne", așa cum le vede 
autorul. Unele au di
mensiuni politice, cele 
mai multe economice, 
sociale și, mai ales, 
rasiale. Cercetarea lor 
din perspectivă româ
nească la aproape o 
jumătate de secol 
după vestitele repor
taje ale luî Petru Co- 
inarnescu. ne oferă 
imagini aparte, multa 
tinînd de însăși vizi
unea modernă a auto
rului. Deosebită, 
pildă, ne 
vestigarea

ini- 
con- 

cu

chiar căile 
dar nu cu 

a reproduce 
o mitologie 
ci tocmai 

redimen-

urmăresc 
bătătorite, 
scopul de 
și dilata 
acreditată,
pentru a o 
siona. a-i lumina ade
văratele rosturi inti
me. Atitudinea demi- 
țizantă este specifică 
acestei cărți. Fată de 
falsele mituri, hazul și 
ironia acționează liber 
și cu succes, dezinte- 
grîndu-îe rapid. Con
fruntat cu tradiții și 
experiențe valoroase, 
autorul nu ezită să le 
cerceteze 
cu folos, 
tic ghid 
practică, 
ciditatea

îndelung și 
ca un auten- 
de conduită 
Tocmai lu- 

demersului
scriitoricesc impune a- 
ceastă carte ca o lec
tură folositoare si în
totdeauna atractivă.

structurile 
recunoaștem 
de gîndire

de 
apare in- 
făcută cu 

scopul demontării me
canismelor care între
țin iresponsabila spi
rală a înarmărilor, 
sau o personală in
cursiune în viața spi
rituală a unor etnii 
americane, țiu se poa
te spune că lumea 
propusă este absolut 
alta. Dimpotrivă, se

Dacă în 
lucrării 
un mod 
mai larg acceptat, e- 
fortul de a oferi o 
imagine panoramică în 
devenire istorică este 
propriu autorului. Ni 
se propune o lectură 
în genul „așa vă pla
ce istoria", în sensul 
că strădania de a da 
palpit faptelor seci, 
moarte ale trecutului 
devine, prin calitățile 
scriitorului, un merit 
incontestabil. Din a- 
bundenta bibliografie 
consultată. „Spectaco
lul lumii" fiind, pînă 
la un punct, o carte 
inspirată din lecturi 
foarte diverse, autorul 
reține faptele semnifi
cative pentru defini
rea unor stări, reali
tăți sau adevăruri de 
neințeles pentru citi
torul nostru puțin fa
miliarizat cu aspecte
le civilizației și cultu
rii americane. Lecturi
le sale dau adîncime 
și consistență, o mate
rialitate aproape pal
pabilă planurilor exte
rioare. ale vizualită- 
tii. Prin ele. impresiile 
de călătorie capătă 
profunzimea comenta
riului și suplețea crea
ției. se redimensionea- 
ză după alte legi.

Emil VASILESCU

20.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consi

liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al 
poporului bulgar și personal în numele nostru vă exprimăm, dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate «oman sincere 
mulțumiri pentru felicitările și urările prietenești transmise cu prilejul celei 
de-a 37-a aniversări a victoriei revoluției socialiste pe care o sărbătorim în 
anul aniversării a 13 secole ale statului bulgar.

împărtășim pe deplin înalta dumneavoastră apreciere privind dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor bulgaro-române. Avem convingerea că prietenia și 
colaborarea tradițională între Republica Populară Bulgaria și Republica Socia
listă România. între Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român 
se vor dezvolta și aprofunda și in viitor, spre binele popoarelor bulgar și 
român, in interesul păcii și socialismului în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor și oamenilor muncii 
români, succese noi și mai mari în edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

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

GRIȘA ALIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

-COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Muncitorii de la Șantierul nr. 

1 al Combinatului siderurgic din 
Călărași au început glisarea la co-

| șui de fum al furnalului nr. 1, o- 
j perație de mare complexitate teh

nică. In scurt timp, ei au ajuns la 
cota 80 metri, iar în privința cali
tății lucrărilor se află tot la... înăl
țime I

■ Schela de extracție Videle a 
împlinit 20 de ani de la înființa
re, perioadă în care producția fi
zică a crescut de 10 ori.

■ In Valea Șermagului, județul 
Alba, a intrat în funcțiune o ca
pacitate de prelucrare a metalului 
vechi. Primele 10 000 tone au fost 
expediate spre oțelării și turnăto
rii. lată o unitate care nu lasă fie-

i rul să ruginească fără rost.
■ Cu noile blocuri de locuințe 

j date în folosință în viitorul centru 
! agroindustrial Bucecea, județul Bo

toșani, numărul apartamentelor con-
| struite aici a ajuns la 500.

■ Lucrătorii întreprinderii de 
transporturi auto Vaslui au realizat 
în acest an economii la cheltuie-

■ Iile materiale în valoare de peste 
1 800 000 lei. Succesul este cu atît 
mai notabil, cu cit a fost obținut 
în condițiile economisirii unor im
portante cantități de benzină, mo
torină, ulei.

■ Lucrătoarele secției de artiza
nat din comuna Arbore, județul 
Suceava, realizează zeci și zeci de 
modele de ștergare și țesături de 
o rară frumusețe. Și nu întîmplă- 
tor, întrucît la conducerea secției se 
află talentata creatoare populară 
Eufrosina Sturzu, distinsă cu pre
miul I la ultima ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea României".

■ Oamenii muncii de la Fila
tura de bumbac Isaccea, județul 
Tulcea, unitate intrată de curînd în 
circuitul productiv, au livrat prime
le produse. Este vorba de 15 tone 
fire cardate din bumbac. Calitatea 
lor a fost apreciată de beneficia
rii din București și Pucioasa cu ca
lificativul maxim.

■ Deși anotimpul friguros bate 
la ușă, la C.A.P. Vedea, județul Te
leorman, nimeni nu se grăbește să 
pregătească adăposturile pentru a- 
nimalele din sectorul zootehnic. 
Geamurile sînt sparte, ușile nerepa
rate, iar cînd plouă, prin acoperișuri 
plouă ca afară. Să sperăm că a- 
cest semnal nu va rămine... apă

, de ploaie.

CU PRILEJUL „SÂPTAMINII ECONOMIEI"

25-31 OCTOMBRIE 1981

Procurarea obligațiunilor C.E.C. 
în cursul lunii octombrie a.c.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" — acțiune devenită tradi
țională, care se sărbătorește înțre 
25 și 31 octombrie a.c. — Casa de 
Economii și Consemnațiuni acordă 
la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 
cu ciștiguri avantaje suplimentare.

Astfel, s-a prelungit perioada de 
procurare a obligațiunilor C.E.C. cu 
ciștiguri la valoarea lor nominală, 
fără diferență de preț de Ia pri
mele zece zile ale lunii pină la 
sfirșitul lunii, respectiv pînă la 
data de 30 octombrie a.c. inclusiv.

După cum este cunoscut, obliga
țiunile C.E.C. cu ciștiguri se pot 
procura in numărul dorit de la

■ O nouă motonavă de 2 150 
tone a fost lansată la Oltenița. Ea 
face parte dintr-o „familie" de moto
nave destinate exportului.

■ A fost dat în folosință la 
I.J.C.M. Buzău un modern poligon 
de instruire practică, pe probleme 
de protecția muncii, a personalului 
muncitor din unitățile de construc
ții. Poligonul este dotat cu mașini, 
utilaje și instalații care ajută la 
însușirea temeinică a regulilor de 
tehnica securității muncii.

■ In zona băilor Nicolina din 
lași a început construcția unei noi 
policlinici, care va spori posibilită
țile de investigare și tratament ale 
celor veniți să-și îngrijească aici 
sănătatea.

■ A fost omologat prototipul 
unui nou și complex utilaj terasier, 
realizat de Centrul de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică pen
tru tractoare Brașov. Este vorba de 
o mașină destinată executării unor 
lucrări la minele de la suprafață, 
încercările efectuate la Rovinari au 
dat rezultate foarte bune.

■ Prin folosirea minicalculatoru- 
lui românesc M 18, Direcția jude
țeană de poștă și telecomunicații 
Mureș a trecut la generalizarea 
metodei facturării teleelectronice a 
prestațiilor de telecomunicații.

■ La Combinatul de prelucrare 
a lemnului Brăila au fost realiza
te în acest an 18 noi sortimente 
de mobilă. Toate sînt creații ale 
colectivului de proiectanți din com
binat.

■ Concomitent cu eforturile de
puse pentru sporirea producției de 
cărbune cocsificabil, oamenii mun
cii din unitățile bazinului carboni
fer Anina înscriu pe agenda între
cerii și importante economii : 52
tone de motorină, 720 MWh ener
gie electrică, 20 tone de benzină, 
24 tone de fier-beton și 35 tone 
de ciment pentru construcții.

■ întreprinderea textilă „Dum
brava" din Sibiu a îndeplinit in
tegral planul anual de asimilare a 
unor subonsamble și accesorii de 
utilaje, renunțîndu-se la importuri.

■ Au intrat în producția de se
rie la fabrica de instalații și uti
laj tehnologic din Cărei elemente
le de contragreutate, care intră în 
componența unor transportoare des
tinate exportului. Prin realizarea noi
lor produse se economisesc anual 
importante cantități de fontă.

oricare unitate C.E.C. sau unitate 
poștală din întreaga țară.

De asemenea, posesorilor de obli
gațiuni C.E.C. cu ciștiguri li se vor 
acorda la tragerea la sorți pentru 
luna in curs, în afara celor 11 327 
de ciștiguri obișnuite, încă 1 515 
ciștiguri suplimentare a căror va
loare este cuprinsă între 25 000 și 
800 lei.

Tragerea la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. pentru luna aceasta va avea 
loc în Capitală la data de 31 oc
tombrie, cu prilejul căreia vor f‘ 
acordate în total 12 842 de ciștiguri 
cuprinse între 50 Q00 de lei și 800 
de lei.

Cronica zilei
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 

externe, s-a intilnit. joi la amiază, 
cu Păr Stenbăck, ministrul învăță- 
mîntului din Finlanda.

în cadrul convorbirii au fost abor
date unele aspecte ale extinderii și 
diversificării colaborării româno-fin- 
landeze. orecum si unele probleme 
actuale ale vieții internaționale. în 
acest context a fost relevată im
portanta continuării bunei cooperări 
dintre cele două țări, în scopul în
tăririi păcii, securității Si colaborării 
în Europa si în întreaga lume.

A fost de față Olli Bergman, 
ambasadorul Finlandei la București.

în perioada 5—8 octombrie, o de
legație condusă de ministrul învă- 
țămîntului din Finlanda, Par Sten
băck, a efectuat o vizită în țara 
noastră, la invitația ministrului e- 
ducatiei si învătămîntulul. Aneta 
Spornic. ,

Cu prilejul convorbirilor care au 
avut loc la Ministerul Educației și 
învătămîntului s-a realizat un fruc
tuos schimb de opinii si experiență 
privind conținutul si organizarea in- 
vătămîntului din cele două țări si 
s-a exprimat dorința reciprocă ca bu
nele relații de colaborare existente 
In domeniul invătămintului să cu
noască o nouă dezvoltare în viitor. 
Oaspetele a apreciat realizările pe 
care le-a obținut învățămîntul româ
nesc, modul în care se concretizează 
orientările ferme de integrare a a- 
cestuia cu știinta si producția.

Delegația finlandeză a vizitat in
stituții de învătămint superior si me
diu. precum si unele obiective e- 
conomice si cultural-artistice din 
București și din tară.

Delegația finlandeză a vizitat Cen
trul european pentru învățămîntul 
superior din București al UNESCO 
si a avut convorbiri cu Audun Of- 
jord, directorul CEPES.

în timpul vizitei, au avut loc. de 
asemenea, convorbiri la Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste pe 
probleme specifice ale colaborării 
cultural-artistice.

★
La București s-au Încheiat lucră

rile celei de-a XlV-a Conferințe a 
organismelor oficiale de turism si ale 
celei de-a IX-a Conferințe a agen
țiilor de voiai din țările balcanice.

In protocolul semnat se prevede 
lărgirea cooperării turistice între ță
rile participante. Astfel. în cursul a- 
nului 1983 urmează să aibă loc o 
nouă ediție a Anului turistic balca
nic. acțiune de amploare menită să 
contribuie la o mai bună cunoaște
re a potențialului turistic al țărilor 
din regiune și la dezvoltarea schim
burilor turistice.

Totodată, s-au stabilit măsuri 
vizind intensificarea colaborării in- 
terbalcanice ne terțe piețe în 
domeniul turismului, lărgirea gamei 
de facilități în materie de trans
porturi turistice, noi modalități de 
popularizare reciprocă a tezaurului 
turistic de care dispun Bulgaria. Gre
cia. Iugoslavia. Turcia și România. 
Conferința a dezbătut căile de lăr
gire a cooperării dintre agențiile de 
voiai, precum si dintre cluburile au
tomobilistice din țările balcanice, in 
scopul creșterii traficului turistic in
ternational către această zonă a Eu
ropei.

★
Joi dimineața, Ia Poiana Brașov, a 

început ediția 1981 a Simpozionului 
de neurologie româno-bulgar. orga
nizat sub auspiciile societăților știin
țifice de profil din cele două țări. 
Această tradițională manifestare me
dicală, care se organizează, alterna
tiv. in România si Bulgaria, reuneș
te cadre didactice universitare, cer
cetători științifici si medici de spe
cialitate din cele două țări.

Timp de două zile, oarticipantii 
dezbat probleme referitoare la cele 
mai noi modalități de depistare, pre
venire si tratament ale unor mala
dii de natură nervoasă care ău o 
frecventă mai ridicată. în programul 
de desfășurare a reuniunii, rețin, de 
asemenea, atentia probleme legate de 
metode moderne de diagnostic si tra
tament pentru diferite boli neurolo
gice.

★
Joi s-au încheiat la București lu

crările celei de-a II-a Reuniuni pri
vind controlul fluxurilor de trafic ae
rian din Europa de Est. care s-au 
desfășurat sub egida Organizației a- 
viatiei civile internaționale — 
O.A.C.I. si Departamentului aviației 
civile din tara noastră. Au luat parte 
delegații ale unor organisme națio
nale de aviație civilă din 16 țări eu
ropene. precum si reprezentanți ai 
Asociației pentru transportul aerian 
international. Asociației internaționa
le a pilotilor de linie si Asociației 
internaționale a controlorilor de tra
fic aerian.

Timp de trei zile, oarticipantii au 
analizat situația traficului aerian din 
vara anului 1981. procedurile de di
rijare a zborurilor, rețelele de rute, 
alte probleme specifice organizării 
activității in acest domeniu, aspecte 
de interes curent pentru buna des
fășurare a transportului aerian in 
țările Europei. Au fost adoptate, de 
asemenea, o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității de control 
al Xluxuriloi- de trafic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 octombrie. în țară : vreme în 
general frumoasă, îndeosebi în sudul 
țării. Cerul variabil. Pe alocuri, în nor
dul țării, vor cădea ploi ce vor avea 
și caracter de averse. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 16 și 
26 grade, local mai ridicate. Ceață lo
cală dimineața, tn București : vreme 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 9 
și 11 grade, iar cele maxime între 23 
și 26 grade. Dimineața, ceață slabă. 
(Ileana Mihăilă. meteorolog de ser
viciu)

HOTĂRÎREA
Consiliului de Slat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România în legătură 

cu încetarea din viață a președintelui 
Mohamed Anwar EI Sadat

In semn de înaltă prețuire și pentru 
a aduce un profund omagiu pre
ședintelui Mohamed Anwar El Sadat, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste Româ
nia hotărăsc:

Se proclamă doliu național pe în
treg teritoriul Republicii Socialiste 
România, în zilele de 9-10 octombrie 
1981.

Prezentări de condoleanțe 
la ambasada R. A. Egipt

îrt legătură cu încetarea din via
tă a președintelui Republicii Arabe 
Egipt. Anwar El Sadat, la amba
sada acestei țări la București, au 
prezentat, joi, condoleanțe reprezen
tanți ai Consiliului National al Fron
tului Democrației si Unității Socia
liste. Cohsiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
ai Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România si Consiliului National al 
Organizației Pionierilor, ai Asociației 
de prietenie româno-egiptene. Con
siliului popular al municipiului

Lucrările sesiunii Biroului F.S.M.
♦

Joi s-au desfășurat, Ia București, 
lucrările celei de-a 26-a sesiuni a Bi
roului Federației Sindicale Mondiale, 
în cadrul căreia au fost examinate 
stadiul pregătirilor lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres mondial al sin
dicatelor. precum si măsurile între
prinse pentru buna desfășurare a a- 
cestei importante reuniuni, care ur
mează să aibă loc la Havana. în luna 
februarie a anului viitor.

La actuala sesiune au fost prezen
te delegații ale organizațiilor sindi
cale din 25 de țări.

Lucrările sesiunii, au fost deschise 
de Sandor Gaspar, președintele Fe
derației Sindicale Mondiale.

în numele Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
Cornel Onescu. președintele Consi

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Echipa României — in sferturile de finala ale C.M. de fotbal 

pentru juniori
Joi, în patru orașe din Australia 

s-au încheiat meciurile din grupele 
preliminarii ale campionatului mon
dial de fotbal pentru juniori.

Selecționata României a intilnit la 
Melbourne (grupa B) echipa Italiei. 
Fotbaliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0), prin punctul 
marcat de--Gabor din lovitură-de la 
11 metri (min. 58).

Echipa română s-a calificat pentru 
„sferturi" totalizind 5 puncte. Fotba
liștii români, care voi- întilni în con
tinuare echipa Uruguayului, au învins 
în preliminarii cu 1—0 echipa Coreei 
de sud. cu 1—0 pe cea a Italiei și au 
terminat la egalitate 1—1 cu echipa 
Braziliei.

Celelalte rezultate înregistrate :

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
La 14 octombrie,. în cadrul prelimi

nariilor oampionatului mondial de 
fotbal, la Budapesta, echipa Ungariei 
va întilni selecționata Elveției. în ve
derea acestei intîlniri. federația un
gară a alcătuit următorul lot de ju
cători : Meszaros. Katzirz. Kakas 
(portari), Szanto, A. Kdrekes, Cara
ba, Toth, Varga (fundași) ; Muller. 
Sallai. Nyilasi. Raab, Csapo, Mold- 
van, Csongradi (mijlocași) ; Fazekas, 
Bodoni, Eszerhazi, Kiss, Torocslk, 
D. Kerekes. Izo (înaintași).

★
într-un meci contînd pentru preli

minariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 3-a europeană) la Iz
mir echipa U.R.S.S. a învins cu 3—0 
(2—0) selecționata Turciei. Au marcat 
Blohin (min. 36 și 53) și Senghelia 
(min. 16).

în această grupă pe primul loc se 
află U.R.S.S. cu 9 puncte din 5 jocuri, 
urmată de Cehoslovacia — 9 puncte 
(6 meciuri). Țara Galilor — 9 puncte 
(6 jocuri). Islanda — 5 puncte (7 par
tide) și Turcia — zero puncte.

★
La Berlin s-a încheiat turneul in

ternațional de box organizat de clu
bul T.S.K, Berlin. Iată rezultatele în
registrate în cele 12 finale (de la 
semimuscă la super-grea) : Geilich 
(R.D.G.) b.p. N. Crăciun (România) ; 
Maczuga (Polonia) b.p. Orewa (Nige
ria) ; Pereira (Cuba) b.p. Schaeffer 
(R.D.G.) ; Koch (R.D.G.) b.p. Sta- 
cheicz (R.D.G.); Nowakowski (R.D.G.) 
b. neprezentare pe Fl. Țircomnicu 
(România) oprit de medic ; Schwarz 
(R.D.G.) b.p. Alșucov (U.R.S.S.) ; 
Krueger (R.D.G) b.ab. Timm (R.D.G.); 
Lapteev (U.R.S.S.) b. ab. 1 pe Hun
ger (R.D.G.) ; Neils (R.D.G.) b.p. 
Schroth (R.D.G.) ; Nebrig (R.F.G.) 
b.p. P. Skrzecz (Polonia) ; G. Skrzecz 
(Polonia) b.ko. 2 pe Philipp (R.D.G.); 
Abadjian (U.R.S.S.) b.p. Subotin 
(U.R.S.S.).

In ziua funeraliilor președintelui 
Mohamed Anwar El Sadat - 10 oc
tombrie 1981 — Drapelul Republicii 
Socialiste România va fi arborat în 
berna.

In zilele de doliu național, teatrele, 
cinematografele, radioul, televiziunea 
și celelalte instituții de cultură și artă 
își vor adapta programul în mod 
corespunzător.

București. Uniunii scriitorilor șl 
Universității București.

Cei prezenti au păstrat un mo- 
ment de reculegere in fata portre
tului îndoliat al președintelui Anwar 
El Sadat si au semnat in cartea de 
condoleanțe.

Au fost exprimate însărcinatului cu 
afaceri ad-interim al R.A. Egipt la 
București. Ataa M. Haroun. senti
mente de compasiune si sincere con
doleanțe.

★
Au prezentat, de asemenea, condo

leanțe șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

(Agerpres)

liului Central al U.G.S.R.. a trans
mis oarticipantilor un cordial salut.

Ibrahim Zakaria. secretar general 
ad-interim al F.S.M., a făcut apoi 
o expunere de motive pe marginea 
documentului intitulat : „Sindicatele 
si problemele majore ale anilor ’80", 
care urmează să fie prezentat la cel 
de-al X-lea Congres mondial.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul delegați dm R.P. Polonă, 
R.S. Cehoslovacă. Republica Socialis
tă România. U.R.S.S.. Liban. Cuba, 
Japonia, Sri Lanka, Irak, Madagascar, 
R.P. Mongolă, Siria, Indonezia. Fran
ța, Argentina, R.S.’ Vietnam si R.P. 
Congo.

După încheierea dezbaterilor au 
fost adoptate documentele ce vor fi 
prezentate Congresului Sindical Mon
dial.

Brisbane (grupa A) : Polonia — 
S.U.A. 4—0 (2—0) ; Uruguay — Qatar 
1—0 (0—0) ; Melbourne (grupa B) 
Brazilia — Coreea de sud 3—0 (0—0); 
Canberra : (grupa C) : R.F. Germa
nia — Spania 4—2 (1—0) ; Mexic — 
Republica Arabă Egipt 3—3 (2—1) ; 
Sydney (grupa D) ; Australia — An
glia l—l (1—0) ; Argentina — Came
run 1—0 (1—0).

Meciurile din sferturile de finală 
ale competiției se vor desfășura du
minică. fl octombrie, după următorul 
program : Uruguay — România (la 
Melbourne) ; R.F. Germania — Aus
tralia (la Canberra) ; Brazilia — 
Qatar (la Newcastle) ; Anglia — 
Republica Arabă Egipt (la Sydney).

La patinoarul „23 August" din Ca
pitală, în cadrul campionatului divi
ziei A la hochei pe gheață, s-a dis
putat joi o nouă întîinire între echi
pele bucureștene Dinamo și Steaua. 
Hocheiștii de la Dinamo au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (2—1, 0—1, 
1—0).

♦
Sala Floreasca din Capitală a găz

duit joi seara primul meci dintre 
echipă Steaua și formația vest-ger- 
mană B.S.C. Saturn Koln, conțînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
(grupa A) ia baschet masculin. Bas- 
chetbaliștii români au terminat în
vingători cu scorul de 85—84 (38—44), 
principalii realizatori fiind Opșitaru
— 23 puncte, Cernat — 20 puncte și 
Ermurache — 16 puncte. Din forma
ția oaspete s-au evidențiat Neumann
— 25 puncte și Pappert — 23 puncte.

★
Din gala de box de aseară ce a 

avut loc la sala I.S.B. din Capitală 
la juniori s-au înscris următoarele 
rezultate, în ordinea categoriilor fiind 
desemnați cîștigători Alexandru Pa
vel de la Metalul, a cîștigat la punc
te ; Ionul Ionescu de la Olimpia a 
ciștigat in repr. 3 prin abandon ; 
Dincă Vasile de la Mașini-unelte 
prin inferioritatea adversarului in 
repr. 1 ; Tudose Vasile de la Meta
lul c.p. ; Toth Cornel — Steaua c.p. ; 
Dumitru Mocanu de la Mașini-unelte 
prin Inferioritate în repriza a doua ; 
Marian Decebal de la Metalul prin 
abandon in repriza a treia ; Gheor- 
ghe Mirea de la Mașini-unelte c.p. ; 
Marin Ruse de la „Autobuzul" prin 
inferioritate în repriza întîi ; Ga
briel Crăciun de la U.R.B.I.S. în re
priza 3 prin r.s.c. ; Grigore Barbu de 
la Metalul c.p.

Tot in sala I.S.B. din strada Berzei, 
duminică 11 octombrie 1981, orele 10, 
va avea loc în cadrul cupei F.R. Box 
întîlnirea de juniori dintre selecțio
natele județului Brăila și cea a mu
nicipiului București.

Mărturiile creativității 
muncitorești

Cind la Sofia se rostește numele 
lui Anton Ivanov, gindul se în
dreaptă, firesc, spre eroul-martir 
al rezistenței antifasciste bulgare, 
executat la 1 iunie 1942 în clădirea 
garnizoanei locale. A fost unul din
tre cei 55 de antifasciști care au dat 
aici, in anii 1942—1944, ultima bătă
lie a vieții lor — stind dîrji și 
demni în fața plutonului de execu
ție. Se păstrează aici ultimele rîn- 
duri ale lui Anton Ivanov, dove
dind nestrămutata lui încredere în 
justețea cauzei căreia i se dedicase: 
„Mor liniștit, cu sentimentul satis
facției pentru datoria împlinită, cu 
credința în izbînda ideii pe care o 
slujesc".

în încăperile și coridoarele acelei 
clădiri, transformate în muzeu, vizi
tatorul ascultă cu emoție evocarea 
luptei de acum aproape patru 
decenii a grupului- de revoluțio
nari însuflețiți de idealul comunist. 
Și cu atit mai adine se așazâ in 
conștiință faptele și idealurile lor, 
cu cît unii dintre cei 55 erau fii ai 
răsculaților bulgari de la 1876 sau 
ai voluntarilor bulgari de la 1877— 
1878. Adică fii ai acelora care în 
cele șapte luni ale 
războiului neatîr- 
nării fuseseră to
varăși de luptă si 
de speranță cu 
zecile de mii • de 
dorobanți și că
lărași români ce 
pecetluiseră pe cîmpurile de bătălie 
sud-dunărene, alături de ostașii 
ruși, independența României și a 
Bulgariei. Cei 55 întruchipau astfel 
chiar fizicește continuitatea unui 
ideal : de la neatirnarea națională 
la eliberarea socială deplină, la 
făurirea pe, aceste meleaguri a unei 
lumi a dreptății naționale și socia
le. Așa cum la noi. cei mai buni 
dintre urmașii călărașilor de Ia 
1877 năzuiau la „Dacia muncitoru
lui și țăranului", iar apoi la „Româ
nia socialistă de mîine".

Astăzi, numele lui Anton Ivanov 
este purtat de una din uzinele 
fruntașe ale capitalei bulgare. Este 
întreprinderea de frigidere, com- 
presoare și agregate frigorifice, 
singura de acest fel din tara 
vecină și prietenă. Istoria ei începe 
efectiv în anul 1948. cind trei mici 
unități industriale au fuzionat, al
cătuind nucleul marii întreprinderi 
de astăzi. Dar dacă numărul anilor 
întreprinderii a ajuns la 33, gazdele 
se referă, ca la un moment de 
renaștere a uzinei, la anul 1975. 
Atunci a avut loc nu numai recon
strucția fabricii, ci și ampla ei 
modernizare și reutilare tehnică. 
Aceasta a asigurat o largă diver
sificare a gamei sortimentale, pa
ralel cu un substantial spor de 
producție. Se realizează astfel în 
acest an circa 140 000 de instalații 
frigorifice (în 9 tipuri), o bună 
parte dintre acestea fiind destinate 
exportului.

Mărturie a importantului poten
țial de creație a celor 2 000 de 
muncitdri de aici, a pasiunii și in
vestiției lor. de inteligentă, între
prinderea s-a situat în anul trecut 
pe locul intii in întrecerea socialistă 
dintre întreprinderile sofiote. aceas
ta adueîndu-i o bine meritată dis
tincție — emblema de aur care 
răsplătește pe fruntași. Un succes 
care a fost repetat și în primul 
semestru al acestui an. Și pentru 
a avea măsura reală a valorii aces
tor succese, să adăugăm că Sofia 
este cel mgi important centru in
dustrial al Bulgariei prietene, reali- 
zînd aproape o cincime din pro
ducția industrială și cam tot atita 
din venitul national.

Prezentînd întreprinderea de 
astăzi, gazdele nu uită nici un mo
ment perspectiva : planurile de 
viitor prevăd realizarea în anul 
1985 a unui volum de producție de 
1,5 ori mai mare fiecît în acest an. 
Sînt creșteri ce se vor realiza nu

însemnări de călătorie 
din R. P. Bulgaria

ALBA IULIA: Lucrări edilitare 
cu sprijinul cetățenilor

Contribuția cetățenilor municipiu
lui Alba Iulla la mai buna gospodă
rire și continua înfrumusețare a 
acestei străvechi așezări este eva
luată, în perioada care a trecut din 
acest an, la peste 70 milioane lei. 
Cu participarea lor la muncă, au 
fost modernizate o serie de străzi, 
a fost introdusă apa potabilă în car

VASLUI: Realizări ale constructorilor 
de locuințe

Datorită utilizării judicioase a 
timpului de lucru, aprovizionării 
ritmice cu materiale și eforturilor 
depuse în cele nouă luni care au 
trecut din acest prim an al cinci
nalului calității Si eficientei, planul 
în profil teritorial al construcției 
de locuințe a fost îndeplinit de că
tre harnicii constructori vasluieni 
în proporție de 103,5 la sută. Au 
fost date astfel în folosință un nu
măr de 1 854 apartamente cu grad 
sporit de confort, tot atitea familii 
de oameni ai muncii mutîndu-se in 
casă nouă. Cu acestea, zestrea edi

pe seama extinderii întreprinderii, 
ci prin sporirea gradului de tehni
citate și ridicarea productivității 
muncii, care vor cunoaște un ritm 
de creștere și mai accelerat

Asemenea preocupări ale colecti
vului muncitoresc de la „Anton 
Ivanov" sînt, într-un anumit sens, 
sugestive pentru întreaga industrie 
bulgară. Pentru că, concretizind 
obiectivul formulat in raportul pre
zentat de tovarășul Todor Jivkov 
la cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar, privind 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale, a tuturor sferelor vieții 
sociale ca o condiție decisivă pen
tru progresul tării, în actualul 
cincinal — denumit cincinal al 
progresului tehnic — efortul prin
cipal al tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii se îndreaptă spre 
modernizarea producției, introdu
cerea realizărilor de vîrf din do
meniul tehnologiei, tehnicii și orga
nizării muncii, asigurarea și folo
sirea mai rațională a resurselor 
energetice și de materii prime. De 
aceea, 70 la sută din totalul investi

țiilor acestui cin
cinal sînt îndrep
tate spre reutila- 
rea tehnică a în
treprinderilor in
dustriale. în une
le ramuri acest 
procent fiind și 

mai ridicat (în industria ușoară, de 
pildă, 90 Ia sută din investiții sînt 
orientate în direcția modernizării, 
inclusiv prin automatizare, a pro
ducției, realizării de noi tipuri de 
produse cu caracteristici superioa
re). Aceeași orientare are în vedere 
creșterea în ritmuri mai înalte a 
ramurilor industriale de vîrf. con
strucțiile de mașini și chimia 
urmind să-și sporească volumul 
producției cu peste 50 la sută.

In aceeași ordine de .idei se cuvin 
subliniate eforturile ce se întreprind 
pentru realizarea programelor spe
ciale, cu termene ce merg pînă in 
anul 1990, privind dezvoltarea in
dustriei electronice și electrotehni
ce sau a ceea ce colegii bulgari 
numesc „robotizarea industriei". 
Cîteva cifre vor fi grăitoare pen
tru amplitudinea acestor ultime 
proiecte : se prevede ca pină la 
sfirșitul anului 1985, în industria 
construcțiilor de mașini, utilajele cu 
comandă numerică să preia circa o 
treime din operațiile de prelucrare 
a pieselor.

Oriunde ne-am aflat pe meleagu
rile bulgare — la întreprinderea 
„Anton Ivanov" sau în mari muzee 
din Sofia, la casele memoriale 
„Vasil Levski" din Karlovo și 
„Hristo Botev" din Kalofer, la Ka- 
zanlîk. ori la Etîr. la Veliko Tir- 
novo sau Plevna — am auzit de 
numeroase ori repetat, cu admira
ție și prietenie, numele României. 
Fie pentru a sublinia tradițiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două poooașe vecine, cu multisecu
lare rădăcini in istorie, lupta dusă 
in comun, de atitea ori în trecut 
pentru îmnlinirea unor aspirații 
fundamentale. Fie pentru a se 
evoca, în cuvinte elogioase, reali
zările de astăzi ale României so
cialiste, faptul că puternica dezvol
tare a economiilor naționale ale 
celor două țări creează noi posibi
lități in vederea adîncirii legături
lor noastre de conlucrare pe multi
ple planuri.

Și, intr-adevăr, colaborarea ro- 
mâno-bulgară îmbracă o multitu
dine de forme : de la realizarea în 
comun a unor mari obiective eco
nomice și pînă la schimburile ști
ințifice și cultural-artistice. Poten- 
tînd prin aceasta eforturile de dez
voltare ale celor două țări. întin- 
zînd, peste „drumul fără pulbere" 
al străvechiului Danubiu, punți noi 
de prietenie între cele două po
poare.

Silviu ACHIM

tierul Partoș și s-a extins rețeaua 
de canalizare pe străzile Crinului, 
Florilor, București, Tolstoi. Totoda
tă, s-au amenajat zone verzi pe o 
suprafață de 10 hectare în noile an
sambluri de blocuri „Cloșca II" și 
„Cloșca III" de pe „Platoul Roma
nilor", precum și in cartierul „Am- 
poi“. (Ștefan Dinică).

litară a județului s-a îmbogățit nu
mai in ultimul deceniu cu peste 
17 500 apartamente. Mai buna or
ganizare a muncii, ordinea și dis
ciplina în producție constituie o 
preocupare statornică și pe șantie
rele de construcții din Vaslui, Bîr- 
lad, Huși și Negrești, in vederea 
pregătirii frontuiui de lucru pen
tru perioada următoare, pentru fi
nalizarea altor 1 000 de apartamen
te aflate în prezent într-un stadiu 
avansat de execuție și care vor fi 
predate beneficiarilor pînă la sfîr- 
șitul anului. (Petru Necula).

Tă
• ȘOSELE DE GHEA-

Specialiștii sovietici au pus
la punct o metodă ingenioasă 
pentru amenajarea unor șosele 
pe gheata fluviilor siberiene in 
zona diferitelor șantiere de con
strucții care, ne timp de iarnă, 
pot fi aprovizionate doar pe ca
lea aerului. Pentru construcția 
drumurilor respective se folosese 
instalații de... ploaie artificială, 
care sint deplasate de-a lungui 
fluviilor și care stropesc gheața 
abia formată cu un strat omogen 
de apă care îngheață imediat, 
lăsînd in urmă un drum neted. 
Gheața drumului fiind mai 
groasă decit cea naturală din 
jur se menține timp mai înde
lungat și astfel șoseaua de ghea
ță poate fi folosită mai mult
timp spre primăvară.

• „MINA" DE PE 
FUNDUL OCEANULUI. 
Un important zăcămint de mi
nereuri metalifere, cuprinzind în 
special cupru și argint, a fost, 
descoperit in Pacific, în apropie
re de Insulele Galapagos, la 
aproximativ 560 kilometri de 
țărmurile Ecuadorului, a anuntat. 
marți. Administrația națională a 
S.U.A. pentru atmosferă și ocea
ne. El se găsește la suprafața 
solului oceanic, sub un strat de 
apă de 2 600 metri. Prezența 
zăcămîntului este anunțată de 
zeci de conuri, amintind de sta
lactitele din peșteri, înalte de 
cîteva zeci de metri. Straturile 
de minereuri, cu un mare grad 
de concentrare, au o grosime de 
cel puțin 40 de metri, o lățime

de 200 metri și o lungime de 975 
metri, fiind situate intr-o zonă 
submarină muntoasă, după cite 
se pare intr-o crevasă vulcanică. 
Specialiștii americani consideră 
că zăcămintul —■ a cărui valoare 
depășește cîteva miliarde dolari 
— poate fi ușor exploatat cu 
tehnologia existentă.

• ÎNTRE MAREA NEA
GRA Șl MEDITERANĂ. 
Studiind denunerile de ne fun
dul Mării Negre si Mării Medi- 
ttrane. cercetători de la Univer
sitatea din Harkov si de la In
stitutul de oCeanologie al Aca
demiei d.e Știinte a U.R.S.S. au 
ajuns la concluzia că. de-a lun
gul existentei lor. in cîteva rîn- 
duri legătura dintre cele două 
mări s-a întrerupt si anoi s-a
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restabilit. Aceste concluzii au 
fost trase din studierea cruste
lor de calcar ale unor organis
me monocelulare fosile, comu
ne pentru cele două mări în a- 
numite epoci geologice si lip
sind din ambele mări în alte 
epoci.

• PENTRU ERADICA
REA MALARIEI. Organiza
ția Mondială a Sănătății a în
tocmit un plan menit să elimi
ne malaria din toate regiunile 
globului. S-a calculat că apro
ximativ 150 milioane persoane 
suferă anual de De urma ma

lariei : in fiecare an. numai în 
zona tropicală a Africii, aceas
tă boală seceră un milion de 
copii sub 5 ani. întrucit para
zitul care cauzează malaria a 
devenit rezistent la medica
mentele obișnuite, cercetătorii 
americani de la Institutul me- 
dico-militar ..Walter Reed" au 
dus la ounct un nou produs, nu
mit meclopină, care promite să 
fie' extrem de eficace si să nu 
declanșeze efecte secundare 
dăunătoare. Testele cu noul 
medicament au dat rezultate 
încuraiatoare. iar S.U.A. l-au 
dus la disoozitia țărilor care au 
nevoie de el.

• DINOZAURI CON
TRA... DINOZAURI. La 
Muzeul de istorie naturală din 
Beijing a fost expus scheletul 
unui dinozaur carnivor, descope
rit cu aproape doi ani în urmă 
in provincia Sichuan, din sud- 
vestul Chinei. Măsurînd nouă 
metri lungime și patru metri 
înălțime, dinozaurul, al cărui 
schelet s-a păstrat ddstul de 
bine, are un cap mare și puter
nic și dinți foarte ascuțiți ; 
membrele anterioare sînt scurte, 
iar cele posterioare sînt mari, 
dovedind capacitatea de a susți
ne fără dificultăți întreaga greu
tate a animalului. Analizele ara
tă că această specie de reptilă 
uriașă avea ca pradă predilectă 
dinozaurii ierbivori și domina cu

autoritate absolută lumea anima
lelor de acum 140 milioane de 
ani, de la sfirșitul perioadei 
jurasicului.

• TRAVERSAREA 
AFRICII CU O BAR
CĂ CU MOTOR. Un 
grup de șapte tineri francezi au 
hotărit să traverseze Africa de 
Ia vest la est, cu o ambarcațiune 
cu motor. Ei vor lua startul de 
pe litoralul Atlanticului, din 
apropierea orașului senegalez 
Saint Louis, vor urma cursul 
unor rîuri interioare, urmind să 
parcurgă distanța de 16 000 km 
pină in portul kenyan Mombasa, 
de la țărmul Oceanului Indian. 
Expediția, denumită „Rîurile

Africii", străbate 14 state africa
ne, obiectivul său fiind întoc
mirea hărții exacte a rîurilor 
parcurse, precum și cunoașterea 
DODulatiilor întilnite.

• APARAT FOTO PA
NORAMIC PENTRU A- 
MATORI. Specialiștii ameri
cani au realizat un aparat foto
grafic panoramic pentru amatori. 
El este dotat cu un miner care ti 
permite să execute o rotire de 
360 de grade la fiecare apăsare 
ne declanșator, timn în care se 
execută o singură fotografie. 
Consumul de peliculă este de 15 
centimetri pentru fiecare clișeu. 
Pelicula dintr-o casetă este sufi
cientă pentru realizarea de opt 
fotografii panoramice.

□I



IN LEGĂTURĂ CU DESEMNAREA NOULUI PREȘEDINTE AL TARIISJJB DEVIZA „ECAllTATE.JNDEPENDEN'IĂ NAțIOSALĂ, PACE"

Deschiderea lucrărilor 
Congresului mondial al femeilor

FRAGA 8 (Agerpres). — Corespondentă de la Anca Voican : Sub 
deviza „Egalitate, independentă națională, pace", la Palatul Culturii din 
Praga s-au deschis lucrările Congresului mondial al femeilor, organizat 
din inițiativa Federației Democrate Internaționale a Femeilor (F.D.I.F.). 
Participă delegații din partea unor organizații și mișcări ale femeilor 
din peste 120 de state ale lumii, între care și România, precum și re
prezentanți ai unor organizații neguvernamentale, internaționale și regio
nale, ai unor organisme și instituții specializate die O.N.U., invitați.

Lucrările congresului au fost 
F.D.I.F.

în ședința inaugurală a luat cu- 
vintul Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C.C., președintele 
R. S. Cehoslovace, care a subliniat 
capacitatea femeilor din lumea în
treagă de a se constitui într-o forță 
socială mereu mai puternică pentru 
apărarea păcii și dreptului popoare
lor la o dezvoltare liberă, indepen
dentă, pentru eliminarea pericolelor 
războiului.

Luind cuvintul. Leticia Shahani, 
adjunct al secretarului general al

NAȚIUNILE UNITE

În pregătirea celei de-a II-a sesiuni 
a O.N.U. consacrate dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Corespondență de la Romulus 
Căplescu : La sediul Națiunilor Unite s-a deschis o nouă etapă a lucrărilor 
Comitetului de pregătire a celei de-a II-a sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate dezarmării, care urmează să aibă loc in 'pri
măvara anului viitor. Comitetul are sarcina să definitiveze proiectul ordi
nii de zi și să examineze celelalte aspecte legate de organizarea sesiunii 
speciale și, totodată, să-și înainteze recomandările și concluziile, sub forma 
unui raport, actualei sesiuni ordinare a Adunării Generale.

După cum se știe, țara noastră 
sprijină activ ideea unei noi sesiuni 
speciale a O.N.U. consacrate dezar
mării. Poziția României în această 
chestiune a fost formulată în răs
punsul guvernului român la scri
soarea secretarului general al O.N.U. 
cu privire la ordinea' de zi și cele
lalte probleme referitoare la noua 
sesiune specială. în răspuns se arată 
că. după părerea României, orientarea 
fundamentală a celei de-a II-a se
siuni speciale a O.N.U. în condițiile 
în care perspectiva unui progres real 
spre oprirea cursei înarmărilor și re
alizarea dezarmării nu s-a putut ma
terializa. din păcate, după prima se
siune specială din 1978. trebuie sa 
conste in restabilirea increderii că 
dezarmarea este posibilă. Esențial 
este să se cristalizeze direcții clare de 
acțiune în ce privește căile și moda
litățile ce trebuie urmate pentru a se 
realiza o schimbare radicală a situa
ției actuale in negocierile de dezar
mare, astfel incit să se poată trece la 
măsuri practice pe linia dezarmării 
și "in primul rind a celei nucleare.

Răspunsul guvernului român a re
levat, totodată. însemnătatea unei 
noi abordări, mai, complexe, a

YAOUNDE

Țările africane cer băncilor occidentale 
modificarea condițiilor de acordare a creditelor
YAOUNDE 8 (Agerpres). — La 

Yaounde s-au încheiat lucrările unei 
conferințe internaționale de colabo
rare a tarilor africane cu state de 
pe alte continente. Participântii au 
examinat probleme legate de instau
rarea unor noi relații economice in
ternaționale. Evidențiind necesitatea 
restructurării actualului tip de rela
ții, în care persistă inegalitățile în
tre cei bogati si cei săraci, repre
zentanții statelor africane au relevat 
dificultățile De care le intîmpină pe 
dan economic. în special în dome
niul energetic.

Reprezentanții statelor membre ale 
Organizației Unității Africane și ai 
altor organizații internaționale au 
propus, pe parcursul dezbaterilor, 
stabilirea unor preturi mai echita
bile Ia minereuri exportate de sta
tele continentului african. Totodată, 
ei au cerut băncilor occidentale să

Melbourne. Un apel /a desfășurarea 
constructivă a dialogului Nord-Sud

Dificultățile care confruntă econo
mia mondială și consecințele acesto
ra îndeosebi asupra țărilor in curs 
de dezvoltare, necesitatea relansării 
dialogului Nord-Sud, soluționarea 
prin mijloace pașnice a conflictelor, 
asigurarea dreptului ponorului nami- 
bian la autodeterminare și indepen
dență — șint citeva din temele care 
s-au aflat’în atenția reuniunii de la 
Melbourne a șefilor de stat si de gu
vern din țările membre ale Common- 
wealthului.

Creată, in urmă cu o jumătate de 
veac, sub denumirea de „Common
wealth of British Nations", această 
organizație, menită să înlocuiască 
ceea ce pină atunci reprezentase im
periul britanic, a reunit, .alături de 
Marea Britanie. cele citeva domi
nicane care obținuseră independenta, 
dar continuau să fie apropiate de 
fosta, metropolă, precum și teritoriile 
dependente încă de Regatul Unit. în 
cursul anilor Commonwealthul a 
reușit, printr-un șir de reconsiderări 
necesare, să se acomodeze’fenomene
lor noi ale lumii contemporane, chiar 
și după ce imensa majoritate a fos
telor colonii și-au cucerit indepen
dența. răminînd un important for in
ternațional, care reunește 44 de state 
și teritorii diferite de pe toate con
tinentele. cu o populație de un mi
liard de locuitori. Printre acestea se 
află state întinse, cu o supnafată de 
circa 10 milioane kmp, cum este 
Canada, precum și țări mici, ca de 
exemplu Tuvalu, sub 30 kmp ; sînt 
țări cu o populație numeroasă ca In
dia, care numără 680 milioane locui
tori. iar altele cu numai 8 000, ca 
insula Nauru, din Pacific ; sint reu
nite state dezvoltate, ca Marea Bri
tanie, Australia, Noua Zeelandă. Ca
nada, precum și țări sărace, al căror 
venit anual pe cap de locuitor abia 
se ridica la 100 lire sterline. în aceste 
condiții, este lesne de înțeles că în 
timpul lucrărilor Conferinței Com- 
monwealthului dezbaterile au evi
dențiat nu puține deosebiri de păreri 
Intr-o serie de probleme importante 
ale actualității. Cu toate acestea, par- 

deschise de Freda- Brown, președinta

O.N.U., directorul Centrului O.N.U. 
pentru dezvoltarea socială și pro
bleme umanitare, a accentuat asupra 
necesității îndeplinirii principalelor 
obiective ale Deceniului femeii, ca 
și a prevederilor Programului celui 
de-al treilea Deceniu pentru dezvol
tare, relevînd, de asemenea, însem
nătatea „Convenției privind elimi
narea oricărui fel de discriminare 
fafă de femei".

Lucrările Congresului mondial al 
femeilor continuă.

problemelor dezarmării. în strînsă in
terdependență cu alte probleme ma
jore ale umanității, cum ar fi cea a 
dezvoltării pentru a lega procesul 
dezarmării de satisfacerea necesități
lor economice și sociale ale tuturor 
țârilor și în special ale celor in curs 
de dezvoltare. Adoptarea de măsuri 
pentru a stimula interesul opiniei pu
blice internaționale fată de proble
mele dezarmării, democratizarea con
tinuă a cadrului de negociere creat 
la prima sesiune specială. întărirea 
rolului O.N.U. in domeniul dezarmării 
au fost alte direcții fundamentale de 
acțiune evidențiate în documentul 
românesc.

Fără îndoială, pregătirea temeinică 
a sesiunii speciale impune luarea în 
considerare a unor asemenea idei și 
propuneri constructive, cum sînt cele 
formulate în răspunsul guvernului 
român, a propunerilor pozitive avan
sate de celelalte state. Așa cum se 
subliniază aici la O.N.U., aceasta ne
cesită ca la lucrările comitetului pre
gătitor să se manifeste voință poli
tică, spirit de cooperare, pentru a se 
putea astfel asigura succesul viitoa
rei sesiuni speciale, corespunzător 
așteptărilor popoarelor lumii.

modifice, condițiile de acordare a îm
prumuturilor si creditelor întrucit. in 
condițiile actuale, cresc datoriile ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare.

★
BONN 8 (Agerpres). — Purtătorul 

de cuvint pentru problemele de; po
litică economică al fracțiunii parla
mentare a Partidului Liber Democrat, 
Helmut Haussmann, s-a pronunțat, 
miercuri, la Bonn, pentru o scădere 
urgentă a nivelului dobînzilor la cre- 
.dite.

După cum precizează agenția 
D.P.A.. vorbitorul a arătat că in vre
me ce marile întreprinderi isi pot 
realiza cu mijloace proprii planuri
le de investiții indiferent de evolu
ția dobînzilor. întreprinderile indus
triale mici și mijlocii, precum și 
cele din construcții sint în pericol 
să ajungă într-o situație dificilă din 
cauza dobînzilor ridicate.

ticipanții au reușit să adopte un im
portant document comun, „Declara
ția de la Melbourne" și un comuni
cat final, care reliefează punctele de 
vedere ale reprezentanților statelor 
participante.

Potrivit aprecierilor presei inter
naționale, o importanță deosebită are 
faptul că atît „Declarația de la Mel
bourne", cit și Comunicatul final 
subliniază necesitatea întreprinderii 
unor acțiuni politice urgente în ve
derea relansării/dialogului Nord-Sud, 
de a se găsi soluții la problemele 
economice critice cu care se con
fruntă țările lumii a treia. în timpul 
dezbaterilor, numeroși vorbitori au 
reliefat consecințele adincirii pră- 
pastiei care separă țările bogate de 
cele sărace. „Gravele inegalități în 
distribuirea bogățiilor și adîneirea 
sărăciei în care trăiesc milioane de 
oameni din țările în curs de dezvol
tare reprezintă surse fundamentale 
de tensiune și instabilitate în lume", 
se arată in declarație. „Este de bun 
augur — transmitea agenția France 
Presse — că puțin timp înaintea re
uniunii la nivel înalt Nord-Sud de la 
Cancun (Mexic), țările Commonweal- 
thului exprimă un sprijin deplin ce
rerii statelor în curs de dezvoltare 
privind organizarea de negocieri glo
bale". Mai mult, după ce arată că 
„este necesar să se depună toate 
eforturile pentru înlăturarea oricărui 
obstacol din calea acestor negocieri", 
comunicatul adaugă că viitoarea reu
niune de la Cancun are datoria „să 
ia' o inițiativă cutezătoare pentru 
angajarea cooperării economice in
ternaționale pe un drum nou și con
structiv". Aceasta a determinat zia
rul „International Herald' Tribune" 
să scrie că reuniunea „s-a transfor
mat intr-un forum pentru dialogul 
Nord-Sud". '

O atenției deosebită a fost acordată, 
in acest context, instabilității de pe 
piețele monetare și consecințelor 
creșterii fără precedent a dobînzilor 
impuse de unele țări occidentale, care 
au ca rezultat spolierea statelor slab 
dezvoltate si în mod deosebit a „să-

Secretarul general al C. C. al P. C. Mexican 
a primit pe șeful delegației U.T.C.

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.. care în
treprinde o vizită oficială în Mexic, 
in fruntea unei delegații a U.T.C.. a 
fost primit de tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist Mexican.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise un 
călduros si prietenesc salut. împreu
nă cu cele mai bune urări secreta
rului general al C.C. al P.C.M.. con
ducerii partidului și comuniștilor 
mexicani, de noi succese in activita
tea ce o desfășoară.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo 
a rugat să se transmită conducăto
rului partidului si statului român un 
cordial si prietenesc salut si cele mai 
sincere urări de noi și tot mai mari 
succese în activitatea prodigioasă pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului si statului, spre binele poporu
lui român, al cauzei păcii, socialis
mului si înțelegerii în lume.

FRANȚA
Adunarea Națională a aprobat 

programul energetic guvernamental
PARIS 8 (Agerpres). — Deputății 

francezi' au aprobat (cu 331 de vo
turi pentru și 67 împotrivă) declara
ția guvernamentală privind politica 
de independentă energetică a tării — 
informează agenția France Presse.

Programul energetic guvernamental 
^probat de Adunarea Națională pre
vede o încetinire a ritmului de apli
care a programelor în domeniul ener
geticii nucleare si. totodată, o dezvol
tare — apreciată ca excepțională de 
premierul Pierre Mauroy — a econo
miilor de energie, care urmează să

MADRID

Dezbateri în Congresul Deputaților 
în problema aderării Spaniei la N.A.T.O.

MADRID 8 (Agerpres). — Grupul 
de deputati din Țara Bascilor a pro
pus, în cursul dezbaterilor din Comi
sia pentru relații externe a Congre
sului Deputaților consacrate proble
mei aderării Spaniei la N.A.T.O., o 
serie de amendamente la planul pre
zentat de guvern. Acestea prevăd or
ganizarea unui referendum consulta
tiv, un angajament din partea guver
nului de a supune aprobării Congre
sului proiectul de aderare, de a nu 
autoriza stocarea de arme nucleare 
pe teritoriul tării, precum și obliga
tivitatea de a solicita ratificarea in 
termen de un an de către Cortesuri 
a tratatului de neproliferare nu
cleară.

Secretarul general al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol. Felipe

P. C. Portughez se pronunță pentru acțiuni comune 
ale forțelor democratice naționale

LISABONA 8. — Trimisul ■ Ager
pres, Leonard Mehedinți, transmite : 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Portughez a dat publicității o 
declarație de poziție privind actuala 
situație social-politică si economică 
internă, precum și sarcinile care revin 
forțelor stîngii în apărarea regimului 
democratic. Declarația subliniază că 
In condițiile Portugaliei de astăzi se 
impune tot mai mult oa un impera
tiv național realizarea unei înțelegeri 
si acțiuni comune ale tuturor forțelor 
democratice și patriotice si formarea, 
pe această bază, a unei noi majori
tăți parlamentare in njăsură să ofere 
soluții viabile problemelor cu care se 
confruntă în prezent societatea por
tugheză. P.C. Portughez își reafirmă 
hotărtrea de a examina cu Partidul 
Socialist, cu toate celelalte partide și 
sectoare democratice, fără excepție, 

(din a ctualita TEA POLITICĂ)
racilor cei mai săraci". Avîndu-se in 
vedere în mod expres problema do- 
binzilor. Comunicatul lansează un 
apel „tuturor guvernelor, in special ale 
marilor puteri economice, să mani
feste mai multă grijă față de reper
cusiunile politicilor lor asupra altor 
țări". Pe lingă apeluri ca statele dez
voltate să ajute „lumea a treia" să 
scape de sărăcie — „aceasta fiind nu 
un act de caritate, ci de securitate", 
după cum s-a arătat — numeroși 
participanti au criticat structurile ac
tuale ale comerțului internațional, in 
cadrul cărora „cei săraci vind ieftin 
și cumpără scump". De asemenea, 
toți vorbitorii s-au pronunțat pentru 
eliminarea măsurilor protectioniste 
din balea comerțului international, in 
special a barierelor impuse de tarile 
dezvoltate față de statele in curs de 
dezvoltare.

Numeroși șefi de stat și de guvern 
au subliniat, în intervențiile lor, le
gătura directă, evidentă dintre dez
voltare și dezarmare, menționind că 
goana înarmărilor, oare cuprinde in 
chingile ei tot mai multe țări, din 
lumea a treia, pune în pericol atît 
eforturile popoarelor de a-si făuri o 
economie prosperă, cît și pacea și 
însăși existenta întregii omeniri. De 
aceea. Comunicatul final subliniază 
necesitatea stopării cursei înarmări
lor, în special a celor; nucleare. în

bonn . „Mai multe arme
nu înseamnă mai multă securitate"

După dezbaterile „încinse" asupra 
bugetului pe anul 1982, care au avut 
loc în cadrul coaliției guvernamenta
le și în Bundestag, cabinetul de la 
Bonn pare a-și fi regăsit ritmul 
obișnuit de lucru. Conceput ca o ope
rațiune drastică de redresare a eco
nomiei. prin reducerea datoriilor pu
blice la un plafon de maximum 26,5 
miliarde mărci și diminuarea alo
cațiilor în scopuri sociale — măsură 
de natură să afecteze pături largi 
ale populației — bugetul a reclamat 
concesii reciproce pentru a fi pus la 
punct din partea celor doi parteneri 
de coaliție — Partidul social-demo
crat și Partidul liber-democrat — 
fiecare dorind să nu împovăreze prea

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, carac
teristică bunelor relații statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Mexican.

Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a în- 
tilnit cu Silvia Hernande, președin
tele Consiliului național pentru re
sursele tineretului din Mexic 
(C.R.E.A.), cu membrii conducerii 
C.R.E.A. Cu acest prilej, s-a efec
tuat un amplu schimb de informații 
privind preocupările, si activitatea ac
tuală a Uniunii Tineretului Comunist 
din România și a Consiliului Națio
nal pentru resursele tineretului din 
Mexic, exprimîndu-se. de ambele 
părți, dorința de a dezvolta continuu, 
in spiritul .stimei și respectului re
ciproc. relațiile dintre cele două or
ganizații de tineret, precum si coo
perarea internațională în vederea 
pregătirii Anului internațional al ti
neretului.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească. A 
participat Constantin Băbălău. amba
sadorul României în Mexic.

ajungă în 1990 la 40 milioane tone 
echivalent petrol. Se mai prevede 
sporirea extracției de cărbune, con- 
siderîndu-se de dorit atingerea unei 
producții de 30 milioane tone antial, 
față de 20 milioane tone in 1980. 
Acest obiectiv, a apreciat primul mi
nistru, „va fi dificil de atins". De ase
menea, se consideră că pină în 1990 
in sectorul energetic există posibili
tatea de a se crea circa 300 000 noi 
locuri de muncă, lucru extrem de im
portant în condițiile ratei actuale, 
foarte ridicate, a șomajului.

Gonzalez, și-a exprimat sprijinul 
pentru aceste propuneri. El a relevat 
că partidul său — dacă va înregistra 
o victorie în alegerile legislative din 
1983 — va organiza un referendum 
pe tema aderării țării la N.A.T.O. și 
a afirmat că. dacă guvernul spaniol 
acceptă ca aderarea Spaniei la Tra
tatul Nord-Atlantic să fie decisă cu 
o mâioritate simplă a Congresului, „o 
altă majoritate" ar putea hotărî pe 
viitor retragerea țării din N.A.T.O.

Propunerile prezentate de deputății 
din opoziție au foist respinse de co
misie. Pe de altă parte, Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol a făcut 
cunoscut că a adunat 600 000 de sem
nături împotriva intrării tării in
N.A.T.O.

inclusiv cu elemente cu vederi inde
pendente ce sprijină P.S.D.. orice 
problemă referitoare la aceasta.

Partidul Comunist propune ,o plat
formă de acțiune comună, care pre
vede. in principal, apărarea Constitu
ției și a regimului democratic, a in
tereselor oamenilor muncii și condi
țiilor normale de viață ale poporu
lui ; adoptarea unui program pentru 
scoaterea tării din situația de criză și 
pentru dezvoltare economică ; garan
tarea independentei, securității și 
demnității naționale : instituirea
unui guvern de alternativă democra
tică. Pentru depășirea situației actua
le se apreciază în declarație — 
sînt necesare organizarea de alegeri 
anticipate in cel mai scurt timp po
sibil și instalarea unui guvern care să 
servească intereselor populare.

cadrul dezbaterilor s-a relevat că nu
mai fondurile investite în construi
rea unei singure rachete balistice in
tercontinentale ar.fi suficiente pentru 
irigarea unui milion de hectare sau 
pentru hrănirea a 50 milioane de 
copii.

Deși în cursul dezbaterilor s-au 
evidențiat o serie de deosebiri de 
vederi în problema Namibiei, comu
nicatul cere intensificarea eforturilor 
pentru asigurarea dreptului poporu
lui namibian la independentă, pe 
baza rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate. Totodată, sînt condamna
te acțiunile agresive ale Africii de 
Sud împotriva țărilor africane „din 
prima linie" și se cere aplicarea unui 
„embargou efectiv" asupra livrărilor 
de arme către regimul rasiștilor 
sud-africani.

în general se apreciază că șefii de 
stat și de guvern din țările Common- 
wealthului au izbutit, ca și în alte 
ocazii similare, să evite cele mai 
spinoase aspecte. Ceea ce pune o 
dată mai midt in evidență că, in 
ciuda deosebirilor de interese între 
statele membre există un șir de pro
bleme a căror soluționare impune 
conlucrarea tuturor statelor — și este 
interesul lor comun să acționeze îm
preună.

Nicolae PlOPEAflU

mult cel puțin o parte din propria 
clientelă electorală.

Deși disputele asupra problemelor 
concrete au atins de diata aceasta 
intensități necunoscute în cei 12 ani 
de existentă a coaliției social-libera- 
le. echipa guvernamentală a reușit 
să realizeze pină la urmă un com
promis, infirmind astfel așteptările 
opoziției, care conta pe „o ruptură" 
intre P.S.D. și- P.L.D.. cu speranța 
într-o schimbare a peisajului politic 
la numai un an de la alegerile ge
nerale. După opinia revistei „Der 
Spiegel" și a altoi' publicații vest- 
germane. lideri ai creștin-democrați- 
lor trecuseră chiar de la mtenții 
mărturisite la demersuri concrete

„Săptămînă 
românească" 

la Viena
VIENA' 8 (Agerpres). — La 

Academia populară „Brigittenau" 
din Viena a avut loc deschiderea 
unei „Săptămâni românești", care 
cuprinde o gamă largă de acțiuni, 
printre care conferințe despre 
politica externă a României, 
despre principalele direcții de 
dezvoltare a economiei naționale 
românești în următorii cinci ani 
și despre turismul in țara noas
tră, o gală a filmului românesc, 
o expoziție de pictură și ce
ramică.

In principala sală a academiei 
a fost inaugurată o amplă ex
poziție de carte romanească, tra
dusă și tipărită in țara noastră. 
Expoziția cuprinde volume din 
operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din lucrarea „Strămo
șii românilor" și alte lucrări care 
tratează istoria poporului ro
mân, dezvoltarea economică și 
socială a României, participarea 
țării noastre la viața interna
țională.

Manifestarea a fost deschisă de 
ambasadorul României la Viena, 
Octavian Groza, .și de Kurt. 
Schmidt, directorul academiei.

Președintele Mozambicului 
denunță acțiunile agresive 
ale regimului de la Pretoria

MAPUTO 8 (Agerpres). — Samora 
Moises Machel, președintele R. P. 
Mozambic, președinte al Partidului 
FRELIMO, a rostit in Adunarea 
Populară un discurs în care s-a re
ferit la unele aspecte ale dezvoltării 
tării și a evocat o serie de probleme 
ale situației de pe continentul afri
can.

Referindu-se la situația din Africa 
australă, președintele Samora Moises 
Machel a denunțat acțiunile agresive 
lansate de autoritățile de la Pretoria 
împotriva statelor africane din prima 
linie și a arătat că există în prezent 
posibilitatea unui nou atac sud-afri- 
can împotriva țărilor africane vecine, 
în acest cadru, șeful statului a de
nunțat repetatele violări ale spațiu
lui aerian al Mozambicului de către 
avioane apartinind forțelor armate 
ale guvernului rasist de la Pretoria, 
concentrarea de trupe sud-africane la 
frontiera mozambicană și sprijinul 
material pe care R.S.A. îl acordă ban
delor de mercenari, folosiți în scopul 
destabilizării situației din Mozambic.

Economia R. P. Ungare 
în primele opt luni ale anului

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Po
trivit datelor publicate de Oficiul 
Central de Statistică al R.P. Ungare, 
in perioada ianuarie—august 1981„ 
volumul producției sectorului socia
list al industriei a depășit cu 2,4 la 
sută nivelul atins in aceeași peri
oadă a anului trecut. S-a redus 
întrucîtva producția în industria ex
tractivă și în industria materialelor 
de construcții. Numărul angajaților 
in industrie s-a redus cu 33 100 de 
persoane, ceea ce reprezintă 2.1 la 
sută ; volumul producției pe angajat 
a crescut cu 4,6 la sută.

Investițiile de capital in sectorul 
socialist in primele opt luni ale anu
lui au fost cu 2,8 la sută mai scăzute 
decît in aceeași perioadă a anului 
trecut. Volumul achizițiilor de pro
duse vegetale s-a redus cu 1,1 la 
sută, iar la unele produse animaliere 
a crescut, in comparație cu aceeași 
perioadă.

pentru sondarea intențiilor P.L.D. în 
eventualitatea unei alianțe pentru al
cătuirea altei formule guvernamenta
le la nivel federal.

înțelegerea realizata în cele din 
urmă intre P.S.D. și P.L.D. asupra 
bugetului a risipit, cel puțin pentru 
moment,' aceste planuri, iar cei doi 
vechi parteneri au reamintit că in 
alegerile din 1980 s-au angajat să-și 
continue colaborarea, în cabinetul de 
la' Bonn, pentru alti patru ani.

Cu vădită ușurare, autoritățile fe
derale consideră încurajatoare unele 
tendințe apărute in ultimul timp, ca 
semnalele pozitive observate in evo
luția conjuncturii economice, consoli
darea poziției monedei naționale, o 
îmbunătățire în balanța de plăți. O 
sursg serioasă de preocupare răinîne 
însă problema șomajului. Datele ofi
ciale publicate la Bonn indică o ten
dință de creștere a armatei celor ră
mași fără slujbe, anticipindu-se pen- 

-tru anul 1982 cifra de 1 500 000 șo
meri, cu 200 000 mai mult decît în 
prezent.

în aceste condiții, dezbaterile bu
getare au pus in relief legătura di
rectă dintre situația economică și 
unele aspecte ale politicii externe, 
îndeosebi cele legate de politica în 
domeniul înarmărilor.

Este un fapt incontestabil că in
tensificarea mișcărilor sociale. îm
potriva cursei înarmărilor și ampla
sării de noi pachete în Europa, dobîn- 
dind o deosebită amploare și propor
ții, trezește ecouri și reacții in aproa
pe toate partidele politice. Pentru 
simbâtă, 10 octombrie, este progra
mată la Bonn o mare manifestație cu 
participarea a peste 160 000 de oa
meni. Demonstranții și-au anunțat 
intenția de a defila pe străzile capi
talei vest-germane „pentru dezarma
re nucleară și destindere". Acțiunea 
— una din cele mai importante de 
acest gen — are sprijinul a multi 
deputati în Bundestag ai P.S.D. și 
P.L.D. „în calitate de cetățeni ai 
R.F.G., se subliniază in declarația 
organizatorilor manifestației din 10 
octombrie, adresăm guvernelor țări
lor membre ale N.A.T.O. apelul de a 
revizui decizia lor asupra staționării 
de noi rachete nucleare in Europa, 
spre a putea deschide astfel calea re
ducerii arsenalelor nucleare si a se 
iniția un vast proces mutual de de
zarmare. Ne pronunțăm pentru o Eu
ropă fără arme atomice și în care

IA 13 OCTOMBRIE, REFERENDUM IN R. A. EGIPT
CAIRO 8 (Agerpres). — După cum 

s-a anunțat. Adunarea Poporului a 
Egiptului a desemnat in unanimi
tate be Husni Mubarak, vicepre
ședintele republicii, prim ministru al 
guvernului. dr«pt candidat pentru 
funcția de președinte al tării.

Printr-un decret, președintele in
terimar al Egiptului, Soufi Abou 
Taleb, a convocat corpul electoral 
egiptean la urne la 13 octombrie, 
pentru a se pronunța, în cadrul unui 
îeferendum, asupra candidatului la 
președinția țării. Rezultatele referen
dumului vor fi anunțate la 14 oc
tombrie în cadrul unei sesiuni spe
ciale a Adunării Poporului (parla
mentul), după care noul președinte

CONGRESUL INTERNAȚIONAL PENTRU O NOUA ORDINE IN DO- I 
MENIUL INFORMAȚIEI. In perioada 23—30 octombrie, la Caracas urmează I 

I să se desfășoare lucrările Congresului internațional pentru o nouă ordine 
informațională mondială. Delegații, reprezentind organizații și asociații de I 
presă din intreaga lume, vor dezbate aspecte ale politicii vizind promo- , 

I varea unei noi ordini in lume in domeniul informațiilor, rolul agențiilor de 
presă, al altor mijloace de informare in masă in edificarea unei lumi mai , 

I drepte și mai bune.
PRIMIRE LA VARȘOVIA. Pre- 

j ședințele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone. Henryk Jablonski, 

I l-a primit, joi. pe Claude Cheys- 
son. ministrul relațiilor externe 

I al Franței, care efectuează o vizi
tă oficială Ia Varșovia — informea
ză agenția P.A.P.

SECRETARUL GENERAL AL 
I PCI. ÎN AMERICA LATINA.

Secretarul general al Partidului 
I Comunist Italian, Enrico Berlin- 

guer, va efectua vizite oficiale în 
Cuba, Mexic și Nicaragua, anunță 
un comunicat al P.C.I. difuzat ha 
Roma. Vizita în Cuba urmează să 
inceapă la 9 octombrie. Vizitele au 
loc la invitațiile adresate secreta
rului general al P.C.I. de Fidel 
Castro, prim-secrttar al C.C. al 
P.C. din Cuba, de P.C. Mexican și 
de Frontul Sandinist de Eliberare 
Națională din Nicaragua.

CONVORBIRI ERANCO—VEST- 
GERMANE. La Latch, localitate din 
sud-vestul Franței, s-au încheiat 
joi convorbirile dintre președintele 
Franței, Francois Mitterrand, și can
celarul R. F. Germania. Helmut 
Schmidt. Dună cum relevă agenția 

I France Presse. principalele subiec
te abordate în cursul convorbirilor 

I au fost relațiile Est-Vest. situația 
din Europa. Africa si Orientul Mij- 

I lociu. De asemenea, părțile au pro
cedat la o trecere in revistă a pro
blematicii cu care se confruntă de 

I mai multă vreme Piața comună.
I ȘOMAJUL ÎN CREȘTERE, ÎN

OLANDA. Potrivit statisticilor pu- 
j blicate la Haga, numărul șomeri

„ZIUA UNIUNII POȘTALE UNIVERSALE"
I Vineri, in intreaga 

lume este sărbătorită 
I Ziua Uniunii Poștale 

Universale. Ea mar- 
' chează împlinirea a 107 
I ani de. la data de 9 oc

tombrie 1874 cind la
I Berna a avut loc sem

narea de către repre-
| zentanții a 22 de state 
| — intre care și Româ

nia — a Tratatițlui de

înființare a Uniunii 
Generale a Poștelor, 
devenită ulterior U- 
niunea Poștală Univer
sală.

In acest an. aniver
sarea U.P.U. se desfă
șoară sub deviza „Poș
ta nu cunoaște fron
tiere". .

Scopul Uniunii Poș
tale Universale, care

Propuneri privind reglementarea politică 
a conflictului intern salvadorian

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Din însărcinarea Frontului Demo
cratic Popular și a Frontului Fara- 
bundo Marti de Eliberare Națională 
din Salvador, Daniel Ortega Saave- 

asemenea tipuri de arme să nu fie 
nici produse, nici amplasate, nici uti
lizate".

Ampla mișcare populară, în favoa
rea păcii din R.F.G. atrage atenția 
asupra aberantelor cheltuieli penttu 
înarmare, arâtînd că ele ar putea fi 
convertite în alocații destinate so
luționării problemelor presante cu 
care sint confruntate atît țări indus
triale ca R.F.G.. cît mai ales țările 
in curs de dezvoltare.

Pentru o mare parte a membrilor
P.S.D., decizia N.A.T.O. din decem
brie 1979 privitoare la „moderniza
rea" arsenalelor militare, ceea ce im
pune automat creșterea alocațiilor 
pentru înarmare, constituie un su
biect de mare și permanentă îngri
jorare. Această problemă va figura 
pe ordinea de . zi a Congresului 
P.S.D., programat .pentru aprilie anul 
viitor la Miinchen. în perspectiva a- 
legerilor ce vor avea loc in 1982 in 
trei landuri ale R.F.G. — Hessen, 
Saxonia Inferioară, Bavaria — și în 
orașul Hamburg, liderii organizații
lor locale ale P.S.D, consideră pro
blematica dezarmării drept un argu
ment decisiv in menținerea și creș
terea audienței în rindul alegă
torilor.

„Nu numai mișcarea pentru pace, 
dar și pături largi ale populației — 
notează săptăminalul „Die Zeit" — 
consideră cursa interminabilă a înar
mărilor o investiție eronată și fatală ; 
cu sumele irosite se poate cu sigu
ranță întreprinde ceva mai bun, se 
poate face din planeta noastră un 
cămin mai agreabil, mai demn și mai 
primitor pentru miliarde de oropsiți 
și flăminzi. Mulți cetățeni vest-ger- 
mani sînt indignați cînd 11 se spune 
că alocațiile sociale urmează să fie 
reduse numai pentru a putea fi sti
mulată înarmarea. Continuarea cursei 
înarmărilor nu generează oare mai 
multe pericole decît garanții pentru 
pace se întreabă „Die Zeit". ci
tind și declarația unui cercetător în 
problemele păcii, care opina, pe bună 
dreptate : „mai multe arme nu aduc 
mai multă securitate — și cu toate 
acestea ele continuă să fie fabricate".

în contextul actualelor probleme 
complexe economice, cercurile largi 
ale opiniei publice vest-germane își 
exprimă, sub diferite forme, adeziu
nea la o politică de pace, de destin
dere și colaborare internațională.

Petre STANCESCU 

va depune jurămintul. într-o scri
soare de acceptare a numirii sale 
drept candidat la magistratura su
premă in stat, adresată Adunării 
Poporului, Husni Mubarak s-a anga
jat să continue „inaintarea pe calea 
libertății, democrației, prosperității 
și păcii" — informează agenția 
M.E.N.

★
Guvernul a decretat doliu național 

pe o perioadă de 40 de zile. Agenția 
egipteană informează că funeraliile 
președintelui Sadat vor avea loc 
simbâtă.

Anwar El Sadat va fi înmormîntat 
la Cairo, in apropierea „Mormîntului 
soldatului necunoscut".

lor a crescut, în septembrie, in 
Olanda, cu 11 500 — cea mai mare I 
creștere lunară din ultimii ani — 
ajungind la nivelul record postbe
lic de 404 200, respectiv 9,5 la sută , 
din totalul forței de muncă a țării. |

DIFICULTĂȚI BUGETARE LA 
N.A.S.A., care este confruntată 
cu reduceri bugetare atît de severe 
incit ia in considerare abandonarea 
misiunii spațiale „Voyager-2", pro- i 
gramată să facă cercetări asupra I 
planetelor Neptun și Uranus, iar I 
proiectul „Galileo", de plasare a 
unui satelit in jurul planetei Jupi- | 
ter, este în pericol, relatează coti- | 
dianul „The Washington Post". Se 
precizează că prin abandonarea mi- i 
siunii „Voyager-2“ ar fi economisite I 
200 milioane dolari in următorii 1 
8 ani, fonduri alocate pentru menti- . 
nerea legăturilor cu sonda spațială ] 
și studierea datelor transmise de I 
aceasta.

ALȚI DOI DEPUTATI LABU- | 
RIȘTI AU ADERAT LA PARTI- 1 
DUE SOCIAL-DEMOCRAT. De- . 
putațil laburiști Thomas McNally 
și James Dunn au anunțat că I 
au hotărît să adere la noul partid 
sOcial-democrat — informează a- 
genția Reuter. în urma acestei [ 
inițiative, grupul P.S.D. in Camera 
Comunelor cuprinde 21 de depu- I 
tați, dintre care 20 fuseseră aleși 
pe listele laburiste. în prezent, 1 
structura Camerei Comunelor este 
următoarea : 333 deputați conser
vatori, 247 laburiști, 21 social-de- | 
mocrați și 11 liberali ; două locuri 
sint vacante, iar restul au revenit I 
unor deputați independenți.

a obținut după cel 
de-al II-lea război 
mondial statutul de in
stituție specializată a
O.N.U., este acela de a 
organiza și perfecționa 
serviciile poștale și de 
3 favoriza extinderea 
cooperării între statele 
membre in ac'est do
meniu. (Agerpres).

dro, coordonatorul Consiliului de gu- 
vernămînt din Nicaragua, a anunțat 
la sediul Națiunilor Unite că cele 
două organizații patriotice propun 
convorbiri cu Junta de guvernămint 
din Salvador, în prezența reprezen
tanților unor terțe guverne — rela
tează, din New York, agenția T.A.S.S.

în opinia forțelor patriotice salva- 
doriene, obiectul unor asemenea ne
gocieri, care ar avea ca scop regle
mentarea pașnică a conflictului in
tern, trebuie să îl constituie crearea 
in Salvador a unui sistem politic, 
economic și juridic, care să asigure 
participarea diferitelor forțe politice 
și a armatei la viața politico-socialâ 
a țării. O a doua temă a convorbi
rilor ar trebui să fie înnoirea torțe
lor armate în care trebuie să intre 
militarii forțelor patriotice, ca și 
ofițeri ai actualei armate, neimpli- 
cați în crime contra propriului lor 
popor.

într-o declarație publicată la New 
York, cele două organizații patriotice 
salvadoriene subliniază că alegerile 
constituie principala modalitate de 
exprimare a voinței poporului.

După cum s-a. mai anunțat, la 
începutul lunii octombrie purtătorul 
de cuvînt al Frontului Democratic 
Revoluționar din Salvador a făcut, 
la Washington, în numele organiza
ției sale, o declarație în același sens, 
reluată de agenția France Bresse, 
menționind necesitatea ca Junta de 
guvernămint să accepte dialogul fără 
condiții prealabile.

Intensificarea 
concurenței americane 

pe piețele agricole 
vest-europene

LONDRA 8 (Agerpres). — în 
Marea Britanie s-a desfășurat, timp 
de două zile, o reuniune neoficială 
a miniștrilor agriculturii din cele 
zece țări membre ale Pieței comune. 
Participanții — relatează agenția 
France Presse — au efectuat un exa
men general al perspectivelor agri
culturii comunitare, fără a adopta 
însă vreo decizie cu privire la o 
eventuală reașezare a „monedelor 
verzi" (aplicabile în sectorul agricol), 
ca urmare a recentei realinieri a 
parităților in cadrul Sistemului mo
netar (vest)-european (S.M.E.). O se
rie de participanti au exprimat preo
cuparea guvernelor țărilor lor fată 
de concurența americană, care se 
manifestă intens pe piețele agricole 
vest-europene. Următoarea reuniune 
a miniștrilor agriculturii din țările 
C.E.E. este programată să aibă loc la 
19 octombrie, la Luxemburg.
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