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AZI, LA POSTURILE 
DE RADIO 

Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, in jurul orei 16, 

posturile de radio ți tele
viziune vor transmite direct 
ceremonia sosirii primului 
ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, care, la invitația 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, face o 
vizită oficială in țara noas
tră.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
astăzi sosește inir-o vizitii oficială 

primul ministru al Indiei, Indira Gandhi
BUN VENIT PE PĂMÎNTUL 

ROMÂNIEI!
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

La Invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
primul ministru al Indiei, doamna Indira Gandhi, sosește astăzi Intr-o vizită 
oficială in țara noastră.

DECRET
privind unele măsuri referitoare la întărirea autoconducerii 

și autoaprovizionării teritoriale, precum și la asigurarea aprovizionării
în bune condiții a populației cu pîine,

înfăptuirea programului de ridicare continuă 
• nivelului de trai al Întregului popor, stabilit 
de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, Impune Îndeplinirea Integrală * pro
gramelor de dezvoltare a producției agricole in 
toate unitățile de stat șl cooperatiste, valorifi
carea in mai mare măsură a resurselor din gos
podăriile populației.

Producția cerealieră a țării asigură aprovizio
narea Întregii populații cu pline, făină, mălai șl 
produse de panificație, precum și satisfacerea 
cerințelor de materii prime ale Industriei șl 
altor nevoi ale economiei naționale.

Aprovizionarea populației de la orașe șl sate 
cu pline, făină și mălai trebuie să se realizeze 
prin aplicarea fermă a principiilor autocondu
cerii și autoaprovizionării teritoriale, folosind 
resursele proprii din producția cooperativelor 
agricole și din gospodăriile populației și cele din 
fondul de stat.

în conformitate cu prevederile legale privind 
dezvoltarea producției vegetale și animale șl fo
losirea întregului fond funciar, toți locuitorii 
din comune și sate, precum șl cei din orașe care 
lucrează in agricultură sau dețin terenuri agri
cole au obligația să valorifice integral șl efi
cient pămlntul, să realizeze produse agroali
mentare pentru satisfacerea nevoilor proprii de 
consum și creșterea contribuției lor la aprovi
zionarea generală a populației.

In scopul aprovizionării in bune condiții cu 
piine, făină, mălai șl alte produse a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii șl al asigurării 
unui consum rațional, evitării risipei, degradă
rilor, pierderilor de orice fel și speculei cu a- 
ceste produse,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

Art 1 — Consiliile populare au obligația să 
asigure, potrivit legii, conducerea unitară a 
agriculturii din unitățile administrativ-terlto- 
riale In care îșl desfășoară activitatea pe baza 
principiilor autoconducerii șl autogestiunii eco- 
nomico-financiare, in scopul creșterii continue 
a producției agricole, satisfacerii Integrale din 
producția fiecărui județ a nevoilor de consum 
ale populației și asigurării resurselor necesare 
constituirii fondului de stat.

Art. 2. — Consiliile populare răspund de fo
losirea integrală șl eficientă a pâmîntului, cul
tivarea tuturor suprafețelor de teren din secto
rul de stat, cooperatist si din gospodăriile popu
lației, utilizarea rațională a forței de muncă 
ocupate în agricultură, pentru creșterea continuă 
a producției de cereale șl alte produse vegetale 
și animale, sporirea contribuției agriculturii la 
dezvoltarea economiei naționale si la ridicarea 
nivelului de trai al populației. K

Art. 3. — Unitățile agricole socialiste, toți lo
cuitorii din mediul rural si urban care dețin te
renuri agricole au obligația de a le cultiva și 
obține produse agricole, de a crește animale și 
păsări, pentru satisfacerea nevoilor proprii de 
consum si crearea resurselor necesare constitui
rii fondului de stat.

în perioadele de vtrf ale lucrărilor agricole, 
pentru Întreținerea culturilor, stringerea la timp 
si fără pierderi a recoltei, toți locuitorii satelor,
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comunelor șl orașelor agroindustriale, indiferent 
de unitatea în care lși desfășoară activitatea, 
eu datoria să participe efectiv la executarea 
muncilor agrioola în unitățile de stat șl coopera
tiste.

Art. 4. — Consiliile populare municipale șl 
orășenești vor lua măsuri pentru dezvoltarea 
producției agricole in satele aparținătoare și co
munele suburbane, astfel ca acestea să devină 
baze de aprovizionare a orașelor cu cereale, le
gume, fructe, animale, păsări, lapte, ouă și alte 
produse agroalimentare, vegetale și animale.

Ari. 5. — Aprovizionarea populației cu pline, 
făină și mălai se face potrivit principiilor auto
conducerii și autoaprovizionării teritoriale, pe 
localitățile în care cetățenii domiciliază sau lși 
au locul de muncă, astfel Incit în flecare comu
nă și oraș să se asigure aprovizionarea tuturor 
locuitorilor, în condițiile stabilite prin prezentul 
decret.

Toate unitățile agricole șl toți producătorii de 
cereale trebuie să întocmească programe pentru 
creșterea producției cerealiere, astfel Incit să re
alizeze Integral obligațiile ce le revin pentru 
fondul de stat, să asigure cantitățile de cereale 
necesare consumului propriu pentru cetățenii pe 
care li aprovizionează, precum șl pentru fura
jarea animalelor.

Art. ft — Pentru a asigura aprovizionarea în 
bune condiții a întregii populații cu pline, făină 
si mălai, desfacerea acestor produse se face pe 
localități, după cum urmează :

a) populația care domiciliază în municipii și 
orașe, precum șl personalul muncitor oare lu
crează în ramurile neagricole șl domiciliază în 
alte localități se aprovizionează din municipiile 
si orașele în care domiciliază sau în care lucrează :

b) personalul muncitor din unitățile indus
triale. mine, schele petroliere, șantiere, exploa
tări forestiere șl alte asemenea unități situate în 
comune, sate sau în locuri izolate se aprovi
zionează în localitățile sau locurile în care îșl 
desfășoară activitatea ;

c) personalul muncitor șl populația din mediul 
rural se aprovizionează din localitățile In care 
domiciliază.-

Art. 7, — Ținlnd seama de consumul mediu 
realizat pe locuitor, precum și de cerințele unei 
alimentații raționale a populației, anual se sta- 
bilește, prin planul national unic de dezvoltare 
economlco-socială, consumul mediu pe o per
soană la pîine, făină, paste făinoase și mălai. In 
echivalent grîu și porumb.

Anual, se vor prevedea măsuri pentru crește
rea producției în zootehnie, astfel Incit, pe mă
sura asigurării unor cantități sporite de came și 
produse de origine animală, să se reducă consu
mul de cereale, corespunzător cerințelor unei 
alimentații raționale șl tendințelor fundamentate 
științific in consumul alimentar pe plan Inter
național.

Art. 8. — Pornind de Ia consumul mediu pe 
locuitor realizat pînă In prezent, pentru popu
lația din municipii șl orașe șl personalul mun
citor care domiciliază în alte localități și se 
aprovizionează din localitățile In care lucrează 
6e va asigura, în anul agricol 1981—1982, în'

medie pe persoană : pline, făină, paste făinoase 
și mălai, in echivalent de pînă Ia 150 kg grlu și 
pînă la 30 kg porumb.

Membrii de familie al persoanelor încadrate in 
muncă la unități din alte localități se aprovi
zionează din localitatea de domiciliu. In limi
ta cantităților stabilite pentru localitatea res
pectivă.

Art. 9. — Pentru membrii cooperativelor agri
cole de producție, specialiștii agricoli, mecaniza
torii și celelalte persoane care lși desfășoară ac
tivitatea In cooperativele agricole de producție 
aprovizionarea cu piine, făină și mălai se asi
gură din cerealele primite sau cumpărate de Ia 
cooperativele agricole, potrivit legii, in raport 
cu munca prestată și cu producția realizată, pre
cum și din cantitățile obținute din producția de 
pe loturile in folosință personală.

Personalul Încadrat in muncă la unitățile agri
cole de stat, la consiliile populare, in unități de 
învățămînt, sanitare, culturale, comerciale, de 
poștă șl telecomunicații, prestări de servicii și 
în alte asemenea unități situate pe teritoriul co
munei se aprovizionează eu pîine, făină si mălai 
in limitele cantităților prevăzute pentru locali
tatea respectivă, prin brutăriile comunale stabi
lite de consiliile populare.

Pentru aprovizionarea membrilor cooperative
lor agricole de producție, a personalului munci
tor și a celorlalți locuitori care se aprovizionează 
din localitățile rurale, unitățile agricole sînt 
obligate ca, la stabilirea programelor de produc
ție pentru anul agricol 1981—1982, să prevadă 
asigurarea unul consum pe persoană de pină la 
150 kg in echivalent grlu și 30 kg in echivalent 
porumb.

Ari. 10. — Pentru populația din zonele de deal 
șl munte, precum și din celelalte localități 
neproducătoare de cereale se asigură, prin coo
perativele de consum, în completare, de la 
fondul de stat, pline, făină șl mălai, in echiva
lent de pină la 120—130 kg grlu și 30—40 kg 
porumb.

Toți locuitorii din mediul rural șl urban care 
dețin terenuri agricole in localitățile din aceste 
zone au obligația să producă cereale pentru 
satisfacerea consumului propriu, să dezvolte 
producția de cartofi, came, lapte, brînză, ouă, 
fructe și alte produse agricole pentru a-și asi
gura autoaprovlzlonarea, să contracteze șl să 
predea astfel de produse la fondul de stat, să 
participe lntr-o măsură cit mai mare la aprovi
zionarea generală a populației, la efectuarea 
schimburilor echivalente eu cereale.

Art. 11. — Cetățenii care se aprovizionează, 
potrivit prevederilor prezentului decret, din lo
calitățile rurale șl doresc să-șl producă pline in 
gospodăria proprie pot primi făina necesară pro
ducerii plinii, in echivalent.

Ari. 12. — Consiliile populare orășenești stnt 
obligate să la măsuri ca unitățile comerciale de

și mălai
stat șl cooperatiste să vlndă pîine, făină șl mălai 
cetățenilor care au domiciliul sau care sint În
cadrați in muncă la unități din localitatea res
pectivă.

Persoanele aflate ocazional In orașe pot cum
păra pîine pentru consumul Imediat.

In orașele mari, consiliile populare pot stabili 
centre de desfacere sau magazine pentru apro
vizionarea cu pline, făină și mălai a populației 
din zona acestora, In scopul asigurării unei des
faceri ritmice, evitării aglomerărilor și deplasării 
cetățenilor.

Art. 13. — Cumpărarea de pline sau alte pro
duse făinoase pentru a fi folosite la furajarea 
animalelor constituie infracțiune și se pedepsește 
potrivit leglt

Art. 14. — Ministerul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum și consiliile populare vor lua mă
suri pentru diversificarea producției de panifi
cație, realizarea de sortimente de calitate supe
rioară care să satisfacă In condiții cit mai bune 
cerințele de consum ale populației.

Localitățile In care nu funcționează brutării 
vor fi arondate la brutăriile din localitățile în
vecinate, care sînt obligate să asigure cantită
țile de piine in conformitate cu normele din 
prezentul decret, prin unitățile cooperației de 
consum.

Pentru asigurarea producției da pline In me
diul rural, in condiții de eficiență și calitate co
respunzătoare, consiliile populare. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Producție 
șl Uniunea Centrală a Cooperativelor de Con
sum vor lua măsuri pentru dezvoltarea, în 
cursul anilor 1982—1983, a capacităților de pro
ducție a brutăriilor, astfel ca acestea să asigure 
satisfacerea necesarului de pîine pentru popu
lația respectivă.

Ari. 15. — Aprovizionarea cu pîine, făină șl 
mălai a cantinelor muncitorești, a unităților de 
alimentație publică și a celorlalte consumuri 
colective se face pe baza normelor raționale de 
consum stabilite pentru aceste unități. Cantită
țile vor fi repartizate pe județe, în raport cu 
numărul de abonați la cantinele muncitorești, 
efectivele de copil, eleM șl studențl, în creșe, 
grădinițe, internate și cantine, numărul de per
soane spitalizate șl numărul de locuri în unită
țile de turism.

Ari. 16. — In conformitate cu prevederile le
gale, cerealele nu pot face obiectul comerțului 
particular.

Membrii cooperativelor agricole de producție 
șl producătorii agricoli Individuali pot să vindă 
cereale, din producția proprie, In condițiile și cu 
respectarea prețurilor etabillte potrivit legii.

Ari. 17. — Nerespectarea dispozițiilor din pre
zentul decret atrage, după caz, răspunderea dis
ciplinară, materială, civilă, contravențională sau 
penală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

București, 17 octombrie 1981

Indira Gandhi, care, 
prin viata și lupta sa 
Înflăcărată pentru inde
pendența și propășirea 
țării, a devenit una din
tre personalitățile femi
nine remarcabile ale se
colului nostru, s-a năs
cut la 19 noiembrie 1917, 
la Allahabad, statul Ut
tar Pradesh. Este unica 
fiică a fostului prim-mi- 
nistru al Indiei, Jawa
harlal Nehru.

încă din tinerețe a 
participat la lupta dusă 
de partidul Congresul 
Național Indian pentru 
independența țării. A 
participat, de asemenea, 
la mișcarea studențească 
din India șl din Anglia, 
unda a studiat la Ox
ford.

La vîrsta de 21 de ani, 
Indira Gandhi a devenit 
membră a partidului 
Congresul Național In
dian. Revenind în India. 
In cursul celui de-al 
doilea război mondial, a 
luat parte activă la lupta 
pentru independentă, din 
care cauză in septembrie 
1942 a fost întemnițată.

După 1947, an în care 
India și-a cucerit Inde
pendența. Indira Gandhi 
a desfășurat o intensă activitate po
litică. începind din 1955 a fost mem
bră a unor organisme de conducere 
ale partidului Congresul Național 
Indian. Iar în 1959—1960 a fost pre
ședinte al acestui partid. Din ianua
rie 1978 este președinte al partidului 
Congresul Național Indian (I).

Indira Gandhi a ocupat funcția de 
ministru al informațiilor și radiodi
fuziunii în cabinetul condus de Lai 
Bahadur Shastri. iar la încetarea 
acestuia din viată. în Ianuarie 1966, 
a fost desemnată de partidul Congre
sul National Indian, si apoi aleasă de 
parlament. în funcția de Înaltă răs
pundere de prim-mlnlstru al Indiei, 
pe care a deținut-o pînă in anul 
1977. Și-a asumat, totodată, mai mul
te portofolii ministeriale.

în urma victoriei in alegerile le
gislative din ianuarie 1980 a parti
dului Congresul Național Indian (I), 
Indira Gandhi a fost desemnată din 
nou orim-minlstru al Republicii In
dia. funcție in care a desfășurat și 
desfășoară o amplă activitate politi
că consacrată progresului economic 
si social al țării.

Anii care au trecut de la procla
marea Independenței naționale a In
diei au fost marcat! de eforturi sus

ținute pentru lichidarea grelei moș
teniri a celor două secole de domi
nație străină, pentru eliminarea sub
dezvoltării. pentru modernizarea vie
ții economice si sociale. Lupta împo
triva înapoierii economice, a sără
ciei si analfabetismului a fost încu
nunată de rezultate remarcabile. S-au 
pus temeliile unei industrii naționa
le. creîndu-se ramuri noi. In anul fi
nanciar 1980—1981 au fost obținute 
133 milioane tone cereale si alte pro
duse agricole. Este în curs de desfă
șurare o vastă acțiune de prospec
tare Si valorificare a resurselor na
turale. Desigur, mai sînt încă pro
bleme numeroase, create de îndelun
gata dominație colonială, a căror so
luționare reclamă în continuare mo
bilizarea unor importante resurse 
materiale si umane. Nu intîmplător, 
combaterea sărăciei se numără prin
tre prioritățile celui de-al șaselea 
plan cincinal de dezvoltare (1981— 
1985). Spre lumea satelor — unde se 
concentrează maree masă a popu
lației — sînt îndreptate programe 
economice de anvergură.

Poporul român urmărește cu sim
patie eforturile depuse de poporul
(Continuare in pag. a Vl-a)

In județele Alba, Dîmbovița, Gorj și Neamț 
s-au încheiat însămînțările

Oamenii muncii din unitățile 
agricole cooperatiste și de stat din 
județele Alba, Dîmbovița, Gorj și 
Neamț au tncheiat insămlnțările de 
toamnă pa întreaga suprafață pla
nificată.

în telegramele adresate cu acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se subliniază că obține
rea acestui succes se datorează, în 
principal, spiritului de răspundere 
cu care toți cei ce lucrează in agri

cultură au transpus in fapte indi
cațiile și îndemnurile secretarului 
general al partidului, ceea ce a 
avut ca rezultat încheierea însămîn- 
țărilor de toamnă mai devreme 
decît anul trecut.

Lucrătorii ogoarelor din județele 
Alba, Dîmbovița, Gorj și Neamț își 
exprimă, în același timp, hotărîrea 
de a acționa cu fermitate pentru 
obținerea unor producții vegetale 
și animale tot mai bogate.

(Agerpres)
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Măsuri de mare însemnătate pentru sporirea producției agricole și asigurarea 

aprovizionării normale, ritmice, echitabile a populației cu produse agroalimentare

Producția cerealieră 
a țârii asigură aprovi
zionarea întregii popu
lații cu piine, făină, 
mălai și produse de 
panificație, precum și 
satisfacerea cerințelor 
de materii prime ale 
industriei și altor ne
voi ale economiei na
ționale.

Aprovizionarea 
populației de la orașe 
și sate trebuie să se 
realizeze prin aplica
rea fermă a principi
ilor autoconducerii și 
autoaprovizionării te
ritoriale, folosind re
sursele proprii din 
producția cooperati
velor agricole și din 
gospodăriile populați
ei și cele din fondul 
de stat.

Apariția decretului Consiliului 
de Stat privind unele măsuri 
referitoare la întărirea au- 
toconducerii și autoaprovi

zionării teritoriale, precum și la 
asigurarea aprovizionării în bune 
condiții a populației cu piine. făină 
și mălai aduce reglementări de o 
mare Însemnătate pentru asigurarea 
unui consum rațional șl echitabil de 
produse agroalimentare. Așa cum 
este bine cunoscut, acest act norma
tiv urmează recentului decret pri
vind măsuri de prevenire și comba
terea unor fapte care afectează buna 
aprovizionare a populației. Se poate 
aprecia că ambele aceste documen
te formează un tot Închegat, reflec
tă o concepție unitară, exprimă 
elocvent grija partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru condițiile de viață ale oa
menilor muncii, preocuparea pen
tru îmbunătățirea continuă a aces
tor condiții pe bazele sănătoase ale 
dezvoltării economiei naționale și 
in conformitate cu principiile funda
mentale ale societății noastre — 
principiile eticii și echității socia
liste.

în cadrul acestei concepții unita
re se înscrie și noul decret, a cărui 
importanță este nemijlocit legată 
de faptul că vizează asemenea pro
duse de prim ordin ale traiului co
tidian al fiecărei familii cum sînt 
plinea, făina, mălaiul. Așa cum se 
știe, așa cum a modelat tradiția 
dezvoltării noastre, plinea constituie 
unul din alimentele de bază, fun
damentale — și era deci firesc ca, 
introducindu-ae ordine in desface
rea altor importante produse ali
mentare să se asigure norme de 
consum raționale, echitabile și pen
tru piine.

Se cuvine, astfel, subliniat in 
primul rlnd faptul că prevederile 
decretului pornesc de Ia faptul că 
producția cerealieră a țării asigură 
aprovizionarea întregii populații cu 
piine, făină, mălai și produse de 
panificație, concomitent cu cerințele 
de materii prime ale industriei șl 
alte nevoi ale economiei naționale.

în concordantă cu consumul me

diu pe locuitor realizat pină in pre
zent. se prevăd, pentru populația 
din municipii și orașe, desfaceri de 
pină la 150 kg grîu șl pînă la 30 kg

porumb pe persoană. Ce Înseamnă, 
practic, aceasta ? Să comparăm 
cantitățile prevăzute cu nivelurile 
consumului similar din alte țări.

CONSUMUL PE LOCUITOR AL UNOR PRODUSE 
ALIMENTARE IN DIFERITE TARI

Jârlle Anfl
Cereala (In 
echivalent 

făinâ)
Cartofi

• •

Legume 
proaspete șl 
conservate

România 1980 172 kg 66 kg 140 kg
Cehoslovacia 1979 108 86 70
R. D. Germană 1979 94 139 97
R. P. Ungară 1979 118 60 85
Franța 1977/1978 75 80 111
Austria 1977/1978 73 60 79

După cum se vede, in ceea ce pri
vește consumul de cereale pe lo
cuitor, România depășește cu mult 
țări ca Austria, Franța, R.D. Ger
mană. R.S. Cehoslovacă. R.P. Un
gară.

Desigur, In unele din aceste țări 
există tradiția de a folosi în loc 
de piine alte produse, cum ar fi 
cartoful Or, după cum se vede. în 
țara noastră consumul de cartofi 
depășește nivelul atins in țări ca 
Austria și Ungaria, apropilndu-se de 
cel din Franța și Cehoslovacia. Iar. 
pe total, consumul de cereale și 
cartofi Împreună — de 238 kg pe 
locuitor — Înregistrat in România 
este superior tuturor celorlalte con
sumuri cumulate.

Semnificative sini de asemenea, 
și datele statistice referitoare la 
consumurile de legume proaspete 
și conservate. Astfel, consumul pe 
locuitor de legume este. în țara 
noastră, de două ori mal mare de
cît In Cehoslovacia, cu 61 kg mai 
mare decit in Austria, cu 55 kg mal 
mare decit in Ungaria, cu 43 kg 
mai mare decît in R.D. Germană și 
cu 29 kg mai mare decît in 
Franța.

La fel, in ansamblu, consumul to
tal de cereale, cartofi și leguma 
înregistrează in România 378 kg pe 
locuitor, fată de 212 kg în Austria, 
266 kg in Cehoslovacia, 263 kg in 
Ungaria, 266 kg in Franța, 330 kg 
in R.D. Germană.

Atingerea acestor niveluri medii 
pe locuitor face necesară ca șl în 
practica sa aprovizionarea să se 
realizeze după principii echitabile 
— acesta fiind însuși scopul si 
esența noului decret.

în acest sens, Decretul Consiliului 
de Stat statuează ca normă legală 
obligația consiliilor populare de a 
asigura conducerea unitară a agri
culturii pe baza principiilor auto
conducerii și autogestiunii economi- 
co-financiare, in scopul sporirii 
continue a producției agricole. A- 
cestea reprezintă principii de bază, 
de natură să asigure creșterea pro
ducției agricole, in vederea auto
aprovizionării populației In profil 
teritorial, satisfacerii integrale, din 
producția fiecărui județ, atît a ce
rințelor de consum ale populației 
respective, dt și a obligațiilor de 
livrări la fondul de stat. Organele
(Continuare in pag. a Ul-a)

Largă aprobare cetățenească, hotărîre 

de a aplica noile măsuri, în interesul

fiecăruia și al întregii colectivități

Un DA muncitoresc pentru 
noul act de echitate socială
Sînt intru totul de a- 

cord cu decretul Consi
liului de Stat, de care am 
luat cunoștință prin in
termediul radioului și 
televiziunii. Prevederile 
sale le apreciez ca o con
tinuare firească a măsu
rilor luate In ultima vre
me pe linia Întăririi au
toconducerii și autoapro- 
vizionăril teritoriale, pen
tru combaterea tendințe
lor de speculă și supra- 
aprovizlonare. Plinea 
constituie unul din ali
mentele de bază ale con
sumului cotidian, iar 
pentru buna gospodărire 
a disponibilităților econo
miei naționale • firesc 
să se introducă norme 
raționale de consum și 
criterii precise de apro
vizionare cu acest pro
dus, ținîndu-se cont de 
posibilitățile societății șl 
de cerințele de consum 
ale fiecărei familii.

Norma anuală de con
sum stabilită, în medie 
pe o persoană, Ia piine, 
făină, paste făinoase și 
mălai în echivalent de 
pină la 150 kg griu și

pînă la 30 kg porumb, o 
consider pe deplin satis
făcătoare. Să ne gindim 
bine, nimeni nu mănîncă 
mai mult de o pîine pe 
zi, adică 500 g. Din cite 
știu, in alte țări se mă- 
nincă mult mal puțină 
piine ca la noi. De ase
menea, consider pe de
plin binevenite prevede
rile privind modul de 
desfacere a plinii, făinii 
și mălaiului. Faptul că în 
municipii și orașe aceste 
produse se vor desface 
localnicilor și personalu
lui muncitor care domici
liază in alte localități. Iar 
sătenii șl personalul 
muncitor din mediul ru
ral se vor aproviziona 
din localitățile în care 
domiciliază este un lucru 
echitabil, rațional. In 
acest fel se va «sigura

Tinea PIRLEA 
muncitoare, 
la întreprinderea 
de confecții și tricotaje 
București

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

Dacă ești om al satului, 
să fii omul care face pîinea!

Consider binevenit de
cretul privind ‘ măsurile 
pentru aprovizionarea în 
bune condiții a populației 
cu pîine, făină si mălai. 
Ascultînd decretul trans
mis la radio, obligațiile 
pe care le avem noi. cei 
care lucrăm pămîntul. 
primul eind m-a dus la 
muncă. Si toti trebuie să 
ne gindim la felul in care 
să lucrăm mai bine pen
tru că pămîntul nostru 
poate produce mal mult 
decit a produs tn trecut 
si decit produce acum. 
Fără muncă nu poate 
exista piine. Pentru noi, 
cooperatorii, la rezulta
tele muncii din C.A.P. se 
mai adaugă și recoltele 
obținute din grădinile 
proprii, de pe loturile in
dividuale, ceea ce înseam
nă că flecare țăran se 
ooate «utoaproviziona in 
condiții bune. Dar unii 
oameni fac la fel ca în 
gluma pe care o știm cu 
totii : cizmarul n-are ghe
te. croitorul n-are haine...

E prea de tot ca eu, țăran
că, de exemplu, să mă duo 
la tesătoarea de la oraș 
să-mi dea pîine. iar ea să 
vină la mine să-i dau 
pinză. Dacă ești țăran, 
sau om al satului, să fii 
omul care face pîinea. 
Tocmai de aceea consider 
foarte potrivită prevede
rea din decret că pentru 
a obține producții mari, 
pentru a înlătura orice fel 
de risipă. în timpul mun
cilor agricole toată su
flarea satului să fie ne 
cîmp. fără deosebire de 
funcție. E bine așa, pentru 
că unii din cetățeni. în 
loc să muncească pămfn- 
tul. să cîstige ce li se cu
vine. să se aprovizioneze, 
scoteau trei lei din buzu-

Marla FIERARU 
cooperatoare,
comuna Jeriștea, județul 
Vrancea
(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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MAXIMA
— participare
— responsabilitate

— operativitate
la executarea neîntîrziată a tuturor lucrărilor agricole

• Consiliile populare comu
nale sînt datoare să asi
gure participarea la cules 
și ia celelalte lucrări a tu
turor locuitorilor de ia sate

locul de depozitare; să nu 
se admită așezarea po
rumbului în grămezi 
pămînt

pe

gazinată 
diții".

Numai 
măsurile 
mic din

A

tn cele mal bune con-
de-ar fi traduse in fapt 
respective pentru ca ni- 

producția bogată de fruc-

te din acest an să nu se piardă 
sau să se deprecieze pe cimp.

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii"

întreprindere de Transport Agale ?

• Livrarea cu prioritate la 
fondul de stat a cantități
lor de porumb prevăzute 
este datoria de onoare, 
obligația 
oamenilor 
cultură

legală a tuturor 
muncii din agri-

Zilnic 65000-70000 de hec
tare - acesta este ritmul 
necesar ia culesul porum
bului pentru a încheia lu
crarea la termenul stabilit

Aceasta se pare că ar fi denumirea mai po
trivită pentru I.T.A. Tulcea după felul în care 

își face datoria in aceste zile

• Pentru a se înlătura orice 
pierderi de recoltă, tot ce 
se strînge într-o zi să fie 
transportat pînă seara la

Porumbul din cultura a doua 
să fie cules într-un stadiu 
cît mai avansat de coa
cere și să fie conservat 
sub formă de pastă pen
tru furajarea animalelor

Aplicați legea, tovarăși primari!

In unele comune din Botoșani, în vreme ce 
copiii culeg, părinții... se joacă, iar depănu- 

șarea și transportul porumbului intîrzie
Din cele 82 300 hectare cultivate 

cu porumb în unitățile agricole 
de stat si cooperatiste ale județului 
BOTOȘANI, pină ieri dimineață au 
fost reooltate 58 670 hectare. în 
unele consilii agroindustriale (Dra- 
galina, Sulița, Albești, Ripiceni. 
Dingeni etc.), recoltarea s-a înche
iat in cursul zilei de ieri, iar in 
toate celelalte, acțiunea urmind a 
se termina în cel mult două-trei 
zile. Dar dacă recoltarea s-a reali
zat într-un ritm mult mai bun 
comparativ anilor anteriori, depă- 
nușatul, mai cu seamă transportul 
știuleților continuă să se desfășoa
re anevoios, ceea ce face ca în
semnate cantităti de produse să ră- 
mină în cimp. Iată ce spun cifrele, 
în timp ce s-a recoltat peste 90 la 
sută din suprafața cultivată, pro
centul la depănușat abia depășește 
28 la sută, rămînînd încă nedes- 
făcat porumbul de pe mai bine de 
44 000 de hectare. Mai mult. Din 
cele 19000 hectare de pe oara po
rumbul a fost depănușat s-au li
vrat la fondul de stat, pină ieri-di
mineață. abia 16 500 tone. înseam
nă că, fată de producția evaluată, 
cel puțin 65—70 la sută din recol
tă se află încă pe cimp. Care sînt 
cauzele acestor decalaje 7 în pri
mul rînd. in unele comune, multi 
dintre săteni se ocupă de alte tre
buri, în loc să se afle la siriusul, 
depănușatul si transportul de pe 
cimp al porumbului. în comuna 
Vorona. de pildă. în timp ce elevii 
si cadrele didactice de la școlile ge
nerale lucrați de zor la depănușat.

cooperatorii Gh. A. Dascălu. Silvia 
Lupu. Mihai Bunduc, Maria Stan- 
ciu și încă vreo 30 cărora nu le 
mai notăm numele se plimbau in 
amiaza mare pe ulițele satului. 
Normal ar fi ca primarul comunei, 
Vasile Venter, să aplice cu fermi
tatea cuvenită prevederile legii. 
Același lucru ar trebui să-l facă și 
primarii comunelor Șendriceni. ITi- 
lișeu, Corlăteni, pe teritoriul cărora 
există foarte mari oantităti de po
rumb nedepănușat.

Faptul că pe ogoarele botoșănene 
se află însemnate cantităti de po
rumb netransportat se datorește 
modului defectuos în care unele 
unităti agricole folosesc mijloace
le de transport. La cooperativa a- 
gricolă Flămînzi, de pildă, dele 6 
autocamioane cu remarci parcurg 
zilnic cita 7 km în gol (pierzind și 
cîte o oră bună de lucru) pentru 
alimentarea cu carburanți la sediul 
consiliului agroindustrial Frumuși- 

‘ ca. de care aparține unitatea. N-ăr 
fi normal ea alimentarea cu car
buranți să se facă la sediul coo
perativei agricole, dacă nu chiar pe 
tarla, așa cum s-a stabilit 7

Sint necesare măsuri energice 
pentru participarea tuturor locuito
rilor de la sate la depănușat și 
utilizarea mai bună a mijloacelor 
de transport, astfel încit în
treaga recoltă să ajungă in timp 
scurt din cimp la depozite.

tatul fructelor. Se muncește intens 
și în livezile de la Plopana și Be- 
nești. în cele două ferme de la Plo
pana ale I.A.S. Traian, de exemplu, 
400 de tineri culeg zilnic cîte 100— 
120 tone de fructe.

Pină aici — toate bune. Dar trans
portul acestora nu ține pasul cu 
culesul. Mai mult de 500 de tone 
de mere și pere stau pe cimp in 
box-paleți de circa trei săptămîni 
din lipsă de ambalaje și mijloace 
de transport. O cantitate tot atit 
de mare de fructe stă depozitată 
in box-paleți și in grămezi în li
vezile de la Benești. Inginerul Cor- 
neliu Brudiu, directorul I.A.S. Tra
ian, ne spunea că faptul că bene
ficiarul — I.L.F. Bacău — nu preia 
la vreme fructele a determinat și 
scăderea ritmului la recoltat. De la 
125 tone cit se culegeau pe zi cu 
o săptămină în urmă la Benești, s-a 
ajuns la numai 30—40 de tone pe 
zi. în legătură cu această situație, 
am cerut, explicații inginerului Va- 
sile Tărniceru, directorul I.L.F. Ba
cău. „într-adevăr, pină de curînd 
am dus lipsă atit de mijloace de 
transport, cit și de ambalaje. De 
două zile insă. I.T.A. Bacău ne-a 
suplimentat numărul mașinilor cu 
o capacitate de 400 de tone pe zi, 
pe care le-am repartizat pumni la 
transportul tfucțelor de. la Plopa- 

.. na și Benești. în. același timp, am 
primit de la U.F.E.T. Dofteana, Tg. 
Ocna și Comănești circa 16 000 de 
lăzi cu care credem că vom face 
.față transportului. Am luat toate 
măsurile ca in cel mult o săptămi
nă intreaga producție de fructe să 
fie transportată din livezi și inma-

Pină vineri seara, unitățile agri
cole ale județului TULCEA recol
taseră porumbul de pe 41 100 ha, 
ceea ce reprezintă aproape 63 la 
sută din suprafața cultivată.

Am urmărit vineri, 16 octombrie, 
cum se desfășoară culesul porumbu
lui în consiliul unic Mahmudia. O 
primă remarcă : de la ivirea zori
lor cimpul era plin de oameni. „Am 
mobilizat intreaga suflare a satelor 
la recoltarea porumbului 
spunea '
ședințele consiliului agroindustrial, 
în cel " ___
Încheia culesul porumbului pe cele 
2 000 ha care au mai rămas. I.A.S. 
Sarinasuf a încheiat deja recoltarea 
celor 890 ha cultivate în acest an“. 
într-adevăr, în toate unitățile din 
acest consiliu ritmul la recoltat 
este bun. Nu același lucru se poa
te spune despre transportul pro
ducției din cimp. Doar cooperative
le Iazurile și Valea Nucarilor nu au 
porumb depozitat in cimp. Toate 
celelalte 5 cooperative agricole din 
acest consiliu și I.A.S. Sarinasuf au 
depozitat in cimp sute sau mii de 
tone de porumb. Cele mai mari 
cantități se aflau pe tarlalele I.A.S. 
— 2 000 tone. C.A.P.-urilor Snrina- 
suf — 2 000 tone, Beștepe — 1 200 
tone, Agighiol — 1 200 tone. De ce 
această situație ? Lipsa mijloacelor 
de transport face ca zilnic in acest 
consiliu unic să se transporte doar 
citeva sute de tone. Mai puțin de 
jumătate din cantitățile planifica
te. La C.A.P. Beștepe — ne spu
nea Ștefana Tudorică, președinta 
unității, de o săptămină cele două 
autocamioane cu remorci de la 
I.T.A.. care au fost repartizate la 
noi

ne
Constantin Suru. pre-
mult o săptămină • vom

să transporte porumb, nu au

Tutunul mai

Culesul fructelor

„fructul" măsurilor pentru

transport e încă necopt

în livezile județului BUZĂU, cu
lesul fructelor este în toi. La Oi
tuz, de pildă, unde există una din
tre cele mai renumite livezi, lu
crează zilnic cita 200—300 de oa
meni. Merele, perele sînt culese cu 
grijă, sortate, așezate in lăzi și apoi

transportate și depozitate în ma
gazii. întreaga cantitate de fruc
ta recoltată este transportată și 
depozitată in aceeași zi. în cel mult 
două-trei zile, la Oituz, ca și în 
livezile de la Bogdănești, Măldă- 
răști, Vultureni se va încheia recol-

mai venit. Cu două autocamioane 
ale noastre abia reușim să trans
portăm 40—50 tone pe zi".

La cooperativele agricole din con
siliul unic Mahmudia mijloacele de 
transport de La I.T.A. au fost re
trase cu o săptămină In urmă, lâ- 
sind aceste unități să se descurce 
cum pot. La direcția agricolă jude
țeană am aflat că nu numai in 
consiliul unic Mahmudia mijloace
le de transport planificate nu s-au 
prezentat la unități. „Zilnic I.T.A. 
nu ne asigură 400 tone capacitate 
de transport" — ne spunea ing. Ște
fan Gavriliță, directorul direcției 
agricole județene. Trebuie spus 
insă că nici autocamioanele aflate 
in unitățile agricole nu sint folo
site corespunzător. în baza de re
cepție Valea Nucarilor, vineri pînă 
la ora 12 sosiseră doar 14 autoca
mioane. Un sfert din cît era pla
nificat. Cu toate acestea, descărca
rea se făcea in aproape o oră. Nu 
erau oameni suficienți pentru • a- 
ceastă operație. Dumitru Mărăcine, 
gestionarul bazei, ne spunea că în 
general mijloacele de transport fac 
maximum două drumuri pe zi.

în majoritatea unităților agricole 
din județul Tulcea există porumb 
depozitat în cîmp. Cantitățile de 
porumb rămase sub cerul liber se 
cifrează la 17 500 tone. Datorită rit
mului bun care se înregistrează la 
recoltat aceste cantităti cresc me
reu. Pentru a nu dijmui recolta de 
porumb, I.T.A. Tulcea trebuie să 
trimită de urgență la unitățile a- 
gricole mijloacele de transport pla
nificate pentru această campanie.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii"

are... răbdare,

legumele nu!

O mai bună repartizare a forțelor, rezolvarea 
unor probleme mărunte - dar multe - trebuie 
să asigure recoltarea imediată a tuturor 

legumelor din unitățile dîmbovițene
în momentul de față. în grădinile 

județului DÎMBOVIȚA sint mari 
cantități de legume, evaluate de 
ing. Aurelia Necșor, directoarea 
trustului horticol județean, la 7 500

tone, care trebuie să fie culese și 
valorificate pe piețe, conservate 
sau depozitate in următoarele zile. 
Cum se acționează în acest scop 7 

Cifrele arată că în numeroase

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii

merge bine, dar

...Dar la C.A.P. Traian au fost repartizați doar cite 
doi cooperatori la descărcarea autocamioanelor, ceea 

ce intîrzie transportul
Foto : A. Fapadiue

Unitățile ogricole din consiliul agroindustrial Grivița, 
județul Ialomița, transportă și depozitează operativ 
porumbul in baza de recepție volantă, amplasată în,, 

cadrul consiliului

Ritm intens la recoltarea porumbului pe terenurile C.A.P. Panciu, județul 
Vrancea

unități agricole * fost înțeleasă cu 
responsabilitate .obligația care re
vine oamenilor muncii din legumi- 
cultură de a tine pasul cu timpul 
pentru a se valorifica intreaga pro
ducție existentă în cîmp. Pe, an
samblul județului, în ziua de 15 
octombrie au fost recoltate 239 de 
tone de legume, cu 72 de tone peste 
prevederile din grafice. Un lucru 
bun. Dar din calcule rezultă că 
dacă se continuă în același ritm, 
pentru recoltarea celor 7 500 de 
tone de legume care există în gră
dini ar fi nevoie de o lună de zile. 
Se cere deci adaptarea de urgență 
a graficelor, a ritmurilor de lucru 
la condițiile impuse de timp. Așa 
s-a procedat la ferma legumicolă a 
C.A.P. Petreiști, unde vineri la ora 
12 erau culese și pregătite pentru 
a fi livrate 300 de tone de gogoșari, 
ardei și roșii, alte 150 de tone 
urmind a fi recoltate pînă marți. 
Au fost mobilizate la această mare 
acțiune condusă de șefa fermei, 
inginera Lucia Neacșu, 350 de coo
peratori la recoltat și sortat le
gume, 150 de atelaje care le trans
portau din cimp in lădițe șl plase 
de sfoară la punctul de cîntărire și 
încărcare în cele 12 camioane. Ritm 
zilnic de livrare : 60—70 de tone. 
După cum ne asigură tovarășul 
Ion Dima, președintele consiliului 
agroindustrial Petrești, există toate 
condițiile ca în următoarele 3-4 zile 
toate legumele, cu excepția verzei 
de toamnă și a rădăcinoaselor, să 
fie recoltate. Ar fi putut să se în
scrie în același ritm și cooperatorii 
din comuna vecină, Ionești. care 
recoltaseră vineri aproape întreaga 
producție existentă în cimp : 20

tone de gogoșari, 15 tone tomate, 
10 tone ardei, dacă livrarea nu era 
îngreunată — așa cum ne-a spus 
inginera Maria Hrelea, șefa fermei, 
de insuficienta ambalajelor.

Sint de ajuns o zi sau oel mult 
două ca roșiile sănătoase, bune de 
consum, dar rămase în vrejurile 
culcate pe pămînt să se deprecieze 
după cea mai ușoară brumă. La 
C.A.P. Dragodana erau în această 
situație 25 de tone de roșii, 10 tone 
de gogonele, la care se adăugau alte 
zece tone de roșii culese și puse în 
lădițe de citeva zile, care urmau să 
fie livrate. Dar atit recoltatul, cit 
și transportul se desfășurau ane
voie. Cei 30 de elevi de la Grupul 
școlar din Găești, supravegheați 
de maistrul Marin Năstase, nu 
puteau culege mai mult de 
70—80 de lădițe pe zi, ceea ce e foar
te puțin in raport cu producția din 
cimp. „Cooperatorii de la grădină au 
fost repartizați azi la tutun — ne 
spune ing. Adrian Ciobanu, șeful 
fermei. Ceilalți i stat la porumb și 
furaje. Nimeni jiu stă". Așa este, 
dar se impune repartizarea mai 
bună a forțelor în funcție de prio
rități. Problema a fost rezolvată cu 
sprijinul comitetului orășenesc de 
partid Găești.

în fermele de legume, problema 
numărul unu rămine recoltarea și 
livrarea imediată și cu prioritate a 
legumelor expuse deprecierii. Orice 
întrerupere pe traseul grădină — 
beneficiari se poate solda cu pier
deri.

lucian CIUBOTARII 
GJieorqhe MANEA

Muncitori^ culeg legume pentru 

propriile cantine, legumicultorii 

culeg... impresii in birouri
în zona de cimpie a Mehedințiu- 

lui, unde se află concentrat sectorul 
legumicol, se desfășoară in acește 
zile o intensă activitate pentru 
stringerea cit mai grabnică a pro
ducțiilor și evitarea oricăror pier
deri. Pentru a se impulsiona rit
mul la recoltarea și livrarea legu
melor. comandamentul județean a 
luat o inițiativă bună : în vederea 
asigurării cantităților necesare de 
legume în perioada de iarnă, uni
tăților industriale și comerciale, 
instituțiilor din județ care au can
tine li s-au repartizat parcele de 
teren de pe care, după orele de 
program, angajați! acestora string 
producția de legume. Numai că in 
timp ce acești oameni, veniți din 
orașe, nu-și precupețesc eforturile 
pentru a strînge cît mai repede 
rodul toamnei, cei direct interesați

— legumicultorii — nu prea se văd 
pe cimp. ci vegetează in birouri, 
făcjpdu-și de lucru la Întocmirea a 
tot felul de hlrtii, înt.r-una din zile, 
la ora 11, ne-am oprit la sediul 
asociației horticole Aurora. Normal 
ar fi fost ca toți cei de aici să fie 
în ferme, acolo unde se eere o cit 
mai bună' organizare a muncii. La 
această oră, 9 lucrători din această 
unitate stăteau la taifas, mai in- 
virteau o hîrtie, așteptau să trea
că timpul pentru a pleca la masa 
de prinz.

Cine-i scoate în cîmp 7 Cît mal 
repede posibil pentru că încă mii 
de tone de legume așteaptă mina 
omului gospodar.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii*

A
Gestionara prin... 

telepatie
La un control de rutină făcut de miliție la 

magazinul I.P.V.I.L.F. nr 26 din șoseaua 
Viilor nr 96. s-« constatat — verificin- 
du-se cantitățile de piersici vlndute unui 
număr de 8 cetățeni — că, in toate cazu
rile, s-au făcut cintăriri corecte. Foarte 
bine, numai că nu se respectaseră ...pre
țurile. Mai exact, piersicile, care tre
buiau vindute cu 5.25 lei kilogramul, fuse
seră vindute cu 6,50 lei kilogramul. Luat 
la întrebări, „vînzătorul", Nicolae Rădoi, 
arată cu degetul spre „șeful de unitate", 
într-adevăr, așa scria pe ecusonul munci
torului necaliticat Bugnar Simion : „șef de 
unitate".

— Mie eu prețul ăsta mi-a spus «4 vlnd 
piersicile, cu ăsta le-am vindut.

De ce nu verificase vinzătarul, ta acte, 
prețul?

— Știți, eu de fapt nu sînt vtazător. Sint 
electrician. Am trecut pe aid intimplător 
și, pentru că aveam destul timp liber, 
m-au rugat să-i ajut. Cum era să contro
lez, tocmai eu, actele !

într-adevăr, în ce calitate să le fi oon- 
. trolat 7 Dar nici „șeful de unitate" nu era 
mai competent. El nu era dedt un fel de 
...gestionar „consort". Bugnar Sonla. ade
vărata gestionară, nu trecea pe la serviciu 
decît dacă nu avea altă treabă pe acasă, 
în lipsa ei, soțul, lansat ca gestionar oca
zional, își făcea de cap, ajutat îndeaproa
pe de un frate — pripășit prin București 
fără forme legale, dar „promovat" și el 
„mină dreaptă" a șefului ad-hoc — tatr-o 
strinsă colaborare. întimplătoare, cu cine 
mai avea timp să-i ajute la vînzare.

...Controlul făcut de miliție a fost in mod 
firesc urmat de o amănunțită revizie con
tabilă. în urma căreia s-a constatat că 
vînzarea la suprapreț era o regulă și nici
decum o excepție. Practic, mai toate măr
furile se vindeau la Rrețurl fixate de 
Bugnar, după orice altceva, numai după 
facturi nu. Roșiile, în loc de 3,75 lei kilo
gramul se vindeau — clnd cu 4, dnd cu 
5. cînd cu 6 lei — după cum mergea piața. 
Merele — cu 2,80 lei în loc de 2. Prunele 
— cu 4,50 lei indiferent că erau de 3,80 lei 
sau chiar de 2,50 lei ș.aan.d.

Mai mult, organele de revizie au con
statat — cu îndreptățită surprindere — că 
în același interval de timp intraseră in 
unitate, cu forme legale, mult mai puține 
mărfuri decît se repartizaseră la vînzare, 
(La unitate exista un caiet ta care Bugnar 
trecea zilnic, cu mina lui, ce cantitate de 
mărfuri a repartizat fiecărui vinzător și 
la ce prețuri urma să se facă vînzarea.) 
Se primiseră 2 784 kg ceapă, se repartiza
seră 4 295 kg. Se primiseră 6119 kg car
tofi, se repartizaseră 8 529 kg. Nu m pri
mise nici un kilogram de varză, se repar
tizaseră totuși 618 kg. „Fără proveniență" 
au consemnat in concluziile lor organele 
de revizie. Și, din păcate, „fără prove
niență" au rămas pînă la sfîrșit.

Celor cinci, șase vinzători de drept, că 
pe ceilalți nu-i mai punem la socoteală, 
nu le trecuse niciodată prin minte să con
troleze proveniența mărfurilor pe care le 
comercializau. Nici legalitatea prețurilor 
practicate. De ce să se fi băgat singuri in 
gura unui lup — „prezentat" organelor de 
urmărire penală de către conducerea Ofi
ciului de prezentare „Fortuna" ca pentru o 
promovare în muncă — cînd, oricum, în 
ceea ce îi privește, știau ei, aveau să iasă 
basma curată luîndu-1 pe „nu știu" în 
brațe. Și ei, ca și Bugnar Sonla, gestionara 
de drept, dar care își onora slujba... prin 
telepatie.

Tardiva revelație 
a „farsei"

Nu eomlcul. aproape caragialesc — este 
adevărat — al relatării făcute de victimă 
în fata instanței este argumentul pentru 
care vă supunem atentlei. din nou. o înșe
lăciune. Ci mal cu seamă învățămintele 
ce se cot trage din acest caz. aproape tipic, 
Si. mai mult decit atit, îngrijorător de frec
vent. în pofida ..arsenalului" aproape rudi
mentar folosit de infractori : eonii legalizate 
după nu știu ce acte, citeva drumuri și ore 
de așteptare ne la ușile unor instituții pu
blice. si aceeași Biele a ursului din oădure 
oferită spre vînzare cu Diata anticipat.

Din toate învățămintele, care se bot — 
si trebuie — să se tragă, mai importante 
sint cel outin două : 1) oe fruntea nici unui 
escroc nu scrie escroc; 2) „lntîlnlrea" din
tre cel Înșelat și cel care înșeală n-are loc, 
aproape niciodată, pe drumul drept al so
luțiilor legale.

„...La onomastica sorei mele.... vecină de 
bloc cu Duță Dumitru, domiciliat la aceeași 
adresă (numitul locuiește cu un etaj mai 
sus de sora mea), am petrecut împreună cu 
acesta. în timpul discuțiilor ocazionale 
m-am plina si «u da situația cum ne găsim 
cu locuința... Se leagănă (trepidează) de 
aproape să cădem din pat si multe alte 
necazuri legate de aceasta. Duță m-a 
ascultat sl a spus că va Încerca să mă ajute 
din considerente centru sora si cumnatul 
meu. dar nu mi-a spus cum. Nici eu nu 
am dat mare importantă acestui lucru, con- 
siderîndu-1 discutat la petrecere. Dună circa 
o lună am primit telefon de la sora mea 
să mă duc la ea. că nu știe ce surpriză

vrea să-mi facă vecinul său. Duță Dumitru. 
Surprinsă, m-am dus și acesta mi-a spus că 
are relații si mă poate ajuta să obțin un 
apartament de 2 camere in sos. Pantelimon 
sau Iancului. dar că va. necesita niște chel
tuieli. ...La insistența convingătoare a lui, 
am acceptat, dindu-i pentru început 5 000 
(cinci mii) lei. Spun insistenta convingă
toare deoarece nu numai că mi-a arătat 
blocul (unul, in Pantelimon colt cu Iancului. 
al doilea vizavi de magazinul „Dacia"), dar 
m-a dus și la Consiliul popular al munici
piului București, etaj 2 — camera nu o rețin 
-r într-un birou pe a cărui ușă scria ,.șef“, 
dar care nu era acolo, urmind să mal revin- 
O altă dovadă convingătoare a mai fost si 
faptul că mi-a cerut pentru Întocmirea do
sarului următoarele acte : 1) adeverință de 
salariu de la serviciu de la soț : 2) adeve
rință de salariu de la mine — serviciu ; 3) 
certificat da căsătorie — copii ; 4) copie de 
pe B.I, al «oțului ; 5) copie de pe B l. al 
meu. Aceasta m-a determinat să dau suma 
de 5 000 iei.

Dună o lună ml-a mal cerut incă 1 000 Iei.
La 7 aprilie 1979 mi-a sous că dosarul 

meu este Înaintat la sectorul I In Amzei. 
unde am fost dealtfel dusă de el acolo să 
văd dosarul, dar nu ml l-a arătat nimeni.

Cu această ecazie ml-a mai cerut 2 000 
lei in obligațiuni C.E.C.. deoarece tov. Du
mitrescu nu vrea să primească altfel. 
Atunci eu am cerut să-I văd oe tov. Du
mitrescu. Tov. Duță l-a căutat si a spus 
că este plecat la C.E.C. că are nevoie de 
2 000 lei. Nu am mai insistat să-l cunosc 
personal pe Dumitrescu, mai ales că 1 s-ar 
fi plins Iul Duță că ce este cu mine de sint 
agitată, iar Duță ar fi motivat că mi-a mu
rit cineva in familie. După această discuție, 
eu am dat obligațiunile C.E.C. solicitate, tn 
valoare de 2 000 lei. Această afacere totali
zează suma de 8 000 (opt mii) lei. După o

săptămină. văzînd că nimeni nu mal mișcă 
nimic telefonic, am cerut lui Duță să-mi 
dea actele sau banii... Și. dună un drum 
De la Mizil. dună nu știu cine care fugise 
cu dosarul (n.n.). ...am văzut că totul fu
sese o farsă, o escrocherie si i-am solicitat 
urgent restituirea sumei.

în ziua de 19. V. 1979 după amenințări 
că-1 reclam a venit cu un C.E.C., că 
vrea să ne dea banii, dar nu poate că 
nu are legitimație decit provizorie — si alte 
încurcături cu acel C.E.C.. că ar fi fost al 
fiului său". Etc. etc.

Aviz amatorilor.

Din caietul 
grefierului

„Nu știu dacă Intre timp intre partea vd- 
tămati și inculpatul Popa a avut loc vreun 
conflict, dar după ce m-am ridicat șt l-am 
lovit, am luat din greșeală pantofii părții 
vătămate în locul alor mei".

(Din dosarul nr. 603/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

„Astfel tn una din sile fiind de servieiu 
la Direcția de poștă a Municipiului Bucu
rești — Oficiul Poștal nr. 1 — a plecat eu 
un individ la cinematograf (fapt afirmat de 
ea față de mine), dar a lipsit o perioadă 
mai mare de timp, intre orele 12,00 si 20,0(1, 
ceea ce nu justifică afirmația vizionării 
normale a unui film".

(Din dosarul nr. 4738/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

Florin CIOBANESCU

DOLJ: 10 unități economice 
au îndeplinit planul 

pe 10 luni
Muncitorii, tehnicienii șl ingine

rii din unitățile economice ale ju
dețului Dolj acționează cu forte 
sporite pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de plan. Astfel, prin 
materializarea unui judicios pro
gram de creștere a productivității 
muncii, pină in prezent colectivele 
de lucrători din 10 unităti economi
ce au raportat realizarea înainte de 
termen a prevederilor planului 
producției-marfă pe 10 luni ale 
anului curent. Pînă la sfîrșitul lu
nii octombrie, aceste colective vor 
obține un spor valoric la indicato
rul amintit evaluat la aproape 200 
milioane lei. (Nicolae Petolescu).

HUNEDOARA: Importante 
economii de materii prime 

și materiale
Datorită măsurilor întreprinse 

pentru îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație si gospodărirea mai 
judicioasă a materiilor prime și a 
materialelor, la Combinatul side
rurgic Hunedoara s-au economisit 
in acest an 5 910 tone cocs meta
lurgic, peste 3 000 tone cărămizi re
fractare, 1 590 tone feromangan,
8 740 tone ferosiliciu și 23 970 tone 
cărbuni pentru cocs metalurgic. 
Este de subliniat faptul că in ace
lași timp a crescut preocuparea 
pentru recuperarea materialelor re- 
folosibile, valorificindu-se astfel, 
in producția proprie, 563 000 tone 
fier vechi, 95 750 tone fontă veche, 
133 tone cupru. 149 tone bronz,
9 850 tone cărămizi refractare și 
alte materiăle. (Sabin Cerbu).
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Măsuri de mare însemnătate pentru sporirea producției
agricole si asigurarea aprovizionării normale, ritmice, 
echitabile a populației cu produse agroalimentare

(Urmare din pag. I)
locale ale puterii de stat au astăzi 
atribuții și posibilități sporite — și 
ele au datoria să asigure folosirea 
convergentă a tuturor mijloacelor 
de care dispun pentru ca pâmîntul, 
principalul mijloc de producție in 
agricultură, să fie utilizat din plin, 
în mod intensiv, cu randamente cit 
mai înalte, pentru a realiza o utili
zare rațională a forței de muncă din 
agricultură, pentru dezyoltarea tutu
ror ramurilor producției agricole, 
potrivit condițiilor și posibilităților 
existente.

Ideea care străbate ca un fir roșu 
acest decret, ca și măsurile legale 
adoptate anterior, este aceea că pe 
baza autoconducerii și prin aplicarea 
fermă a principiilor autoaprovizio- 
nării există condiții pentru a se 
asigura satisfacerea corespunzătoare 
a cerințelor consumului de produse 
cerealiere, zootehnice, cit și cu alte 
produse agroalimentare. Esențial 
este să se depună eforturi gospodă
rești și organizatorice maxime pen
tru a se asigura folosirea din plin a 
tuturor terenurilor — atit a supra
fețelor agricole de la sate, cit si a 
tuturor terenurilor existente in a- 
propierea sau chiar in interiorul 
așezărilor urbane. Cu cit vor fi fruc
tificate mai bine, mai intens, aceste 
posibilități, cu atit societatea. In an
samblul ei, va dispune de cantități 
superioare de bunuri agroalimentare 
și, astfel, de condiții mai bune de 
aprovizionare. Acest adevăr este cu 
atit mai valabil în orinduirea noas
tră, în care oamenii muncii sînt nu 
numai producători, ci si proprietari 
ai tuturor bunurilor care formează 
avuția națională.

în aceeași optică, și la fel ca 
decretul anterior, noua reglemen
tare privind desfacerea piinii, făi
nii și mălaiului precizează că apro
vizionarea populației cu aceste pro
duse se realizează in profil terito
rial, adică prin unitățile și pentru 
cetățenii din localitățile unde aceș
tia domiciliază sau își au locul de

muncă. Practic, aceasta înseamnă 
ca fiecare comună și oraș să asigu
re aprovizionarea propriilor locui
tori. Concret, se prevede ca de la 
unitățile comerciale din municipii 
și orașe să se aprovizioneze popu
lația care locuiește sau muncește 
în aceste așezări; personalul mun
citor și populația din mediul rural 
se aprovizionează din localitățile 
în care își au domiciliul; persona
lul muncitor din sectoarele mi
nier, petrolier, forestier, de pe șan
tierele situate în afara orașelor și 
din alte asemenea unități se apro
vizionează în localitățile sau la 
locurile în care își desfășoară acti
vitatea.

După cum se vede, un asemenea 
mod de desfacere a produselor ce
realiere, în concordanță cu princi
piul autoaprovizionării teritoriale, 
este întru totul just, îndreptățit și 
legitim. Potrivit decretului, unită
țile comerciale de stat și coope
ratiste vor vinde piine, făină și 
mălai acelor cetățeni care își au 
domiciliul sau sînt încadrați în 
muncă la unitățile din localitățile 
respective. Se asigură astfel posi
bilitatea aprovizionării in condiții 
mai bune, ritmice și normale a ce
tățenilor, se evită fenomenele de 
dezordine sau deturnare a acestor 
produse spre a fi folosite în alte 
scopuri. Totodată, se realizează ca
drul unui consum rațional, în con
formitate cu cerințele unei alimen
tații sănătoase. De altfel, se cuvine 
remarcat faptul că, tocmai pentru 
a se asigura stabilitate în aprovi
zionarea cu piine a oamenilor mun
cii, decretul prevede ca, anual, să 
se stabilească prin planul annal 
unic de dezvoltare economico-soci- 
ală cuantumul consumului mediu 
pe o persoană la piine, făină, pas
te făinoase și mălai, ținîndu-se 
seama de consumul mediu realizat 
pe locuitor.

în același spirit de ordine și e- 
chitate, unitățile agricole sint obli
gate' să prevadă în programele de 
producție pentru anul agricol 1981—

1982 asigurarea — pentru toti cel 
care se aprovizionează cu piine, 
făină si mălai din localitățile rurale
— a unui consum pe persoană simi
lar celui asigurat de la fondul de 
stat pentru populația orășenească. 
Sint stabilite totodată corelații lim
pezi între producția realizată în a- 
gricultură pe plan local, retribuția 
acesteia și constituirea fondului de 
consum de produse cerealiere.

Toate aceste reglementări sînt fi
rești, echitabile. Oamenii muncii 
de la sate, lucrînd în agricultură, 
primesc cantități de cereale în ra
port cu munca depusă și producți
ile obținute, dispunînd în plus și 
de loturile in folosință personală
— incit au deplina posibilitate de 
a-și asigura plinea zilnică, făina și 
mălaiul necesar.

în același sens, pornlndu-se de la 
analiza condițiilor concrete, a reali
tăților de pe teren, manifestindu-se 
grijă și înțelegere pentru locui
torii din zonele neproducătoa
re de cereale, sînt reglementate asi
gurarea. prin intermediul coopera
ției de consum, a plinii, făinii și 
mălaiului necesare acestora. în a- 
cest scop, se vor face livrări de la 
fondul de stat, la constituirea că
ruia populația respectivă va con
tribui cu cartofi, carne, lapte, brin- 
ză, ouă, fructe și alte produse din 
zonă. De subliniat este că aceste 
completări ale cantităților de ce
reale ce vor fi livrate zonelor res
pective se realizează la preturi de 
stat, ceea ce reflectă, cu și mai mul
tă pregnanță, necesitatea respectă
rii obligațiilor de livrări la fondul 
de stat, precum și a disciplinei pre
țurilor pe piețele orașelor.

Răspund intereselor legitime ale 
oamenilor muncii de la sate ansam
blul de măsuri prevăzut prin decret 
pentru crearea și dezvoltarea unui 
sistem cuprinzător de brutării co
munale. la care să se realizeze pli
nea necesară consumului local pe 
baza cerealelor furnizate în confor
mitate cu normele prezentului de
cret. prin autoaprovizionare.

■ Se cuvine, de asemenea, subliniat 
faptul că decretul nu se limitează 
la o abordare statică a problemelor 
aprovizionării cu piine, ci le tra
tează într-o perspectivă dinamică, 
urmărindu-se ca, în liniile generale 
de dezvoltare a consumului, să se 
ajungă la reducerea ponderii ce
realelor în favoarea creșterii pon
derii produselor zootehnice, anima
liere — în primul rînd a producției 
de came — corespunzător cerințelor 
alimentației rationale și tendințe
lor științific fundamentate din con
sumul alimentar pe plan interna
țional.

Firește, o asemenea transformare 
calitativă nu se poate realiza de la 
sine, ci numai pe baza unor trans
formări calitative corespunzătoare 
în sfera producției. Practic, a- 
ceasta înseamnă obținerea unei 
creșteri continue și importante 
a producției zootehnice, îmbu
nătățirea raselor, sporirea ran
damentelor. Și din acest punct de 
vedere își păstrează neștirbita va
labilitate principiul autoaprovizio
nării : așa cum prevede decretul, 
toți deținătorii de terenuri agricole 
au obligația de a creste a- 
nimale și păsări, pentru satisface
rea nevoilor proprii de consum șl 
crearea resurselor necesare consti
tuirii fondului de stat.

Inspirat din grija profundă față 
de interesele oamenilor muncii, 
noul Decret al Consiliului de Stat 
introduce măsuri de o mare însem
nătate pentru întărirea autocondu
cerii și autoaprovizionării teritori
ale, pentru asigurarea aprovizionă
rii normale, ritmice a populației. 
Nu încape îndoială că aplicarea 
consecventă. neabătută a acestor 
reglementări va avea profunde e- 
fecte pozitive asupra traiului de zi 
cu zi al tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii de la orașe și sate,/ 
în conformitate cu cerințele dez
voltării economiei naționale și ridi
cării nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Largă aprobare cetățenească, hotărîre 
de a aplica noile măsuri, în interesul

fiecăruia și al întregii colectivități
Autoconducerea și 
autoaprovizionarea 

teritorială, principii de bază în 
activitatea consiliilor populare
Așa cum se arăta pe 

bună dreptate în decretul 
pe care l-am ascultat ieri 
la radio. înfăptuirea pro
gramului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai 
al întregului popor stabi
lit la Congresul al XII-lea 
al partidului pune în fata 
consiliilor populare sar
cini importante în ceea 
ce privește îndeplinirea 
integrală a planului pro
ducției agricole în unită
țile de stat și cooperatis
te. punerea în valoare a 
posibilităților de produc
ție ale tuturor cetățenilor 
în gospodăriile proprii, a- 
sigurarea aprovizionării 
populației din fiecare uni
tate administrativ-terito- 
rială prin aplicarea fermă 
a principiilor autocondu
cerii și autoaprovizionării 
teritoriale.

Ca lucrător în adminis
trația de stat, văd in 
adoptarea recentului de
cret privind unele măsuri 
referitoare la întărirea 
autoconducerii si autoa
provizionării teritoriale, 
precum și la asigurarea 
aprovizionării în bune 
condiții a populației cu 
piine. făină și mălai, o 
continuare firească a mă
surilor de or.din legislativ 
luate în ultima vreme 
pentru o reglementare u- 
nitară a producției și a a- 
provizionării cu bunuri a- 
groalimentare, pe principii 
echitabile, etice. în de

plină concordantă cu re
gulile noastre de muncă 
și de viată. La fel cum 
ințeleg cu toată răspunde
rea ce sarcini mari si im
portante ne revin nouă, 
celor care lucrăm în orga
nele puterii și administra
ției locale. în asigurarea 
conducerii unitare a agri
culturii din fiecare județ 
și localitate, in scopul sa
tisfacerii integrale din 
producția proprie a ne
voilor locale de consum și 
asigurării resurselor ne
cesare constituirii fondu
lui de stat. Sîntem conști- 
enti că aceasta presupune 
să asigurăm, prin măsuri 
chibzuite, folosirea inte
grală și eficientă a pă- 
mîntului, cultivarea tutu
ror suprafețelor de teren, 
utilizarea rațională a for
ței de muncă ocupate în 
agricultură. Așa cum se 
prevede și în decret. Așa 
cum sîntem hotărîti să 
acționăm începînd din a- 
ceastă toamnă, conștienti 
că avem de îndeplinit 
obligații ce' decurg din re
glementări impuse de 
realitatea obiectivă, ceru
te de către cetățeni și pri
mite cu matură înțele
gere de către toti oamenii 
muncii.

Ion RADICU
director în Consiliul 
popular al județului 
Timiș

Vom face din comuna 
noastră o puternică bază 

de aprovizionare cu produse 
agroalimentare

Se spune în decret, dar 
s-a mai spus și în alte 
ocazii, de către cel mai 
autorizat glas al tării, că 
fiecare sat ori comună 
trebuie să se autoaprovi- 
zioneze cu produse agro
alimentare, în primul 
rînd cu piine, mălai etc. 
Or, hai să judecăm drept, 
țărănește, cum se zice: 
de unde să ne vină nouă, 
sătenilor, pîinea, mălaiul 
— și aș completa eu, lap
tele, ouăle, carnea — dacă 
nu din propriile noastre 
gospodării ?

La noi în comună fie
care predăm griul la bru
tăria satului, de unde 
luăm pîinea caldă. Apoi, 
contractind prin coopera

ția de consum anumite 
cantități de sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui, 
fiecare dintre noi și-a a- 
sigurat, pentru această 
toamnă, produsele nece
sare ce se extrag din a- 
ceste culturi. Respectiv, 
zahăr și ulei. Mai mult 
chiar, în urma acțiunilor 
pe care le-am inițiat, din 
gospodăriile populației au 
fost livrați pînă acum 
prin achiziții: 250 de 
porci, 45 de oi și 3 tone 
de carne de pasăre, la 
care se adaugă însemnate 
cantități de cartofi, faso
le, semințe de dovleac 
etc.

Asta Înseamnă abia un 
Început. Pentru că,1 cîntă-

Fruntașii în întrecerea socialistă
pe primele noua luni ale anului

Publicăm în continuare rezultatele în întrecerea socialistă obținute pe 
nouă luni ale anului in curs de alte colective fruntașe de oameni ai mun
cii din întreprinderi industriale, de construcții ți transporturi, din unități 
ale agriculturii, circulației mărfurilor, prestărilor de servicii și din cen
trale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii, la 30 septembrie *) pe pri
mele locuri se situează :

rind mai bine posibilități
le de care dispune comu
na, pot afirma că, in 
lumina sarcinilor ce ne 
revin din recentul Decret 
al Consiliului de Stat, 
vom acționa pentru ca, 
începînd chiar din acest

an, comuna noastră să de
vină o puternică bază de 
aprovizionare cu produse 
agroalimentare a orașelor 
județului.

Ioan NEMTOIU 
primarul comunei Tudora 
din județul Botoșani

Un document izvorît din
înseși normele etico-morale 

ale poporului nostru
Fac parte dintr-o gene

rație care a jinduit în
treaga copilărie după 
gustul pîinii. In satul me- 
hedintean unde am văzut 
lumina zilei, felia de pli
ne era pentru noi o săr
bătoare. O și primeam 
numai de sărbători. în 
rest — aceeași mămăligă 
cu gust amar, care mi-a 
dus în pămînt frații mai 
mici. în tinerețe, după ce 
învățasem meseria de lă
cătuș aici, la București, 
am plecat la îndemnul 
partidului la tară, pentru 
a-i ajuta pe țărani să 
smulgă pămîntului mai 
multă pîine. folosind ma
șinile. Și uite-asa. in anii 
aceștia. muncind din 
greu, am adus pîine pe 
masa fiecăruia. Dar. in 
afară de gustul pîinii. oa
menii trebuie să cunoas
că si valoarea acestui bun 
al bunurilor. Pe care unii 
îl disprețuiesc. îmi amin
tesc cum. după un reve
lion petrecut in colectiv, 
a doua zi au fost aruncați 
afară saci întregi cu res
turi de pîine. Zeci si zeci 
de nîini rumene, transfor
mate în resturi abandona
te în lapovită. Cunosc ca
zuri cînd administrațiile 
blocurilor de locuințe fac 
apel la cetățeni să nu mai 
arunce resturi de pîine 
pe toboganele de gunoi, 
deoarece se înfundă. Dacă 
cineva ar sta să socoteas
că numărul jimblelor de
venite gunoi, cifra ar fi 
de ordinul miilor, al ze
cilor de mii. De ce ? — 
ne întrebăm. Pentru ne

săbuința unora, care cum
pără cu nemiluita, pentru 
ca apoi să arunce. Este 
greu de găsit o mai mare 
absurditate decît asa-nu- 
mitul ..argument** al uno
ra : „Piine este suficien
tă. este destul de ieftină, 
asa că îmi pot permite să 
arunc ce nu-mi place**. 
Piinea este într-adevăr 
pentru toti. dar nu pentru 
aruncat.

Am ascultat aseară la 
posturile noastre de ra
dio, cu mare satisfacție, 
textul Decretului Consi
liului de Stat care se re
feră Ia aprovizionarea 
populației cu pîine. făină 
si mălai. Este un act nor
mativ izvorît din înseși 
normele noastre etico- 
morale. de chibzuință, de 
respect fată de bunurile 
create prin munca noas
tră. în primul rînd, fată 
de pîine. Adeseori, cind 
vorbim de locul nostru de 
muncă îl denumim „loc 
unde-mi cîstig pîinea**. 
Cit de nefiresc ar suna 
pentru noi expresia „loc 
unde-mi risipesc pîinea**. 
într-o societate a muncii, 
ca a noastră, asemenea 
locuri nu trebuie să exis
te. Dispariția lor depinde 
de fiecare din noi. Căci 
este vorba de pîinea 
noastră. Cîstigată prin 
munca tuturor și a fie
căruia.

loan NEGREA 
tehnician la întreprinderea 
de mecanică fină, 
București

De aceea, sînt Intru to
tul de acord cu prevede
rile Decretului Consiliu
lui de Stat, care regle
mentează consumul de 
pîine și produse cerealie
re, prevăzînd pentru fie
care atit cit are nevoie 
cu adevărat, în limitele 
unei alimentații raționa
le. Știm, și faptele au do- 
vedit-o, că producția de 
cereale a țării asigură 
aprovizionarea întregii 
populații. Noile măsuri 
însă — întru totul bineve
nite — ne îndeamnă, o 
dată mai mult. Să gospo
dărim cu grijă pîinea. făi
na. mălaiul, produsele făi
noase, să nu le risipim, 
să nu le aruncăm, să le 
prețuim așa cum se cu
vine.

Lucretia COLESCU 
pensionară - București

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 
ȘI TERMICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București, cu 453,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,5 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, 4,5 la sută la 
graficul de putere la dispoziția sis
temului energetic național, 20 la 
sută la productivitatea muncii ; a 
fost redus consumul de combustibil 
convențional pentru producerea 
energiei electrice și termice cu 0,9 
la sută, iar cheltuielile prevăzute in 
buget cu 3,7 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Brăila.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Constanța.

In domeniul extracției 
ȚIȚEIULUI Șl GAZULUI METAN

Locul I : întreprinderea de extrac
ție gaz metan Mediaș, cu 668,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția netă, 1,3 la sută la producția 
fizică, 6,7 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 5 la sută la pro
ductivitatea muncii ; beneficiile pla
nificate au fost depășite ; coeficien
tul de utilizare a fondului sondelor 
de exploatare a fost redus cu 2,3 la 
sută, iar consumurile normate de 
combustibili și energie electrică cu 
16,1 la sută.

Locul II : Schela de extracție Co- 
mănești, județul Bacău.

Locul III : Schela de extracție 
Moreni, județul Prahova.

IN INDUSTRIA METALURGIEI 
NEFEROASE

Locul I : întreprinderea de alu
mină Oradea, cu 522,3 puncte.

Principalii . indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția netă, 7,1 la sută la producția 
fizică, 6 la sută la productia-marfă 
vindută și încasată, 3,8 la sută la 
productivitatea muncii, 5 la sută la 
export ; consumurile normate de 
energie electrică și combustibili au 
fost reduse cu 0.9 la sută.

Locul II : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina.

Locul Iii : întreprinderea de alu
miniu Slatina.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița, eu 
1199,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,4 la sută la pro
ducția fizică, 6,9 la sută la produc
ția-marfă' vindută și încasată. 0,5 la 
sută la producția netă și productivi
tatea muncii, 5,9 la sută la beneficii, 
10,4 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; au fost depășite sar
cinile de plan la export ; consumu
rile normate de energie electrică și 
combustibili au fost redusa cu 4,5 
la sută.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești.

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

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICA ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești, cu 2189,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 35,7 la sută la pro-

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție si benefi
ciile sint calculați pe opt luni.

ducția netă. 17,7 la sută la produc
ția fizică, 49,1 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 46,3 la 
sută la productivitatea muncii. 49.5 
la sută la beneficii, 46,4 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 11 
Ia sută, iar cele materiale cu 13,6 la 
sută.

Locul II : Combinatul chimic Rim- 
nicu Vilcea.

Locul III : Combinatul chimic 
„Victoria".

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 

SINTETICE
Locul I : Combinatul de fibre sin

tetice Iași, cu 757,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,3 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 17,2 la sută la export, 1,3 la 
sută la producția fizică, 8,3 la sută 
la producția-marfă vindută si înca
sată, 60,9 la sută la beneficii ; con
sumurile normate de energie elec
trică și combustibili au fost reduse 
cu 0.5 la sută.

Locul II : Combinatul de fibre 
artificiale Brăila.

Locul III : întreprinderea de fibre 
artificiale „Viscofil" București.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I; Combinatul de lianți și 

azbociment Medgidia, județul Con
stanța, cu 1116,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 3,3 lă sută la pro
ducția fizică, 0,5 la sută la produc
ția netă, 10,5 la 6Ută la export, 12,2 
la sută la producția-marfă vindută 
și încasată, 0,6 la sută la beneficii, 
4.6 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 0,7 la sută, iar cele mate
riale cu 1,3 la sută.

Locul II : Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni, județul Dîmbo
vița.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale izolatoare București.

IN INDUSTRIA PIELARIEL 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Progresul" Bucu
rești, cu 1 209,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută ia pro
ducția netă, 3,9 la eută la export, 
5,2 ia sută la producția fizică, 9,5 la 
sută la productia-marfă vindută și 
încasată, 2,6 la eută la productivi
tatea muncii, 4,3 la sută la beneficii, 
9.1 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile la 1 000 
lei product ie-marfă-materlale au 
fost reduse cu 1,3 la sută ; consu
murile normate de materii prime șl 
materiale au fost reduse cu 1 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 16 la sută.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Dîmbovița" Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de nas
turi și mase plastice București.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII

Locul I : întreprinderea de prepa
rate și conserve din carne Bucu
rești, cu 2 250,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,5 la sută la pro
ducția netă. 22.5 la sută la produc
ția fizică, 30,9 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 25,6 la 
sută la productivitatea muncii, 22,5 
la sută la livrări la fondul pieței ; 
cheltuielile totale și cele materiale 
Ia 1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 0,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de indus
trializarea cărnii Bacău.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializarea cărnii București.

1N AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă de 

stat Brașov, cu 608 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 20 la sută la pro
ducția de came și 17 la sută Ia 
ouă ; 20 la sută la livrări carne și 
16 la sută la livrări ouă ; 48 la sută 
la beneficii ; cheltuielile planificate 
la 1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 5 la sută.

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

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Galați.

IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul de construcții- 
montaj Bacău, cu 876,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,5 la sută la pro
ducția netă, 24.6 la sută la punerea 
in funcțiune a obiectivelor de in
vestiții, 14.3 la sută la darea in fo
losință a construcțiilor de locuințe, 
9 la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție de constructii-montaj 
au fost reduse cu 2,1 la sută ; con
sumurile fizice normate la ciment 
au fost reduse cu 3,7 la sută, iar la 
metal cu 4,3 la sută.

Locul II : Trustul de construct ii- 
montaj Vrancea.

Locul III : Trustul de constructil- 
montaj Neamț.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE 
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Gorj, eu 435 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 15,4 la sută la pro
ducția netă, 4,4 la sută la volumul 
mărfurilor transportate. 16,7 la sută 

' la productivitatea muncii. 15,5 la 
sută la beneficii, 16.1 Ia sută la ve
niturile brute din activitatea de 
transport ; consumul normat de car
buranți a fost redus cu 7,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi aujo Constanta.

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comercia
lă cu ridicata pentru produse ali
mentare Alba lulia, cu 425 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : Ț,1 la sută la li
vrări de mărfuri pa un lucrător, 1,9 
la sută la livrări de mărfuri cu ridi
cata, 46,9 la 6Ută la beneficii ; nive
lul fondului planificat de retribuire 
la 1 000 lei livrări a fost redus cu 
11,4 la aută, iar viteza de circulație 
a mărfurilor cu 1,6 la eută.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru, textile-în- 
călțăminte Baia Mare.

Locul, III < întreprinderea comer- > 
dală cu ridicata pentru mărfuri me- 
talo-chimice Pitești.

IN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna, cu 620,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 9,3 la sută la pro
ducția netă, 4,8 la sută la producția- 
marfă și prestări de servicii, 46,4 la 
sută la producția-marfă și prestările 
de servicii în unități fizice, 41,4 la 
sută la beneficii, 2.4 la sută la ex
port, 0.4 la sută la livrări de măr
furi către fondul pieței : cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă și prestări servicii au 
fost reduse cu 4.4 la sută, iar cele 
materiale cu 7 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanța.

Locul III: Uniunea confecții, În
călțăminte, prestări servicii Bucu
rești.

(Agerpres)

Măsuri care ne îndeamnă o 
dată mai mult să gospodărim 
cu grijă pîinea, să n-o risipim
Pîinea, aliment de toa

te zilele, aliment nelipsit 
de pe masa ''fiecăruia 
dintre noi, pe care, de 
mici copii, am fost învă- 
țați s-o prețuim, s-o res
pectăm ! O prețuim și o 
respectăm pentru toată 
munca, pentru întreg e- 
fortul pe care-1 înglobea
ză, pentru valoarea ei ca 
hrană a tuturor.

Sînt femeie în vîrstă, 
am văzut și am trecut 
prin multe. Dar parcă 
niciodată ca în ultima 
vreme nu am văzut arun-

cîndu-se pîine. Da. este 
adevărat : se aruncă, se 
risipește pîinea ! De ce 7 
— m-am intrebat de 
multe ori. Și nu mi-am 
putut da alt răspuns de
cît acela că unii cumpă
ră mai mult decît le este 
necesar. Iar pentru că e 
ieftină, pesemne, accesi
bilă tuturor, le dă mina 
să risipească, iar alții — 
și mai grav — o dau ca 
hrană animalelor. Sînt 
fapte care m-au mîhnit 
și m-au revoltat, pa 
mine, ca și pe alții.

Un DA 
muncitoresc 

(Urmare din pag. I) 
nu numai o îmbunătățire 
de ansamblu a aprovizio
nării — fiecare putîn- 
du-și procura produsele 
respective acolo unde lo
cuiește sau lucrează, dar 
va crește interesul cetă
țenilor pentru sporirea 
producției cerealiere — 
în cooperativele agricole 
de producție și în gospo
dăriile personale.

Iată de ce spun un DA 
muncitoresc pentru noua 
reglementare legislativă, 
apreciind Decretul Con
siliului de Stat ca un act 
de echitate socială, de 
reală importanță econo
mică.

Dacă ești 
om al satului 
(Urmare din pag. I) 

nar si cumpărau nîinea 
făcută gata, de la maga
zin, cum ai cumpăra o cu
tie cu chibrituri. Or. de
cretul spune foarte clar 
că produsele primite de 
la C.A.P. sint în raport cu 
munca prestată în coope
rativă. adică fiecare om 
de la sat să aibă în fie
care zi pe masă pîine din 
munca lui. fie că lucrea
ză la cîmp, în zootehnie, 
sau cum e cazul la noi. 
în viticultură. Cred că 
este o prevedere cît se 
poate de bună. De ce să 
stea unii vara tot timpul 
Ia umbră, să „împuște" 
banul de Ici de colo, iar 
recoltele să rămînă necu- 
lese De cîmp T Nu e ușoa
ră munca, dar țăranul a- 
devărat nu s-a ferit nici
odată de ea.

„Ziua energe/icianului"
Sărbătorim astăzi 

„Ziua energeticianu- 
lui“, tradiționala zi a 
celor care, prin mun
ca lor harnică, plină 
de dăruire, dau țării 
forță și lumină, con
tribuind astfel, alături 
de întregul popor, la 
înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea al 
Partidului Comunist 
Român.

Angajați plenar în 
marea întrecere socia
listă din acest prim 
an al cincinalului, pe 
deplin conștienti de 
importanta misiune pe 
care o au in dezvol
tarea bazei energetice 
a țării, lucrătorii din 
această ramură a eco
nomiei naționale in- 
timpină sărbătoarea lor 
cu noi si remarcabile 
succese in muncă.

Actualul cincinal 
pune in fața energeti- 
cienilor sarcini din
tre cele mai com
plexe si importante, 
partidul nostru acor- 
dind energeticii un 
loc de frunte in stra
tegia dezvoltării eco
nomice a României so
cialiste. Astfel, potrivit 
prevederilor, produc
ția de energie electri
că va creste in cinci
nalul 1981—1985 cu 22,3 
la sută. Corespunzător 
politicii energetice a 
partidului, Programu- 
lui-directivă adoptat de 
Congresul al XII-lea 
al P.C.R. și orientări
lor privind caracterul 
intensiv al creșterii e- 
conomiei, în actualul 
cincinal vor avea loc 
în acest domeniu im
portante modificări de 
structură, in sensul 
creșterii ponderii pro
ducției de energie e- 
lectrică realizată pe 
bază de cărbune și 
resurse hidro și redu

cerii ponderii produc
ției de energie electri
că obținută pe bază 
de hidrocarburi.

Înfăptuirea acestor 
obiective de maximă 
importanță pentru dez
voltarea economiei na
ționale impune reali
zarea unui amplu pro
gram de investiții, o 
activitate stăruitoare 
pe noile șantiere e- 
nergetice. In același 
timp, colectivele de 
oameni ai muncii din 
această ramură tint

chemate să acționeze 
cu toată hotărirea pen
tru folosirea integrală 
și in deplină siguranță 
a capacităților energe
tice existente, pentru 
reducerea consumuri
lor tehnologice in cen
tralele electrice și a 
pierderilor de energie 
in rețele, pentru întă
rirea ordinii și disci
plinei in producție, 
pentru ridicarea cali
tativă a întregii acti
vități din sectorul e- 
nergetic. (Ilie Ștefani.

• Muncitorii, tehnicienii și Ingi
nerii întreprinderii „Electrocentra- 
le“ din Rimnicu Vilcea, care asigură 
funcționarea la parametrii optimi 
a celor 13 hidrocentrale date pină 
acum în exploatare pe riurile Lotru 
și Olt, au furnizat suplimentar sis
temului energetic national, în peri
oada care a trecut din acest an, 98 
milioane de kWh energie electrică, 
depășind cu 48 milioane kWh pre
vederile angajamentului anual.

• 65 milioane kWh energie elec
trică a furnizat sistemului energe
tic national, peste prevederile de 
plan, colectivul de energeticieni de 
la Brazi. De menționat faptul că- 
întregul spor de producție a fost 
realizat in condițiile unor preocu
pări susținute pentru diminuarea 
consumurilor tehnologice proprii, 
obținîndu-se pînă acum o economie 
de un milion kWh energie electrică.

• întreprinderea de rețele elec
trice Iași, Unitate care își desfășoa
ră activitatea pe raza județelor Iași 
și Vaslui, a încheiat cele trei tri
mestre care au trecut din acest an 
cu rezultate deosebite în producție : 
sarcinile privind întreținerea și re
pararea capitală a rețelelor și sta
țiilor electrice au fost depășite cu 
4,5 milioane lei, iar planul de inves
tiții cu 600 000 lei. Aceste rezultate 
s-au obținut, în principal, pe sea
ma creșterii • productivității muncii 
cu aproape 20 la sută.

• Constructorii de pe Valea Dră- 
ganului, județul Cluj, unde se des
fășoară lucrările uneia dintre cele 
mai mari amenajări hidroenergetice 
din Munții Apuseni, au turnat în 
corpul barajului cel de-al 110 000-lea 
metru cub de beton. Menținerea a- 
cestui ritm înalt de lucru creează 
condiții ca centrala hidroelectrică 
de la Remeți să fie pusă în funcți
une cu circa 150 de zile mai 
devreme.

• Colectivele termocentralelor 
Mintia și Paroșeni, județul Hune
doara, au reușit ca, prin exploata
rea mai judicioasă a agregatelor și 
instalațiilor, să furnizeze sistemu
lui energetic national, de la începu
tul anului, o cantitate de 160 000 000 
kWh energie electrică peste sarcini
le de plan. Consumul de combus
tibil a fost redus cu 135 tone, cres- 
cînd, în același timp, cantitatea de 
energie obținută pe bază de cărbune.
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PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA
- idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei

„ Văd poeți ce-au scris o limbă 
ca un fagure de miere...“

Să facem din rațiune, din conștiința 
noastră, pavăză de netrecut împotriva 

dezvoltării arsenalelor de arme 
nucleare și chimice!

Maria IONESCU,
director general al Institutului central de chimie

Ca lucrător In domeniul științei 
și cetățean al României socialiste, 
țară care, infăptuind o măreață 
operă revoluționară, dedicată ridi
cării nivelului de civilizație al în
tregului popor, desfășoară, in ace
lași timp, o vastă activitate con
structivă pe plan internațional, ur
măresc cu consternare cum la ori
zont se ridică nori tot mai ame
nințători la adresa liniștii și vieții 
popoarelor. Pericolele care ame
nință astăzi, mai mult decit oricind 
in istorie, nu numai pacea lumii, 
ci și viitorul omenirii, viața însăși, 
6e întemeiază în bună măsură pe 
deturnarea de la rosturile lor fi
rești a cercetărilor științifice !

Oamenii de știință nu pot fi pa
sivi in fața acestui fenomen abe
rant. Considerăm că ideile de înal
tă valoare umanistă cuprinse în 
Mesajul adresat de președintele 
țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. participanților la Sim
pozionul internațional „Oamenii de 
știință și pacea“ pot fi considerate 
drept un veritabil cod moral al 
slujitorilor științei. „Astăzi — ară
ta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se pune problema de conștiință de 
a alege intre politica de intensifi
care a cursei înarmărilor, de pro
ducere de noi arme nucleare de 
distrugere in masă și politica de 
dezarmare, de destindere și pace. 
Nu poate exista o cale de mijloc

Intr-adevăr, cum ar putea un om 
de știință, pătruns de conștiința 
rolului său in viața socială, să fie 
indiferent față de finalizarea efor
turilor, a căutărilor și gindirii 
sale 1 La fiecare trei minute, un
deva, in laboratoarele lumii, se 
descoperă o nouă substanță chi
mică. Chimia a adus mari schim
bări spre bine in viața oamenilor. 
Din nefericire însă, această nobilă 
știință a devenit și o componentă 
inseparabilă a cursei înarmărilor. 
La fel de distrugătoare ca și ar
mele nucleare, armele chimice se 
acumulează în stocuri impresio
nante, reimproepătîndu-se mereu. 
Dovadă a unei grave știrbiri a ra
țiunii, tocmai datorită ' nocivității 
acestor arme, cercetările in dome
niul respectiv continuă să înghită 
fonduri uriașe, să sustragă un per
sonal științific de cea mai înaltă 
calificare. Fizica, astronomia și 
biologia, toate celelalte științe sînt, 
la rindul lor, impinse tot mai mult 
spre crearea de mijloace destinate 
distrugerii și morții.

Omenirea nu poate urmări pasi
vă modul cum i se pregătește ani

hilarea. Marile demonstrații împo
triva cursei înarmărilor, pentru 
pace stau mărturie că forțele pro
gresiste. masele populare sint ho- 
tărîte să-și impună voința. însem
nătatea deosebită a Mesajului adre
sat de președintele României par
ticipanților la Simpozionul, inter
național desfășurat la București 
rezidă in faptul că a evidențiat ro
lul primordial ce revine slujitori
lor științei în această amplă miș
care populară menită să determine 
stoparea competiției militare, re
luarea și continuarea politicii de 
destindere și pace, înfăptuirea 
dezarmării. De un viu interes s-au 
bucurat, de asemenea, aprecierile 
privind rolul oamenilor de știință 
in apărarea păcii, conținute în cu- 
vmtările tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, la 
deschiderea celui de al XVI-lea 
Congres de istorie a științei, precum 
și la cel de-al II-lea Congres na
țional de chimie.

Prețuirea acordată de partici- 
panții la simpozion îndemnurilor ce 
le-au fost adresate și-au găsit o 
expresivă materializare în Apelul 
lansat oamenilor de știință de pe 
toate meridianele de a-și uni efor
turile intr-o amplă și perseverentă 
activitate în slujba păcii, de a fo
losi argumentele de care dispun, 
prestigiul și influența lor pentru a 
determina să se dea dovadă de în
țelepciune — pînă nu este prea 
tirziu — pentru a se face o coti
tură radicală spre dezarmare, pace 
și înțelegere.

Avem convingerea că un rol im
portant în înfăptuirea acestui obi
ectiv îl poate avea un congres 
mondial al oamenilor de știință în 
sprijinul păcii. Intelectualitatea din 
țara noastră, exprimindu-și in a- 
ceste zile adeziunea deplină la po
litica externă promovată neabătut 
de România socialistă. In spiritul 
unei înalte răspunderi față de des
tinele omenirii, constituind Comi
tetul național „Oamenii de știință 
și pacea", va fi, neîndoios, In pri
mele rînduri ale marii bătălii pe 
care sint chemați să o desfășoare 
oamenii de știință de pretutindeni, 
pentru ca marele potențial al cer
cetării științifice să nu fie folosit 
pentru producerea mijloacelor de 
distrugere, ci numai și numai pen
tru protejarea și Înflorirea în con
tinuare a civilizației, pentru 
asigurarea progresului Întregii 
omeniri.

Climatul de destindere și securitate - 
mediul fertil al creației 

tehnico-științifice contemporane
Dr. ing. Florin-Teodor TANASESCU, 

director general ol Institutului central de cercetare 
pentru mașini-unelte, electrotehnică și electronică

Care este mediul cel mai prielnic 
dezvoltării științei și tehnicii ? Cel 
de încordare și înveninare. din care 
unii scot teoria, exagerată că nu
mai în momentele belicoase ome
nirea a făcut pași importanți îna
inte în acest teren, sau. dimpo
trivă. etapele de calm și destinde
re. de colaborare, cînd realizările 
sint mai multe si mai valoroase, 
avînd o destinație predominant 
pașnică, utilă pentru tot mai multi 
oameni ai planetei ? Istoria pune 
în evidență faptul, ce nu poate fi 
negat de nimeni, că mai ales in 
etapele pașnice ale evoluției civi
lizației palmaresul realizărilor a 
fost net mai amplu și mai proemi
nent, iar galeria oamenilor de ști
ință iluștri mult mai lungă si mai 
strălucitoare.

Ce retine omenirea cu deosebi
re ? Din Arhimede, mai ales păr
țile constructive și mai puțin „fo
cul grecesc" ; din energia nuclea
ră. mai ales centralele nuclearo- 
electrice si mai puțin „bomba ato
mică “i

Se cuvine, așadar, ca, în epoca 
noastră de maximă înarmare și 
amenințare, glasul pur al rațiunii 
umane, al rațiunii științifice și teh
nice. noblețea și umanismul pro
fund al descoperitorului din acest 
domeniu să iasă tot mai viu în evi
dență și să anihileze pentru tot
deauna corul absurd al Celor care 
visează să transforme epocalele re
alizări ale prezentului, ale actualei 
revoluții științifice și tehnice în 
odioase arme ale crimei si distru
gerii. Cu atît mai mult cu cit omul 
de știintă este stăpinit tot mai acut 
de sentimentul responsabilității 
față de creația sa si față de rezul
tatele. de efectele benefice ale 
acesteia în producție si în viată.

Acesta este și sensul adine ge
neros al recentelor manifestări ști
ințifice de largă rezonantă interna
țională ce au avut loc în tara 
noastră — Congresul internațional 
de istorie a științei și Simpozionul 
internațional „Oamenii de știintă si 
pacea" — precum și al mobilizantu- 
lui Mesaj adresat participanților la 
simpozionul amintit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
țării, al cuvintului tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la Congresul de istorie a 
științei.

Oamenii muncii care lucrează în 
laboratoarele științei și tehnicii sînt 
pe deplin conștient! că efortul 
creator se dezvoltă mult mai firesc 
și amplu, mai multilateral. în con
dițiile păcii și securității, ale 

destinderii. Creația spirituală, inteli
gența tehnico-științifică sint baro- 
metre extrem de sensibile Ia „apă
sarea" forței și violenței, tendințele 
belicoase marcîndu-le iremediabil, 
chiar limitîndu-le. denaturindu-le. 
Excluderea războiului din viața 
omenirii ar scuti civilizația de lun
gile ocolișuri și meandre reprezen
tate de aplicațiile unor descoperiri 
tehnico-științifice în scopuri de 
distrugere sau amenințare, favori- 
zind apariția mai grabnică a 
aplicațiilor pașnice, utile, necesare 
cit mai multor oameni, tuturor 
țărilor și popoarelor.

Pe de altă parte, în condițiile de 
destindere și pace înflorește cola
borarea multilaterală tehnico-știin- 
țifică, care sporește considerabil 
forțele de creație, capacitatea ști
inței și tehnicii de a contribui la 
rezolvarea gravelor probleme ce 
confruntă în prezent omenirea. 
Așadar, mediul fertil al creației 
tehnico-științifice contemporane este 
pacea și destinderea, rezultatul 
principiilor politicii noastre, ecou 
generos al dragostei de oameni și 
de creația lor valoroasă :

Conștienți și mindri de acest ade
văr indubitabil, care dă zilnic re
zultate utile, oamenii de știintă 
români, alături de colegii lor din 
celelalte țări, acționează cu con
secventă pentru pace și destindere. 
Ei urmăresc in prezent constituirea 
Comitetului internațional al oame
nilor de știință pentru pace — ini
țiativă românească generoasă si de 
cea mai largă antrenare lansată cu 
prilejul manifestărilor tehnico- 
științifice amintite, comitet care să 
reprezinte la nivel mondial comi
tetele naționale respective. Iată de 
ce. în.aceste zile, intr-o atmosferă 
entuziastă și de înaltă răspundere, 
specialiștii din unitățile de crea
ție tehnico-știintifică fac pro
puneri, în cadrul unor ample 
adunări generale, pentru membrii 
Comitetului național român „Oame
nii de știință și pacea".

Devenită principal factor de pro
gres, știința si tehnica actuală tre
buie să dețină în societate local pe 
care evoluția obiectivă a societății 
1 l-a hărăzit. Oamenii de știintă 
trebuie Să lupte pentru ca să in
staureze în lume mediul creator cel 
mai prielnic activității de cercetare 
științifică și tehnică, cel pașnic, de 
destindere, singurul care va per
mite ca cercetarea științifică șl dez
voltarea tehnologică să devină o 
bandă continuă și largă de rezulta
te și creații în toate domeniile.

Există totdeauna o distantă, o 
deosebire intre felul in care mi se 
constituie o poezie in minte si felul 
in care ajunge ea transpusă pe 
hârtie. Uneori, deosebirea este mare 
ca in trecerea de la un vis frumos 
la o realitate banală. Alteori, mai 
rareori, mai mică, dar o identitate 
intre felul in care îmi visez poezia 
și cel in care' mi-o materializez nu 
am putut-o realiza niciodată. Sur
vine apoi o a doua decepție, și anu
me, cînd citesc poezia scrisă deunăzi 
pe care, încheind-o, o credeam iz
butită și cînd constat că ea are o 
seamă de fisuri, sărăcie lexicală, 
afonii și alte păcate stilistice care 
conduc la concluzia că ea a fost, in 
fond, gîndită defectuos.

Corelația dintre gindire și limbă, 
atit de dezbătută in filozofie, in 
estetică, in stilistică și, firește. in 
lingvistică o simte cel mai mult 
scriitorul, poetul in primul rind, in
tr-o experiență neîntreruptă. Pre
cizia verbului, a logosului sau lăsa
rea lui intenționată intr-o ceață 
ușoară, într-o imprecizie sugestivă 
ca a culorilor în pictura impresio
nistă, decantarea nuanțelor dau 
ideilor și sentimentelor artistice 
acel halou de lumini și umbre ce 
cucerește cititorul. Ce cucerește au
torul însuși, în primul rind. Căci 
altfel de ce ar mai scrie 1

Ceea ce trebuie să reținem de la 
clasiei, fie că scriem in stilul lor. 
fie că. dimpotrivă, mergem cu stilul 
pini In nucleul avangardei poetice, 
este dragostea și stima față de 
limba românească.

Ca toate marile literaturi (și noi 
avem o mare literatură), tradiția li
terelor române are piscuri sublime 
de limbă literară și de limbaj lite
rar propriu, după care să ne recu
noaștem precursorii. Eminescu. în 
primul rînd. firește. Dar și Coșbuc, 
cel care, cum spunea Vladimir 
Streinu, este un mare cunoscător al 
limbii, creator al ei. artizan de pri
mă mină, pini la deliciile estetice. 
Reținem simplitatea, In sensul'ales 
al cuvintului, și emoția directă a 
limbajului artistic din opera lui 
Goga, caleidoscopul bogat si lirizant 
al stilului sadovenian. meșteșugul 
de demiurg minuțios al lui Arghezi, 
sintaxa eliptică și incantatorie a 
versului barbian, nuanțele savuroa
se și aromatice din fraza mateină

In fiecare toamnâ-i dat să se dețarte 
Pomii de toată rodnicia lor 
Cu cit roada-ntr-una se împarte 
l-un rod in trunchi rămas nemuritor

TOAMNA
Griul copt in Munții Apuseni 
E cules ca poama, prin clintire 
Turmele se-ngreuie-n amurg 
Nu de aur ci de-ncetinire.

Nu mai ai lumina-n ce s-o stringi 
Pin la cer s-a desfătat in toate 
Tot ce-a fost nu poți să mai ajungi 
Nu de timp ci de eternitate.

*

*

*
*
i-

Alexandru ANDRIȚOIU

ș.a m.d., pînă In zilele noastre, cînd 
recunosc, de la primele versuri, 
stilul neoclasic cizelat al lui Doinaș, 
lucrătura cu forfecătură ca in 
odoare a. lui Ion Horea. tăietura 
dreaptă din fraza poetică a lui Brad, 
sugestia de stampă și de „ut pictura, 

Desen de Mihu VULCANESCU

poesls" din cărțile lut Aurel Rău, 
rostogolirile de ape ale primăverii 
și jocurile din poezia lui Ion Gheor- 
ghe și Inspicările neașteptate, crea
toare de nou limbaj, cu mari su
gestii creatoare de limbaj din 
poemele lui Nichita Stănescu, tu
multul semeț și armonios al poe
ziei lui Adrian Păunescu. Și ex
cursul este de departe doar parțial. 
De ce aceste peregrinări prin stiluri 
de ■ personalități distincte? Intii 
pentru că de la primele cărți și. 
mai cu seamă, de prin 1957—1958 
încoace, am trăit chinul frumos, 

R ODNICIE

Poate-ntreg să se importă
De sinea lui să fie-ntreg desprins ? 
Și coroana cind rămine moartă 
De altă-ncoronare s-a cuprins.

durerea dulce ale cuvintului trans
figurat. ale metaforei rotunjite. 
Deci ca o justificare a ceea ce am 
făcut sau, mai. exact, am încercat să 
fac. Al doilea motiv este insă 
apariția, pe lingă multe cărți de 
poezie adevărată, in limba româ
nească exemplară, a altora, total 
nedlferențiate, amorfe, aidoma cal
carului poros din cretă, apariții 
peste care critica literară trece 
deseori nepăsătoare, oprindu-se fie 
numai la cartea de certă valoare, fie 
numai la cartea ce corespunde gus
tului, dacă nu chiar grupului din 
care face parte criticul, fie la cartea 
de scandal ieftin, dar zgomotos. Nu 
sint puse la punct, de la aciditatea 
verdictului la ridiculizare, cărți ce 
păcătuiesc in materie de limbă, în- 
trucit păcătuiesc, dialectic, și in 
materie de gindire și sensibilitate 
artistică. Impostura, transpunerea 
neasimilată a modelor, indiferent 
din care parte a rozei viaturilor sint 
importate, galimatiasul pretins er
metic și savant, falsa aristocrație 
care miroase a ifose de nobili scă- 
pătați. ar trebui urmărite, depista
te, înfățișate în adevărata lor di
mensiune (dacă Vor fi avind 
vreuna).

De la Miorița încoace, poporul 
român, popor de mare vitalitate, 
virtualitate și rezistență la răscruci
le de vînturi ale vremurilor, a avut 
nevoie de o literatură care să-l 
inalțe, să-i justifice existenta și 
sensul, să-l lumineze, să-l învețe 
să gindească și să simtă adevărat 
și frumos. Corpii streini, gindirea 
sucită, anesteticul. el le-a expulzat, 
din simțul păstrării proporțiilor și 
armoniilor, ca un corp sănătos ce-și 
elimină intrușii nocivi. Literatura, 
poezia, toate artele țin de zona fru
mosului. iar știința care le comen
tează se numește estetică, tocmai 
pentru că teoretizează și subliniază 
frumosul. Avem o limbă frumoasă 
și încă nestoarsă de miere ca alte 
limbi cu cultură îndelungată și ex
periențe artistice extenuante. Ei 
bine, avem datoria să o valorificăm 
cu toată răspunderea ce ne incumbă, 
prin respectarea adevărurilor și 
frumuseților ei fundamentale, in 
arta socialistă, profund umanistă, a 
culturii naționale. în caz contrar, 
ne-am iscăli, odată cu pretinsa 
operă, anonimatul.

O frumoasă dar și. In
tr-un sens pe care-1 vom 
vedea numaidecit. neaș
teptată carieră a făcut o 
fortnulă ce-i aparține dis
tinsului critic și istoric li
terar Eugen Negriei. A- 
ceastă formulă, „expresi
vitatea involuntară", i s-a 
impus criticului după ci
tirea sau recitirea unor 
texte vechi, de diferite 
proveniențe și scrise, mul
te dintre ele, in scopuri ce 
n-au nimic comun cu li
teratura. Anumite parti
cularități ale acestor 
scrieri ne-literare le pot 
conferi, printr-o „expresi
vitate involuntară", cali
tăți literare. Cind Eugen 
Barbu descoperă in hri
soave. documente. scri
sori vechi de mai multe 
secole „frumuseți si pre
țuri noi" desigur că este 
vorba tot de „expresivi
tate involuntară". Un cu- 
vint vechi, azi necunos
cut, o întorsătură insolită 
de frază dintr-un docu
ment domnesc de pe la 
1600 pot conferi textului 
respectiv un caracter „fic
tiv", literar. Farmecul 
scrierilor vechi, neinten
ționat „literare", este in
contestabil. Insă „expre
sivitatea involuntară" s-a 
extins și în cercetarea 
scrierilor noi, găsindu-și o 
Întrebuințare neașteptată. 
Astfel incit adesea ne este 
dat să citim că un 
„text" (!) rău scris, ba 
chiar „contondent" stilistic, 
se încarcă subit, și tocmai 
datorită facturii lui. me
diocre. de nu știu ce va
lori ontologice, a căror 
adîncime ar fi greu de se
sizat pentru ochiul pro
fan care înregistrează „li
teral" pagini redactate cu 
neglijență, fade, medio
cre. Dar nu, ochiul acesta 
aparținînd cititorului edu
cat in cultul frumuseții 
textului clasic este neavi
zat, el trebuie educat, 
format, căci neglijenta, 
scrisul dezlinat. stîngă- 
ciile și chiar dezinteresul 
față de construcția epică 
devin, printr-o veritabilă 
deturnare de sens — a 
„expresivității involunta
re" — pline de miez și în
carcă literatura mediocră, 
subit, cu o mare valoare.

Iată și un exemplu din 
care se poate „învăța" 
cum o inteligentă specu
lativă găsește explicații și 
justificări atit de subtile 
incit negrul devine alb și 
viceversa : „O lectură 
grăbită și literară ar re
ține, dacă nu exclusiv cel 
puțin cu prioritate, frivo
litatea discursului narativ 
și scriitura incertă artis
tic, dezlinată și fără cu
loare. Aceasta din urmă 
e, fără îndoială, o realitate 
a textului romanesc doar 
că eu nu cred că este in
voluntară (s.n.), dimpotri
vă. mi se pare a fi de o 
inexpresivitate voluntară ; 
frivolitatea însă dispare

rător teancul de macula
tură literară pe care n-o 
poți citi nici măcar „li
teral"...

Dar „expresivitatea in
voluntară" și. cum se 
vede, chiar „voluntară" 
produce mai departe : 
texte critice. Apare, bu
năoară, o carte mai fira
vă. cu o compoziție debi
lă. „legată" prin agluti
narea unor fragmente dis
parate : vine Elena Tacciu 
si ne învață că tocmai 
în această firavă alcătuire 
constă forța cărții: „înțe
legem. desigur, că formu
la jurnalului devine un 
pretext: ceea ce o su
gerează este prezența coa

„Inexpresivitatea 
voluntară" ?!

la o lectură atentă, lite
rară, lăsind să se vadă un 
sens mai adine al virte- 
jului erotoman ce cuprin
de personajele" (Lauren- 
țiu Ulici în „România li
terară" nr. 41. 1981). Nu 
știm dacă sensul mai 
adine al „vîrtejuiui eroto
man" merita atita subtili
tate. Care devine insă stu
pefiantă atunci cînd criti
cul. deși recunoaște (au 
mai spus-o și alții) 
„scriitura incertă artistic, 
dezlinată și fără culoare", 
Iși declară sus și tare cre
dința că autorul respectiv 
și-a propus chiar să scrie 
așa : „dezlinat". „fără cu
loare". adică șters, cenu
șiu, prost ! Aceasta în
seamnă „inexpresivitate 
voluntară" : a face din
tr-un defect evident o ca
litate neîndoielnică. E 
clar : cit mai „dezlinat", 
cit mai „fără culoare", cit 
mai multă „frivolitate a 
discursului narativ", căci 
așa poți fi, in ochii criti
cului. mai bun. mai ex
presiv. mai plin de cali
tăți , literare și... ontolo
gice. Poate că și asa se ex
plică de ce crește îngrijo

gulantă a eului prolife
rând stări, rememorări, 
meandre afective, de unde 
compoziția aleatorie a 
fragmentelor, eludarea e- 
fortului de construcție e- 
pică". încă o dată, eclar: 
„compoziția aleatorie" și 
„eludarea efortului de 
construcție epică" sporesc 
aceeași misterioasă „ex
presivitate involuntară" a 
„eului proliferlnd stări"... 
Autoarea arată cum „vi
brația frenetici a eului 
găsește, desigur, cores
pondențe in ființa citito
rului -însetat de real- 
(...) Mai cu seamă că a- 
cest real aparține zilelor 
noastre, dovadă detaliul 
suculent, necesar, memo
rabil, reper al fluxului a- 
fectiv..." etc. etc. Am că
utat mult. In recenzia 
respectivă, acel „detaliu 
suculent" din „realul a- 
parținînd zilelor noastre". 
Să fie oara vorba despre 
un anumit cuplu In care 
„Sentimentul dominant 
este insatisfacția de a nu 
primi replica bărbatului 
in clipa extravertirii" ? 
Ori „Neputința de a se 
cunoaște In absolut"?

Credem că eie n-ar putea 
fi făcute să aparțină doar 
„zilelor noastre"; orișlcît 
ne-am iubi tumultuosul 
prezent să concedem că 
atari fenomene aparțin 
tuturor timpurilor. După 
cum, iarăși, am ezita să 
confiscăm ca aparținînd 
exclusiv „zilelor noastre" 
atari procese și trăsături 
fundamentale ca „trece
rea de la biologia incertă 
la feminitate" sau „elanul 
de a dărui un obiect de 
valoare" (știm, desigur, 
că în zilele noastre acest 
elan a crescut, dar să nu 
uităm de ce: străbunicii 
noștri, din feudalism, e- 
rau mai zgîrciți și, unii 
dintre ei, nici n-aveau a- 
tîtea de dăruit). în căuta
rea buclucașului „detaliu 
suculent" am dat. in fine, 
peste această evidentă tri
mitere la „fragmentele 
simbolice, concise si reve
latorii care încarcă un 
semn al realului cu 
forța de a se trans
gresa" ; „Broasca din 
fragmentul cu același 
titlu, obiect-victimă clasic 
al experiențelor de labo
rator și care fierbe în 
-apă clocotită-, testează 
două din atitudinile posi
bile ontologic (obsesia 
„ontologică" a criticii — 
n.n.) : dirzenia empiri
că (?) a doctorului fericit 
că înaintea agoniei broas
ca -s-a acomodat- și me
ditația asistentului". Nu-i 
așa că aici se află acel 
„detaliu suculent, nece
sar, memorabil" din rea
lul ce „aparține zilelor 
noastre"? Și dacă, totuși, 
citind, nu ajungi la o ase
menea înțelegere? Pro
babil, autorii unor ase
menea fraze pretențioase 
vor afirma cum că cel ce 
nu-i înțelege nu are acces 
la zona profunzimilor 
unde se ajunge grație 
„inexpresivității volunta
re"! Dar asemenea „inex- 
presivități voluntare" nu 
au cum sluji nici culturii, 
nici afirmării valorilor 
autentice, nici cititorilor 
care, oricum, vor înțelege 
că unii comentatori se 
cam joacă cu vorbele...

M. COSTEA

Care este ecoul spectacolelor în conștiințe, ce gin- 
desc spectatorii despre creația originală, despre uni
versul, mesajul și valorile sale estetice ? Cum apre
ciază ei aportul regizoral și creațiila actoricești ? Ce 
ii satisface mai puțin, ce ar dori să vadă sau să simtă

la teatru ? Ce propuneri vor să facă beneficiarii actu
lui de cultură pentru progresul, pe mai departe, al 
teatrului românesc, pentru multiplicarea și consolida
rea punților dintre scenă și sală, o sală care să inclu
dă cit mai multi spectatori recrutați din masele largi 
de oameni ai muncii ?

Sînt Întrebări pe care le vom pune 
cu prilejul mai multor sondaje. Con
semnăm azi opinii înregistrate prin
tre spectatorii manifestărilor teatrale 
prilejuite de colocviul de regie care 
s-a desfășurat recent la Bîrlad.

Educația teatrală, un pro
ces complex al cărui autor 
nu este doar teatrul. ”Conti' 
nuînd i o sănătoasă tradiție — ne 
spune Gruia Novac, profesor la 
Liceul «Gh. Roșea Codreanu- — li
teratura dramatică din acești ani 
și-a desăvirșit conținutul și impus 
personalitatea. Nutrită din istoria 
socialismului, ea a urmat drumul 
acestei istorii. N-au lipsit căutările 
— nu întotdeauna fructuoase, s-au 
Înregistrat și căderi pe acest drum. 
Iar distanța de la primele lucrări in
spirate din noua noastră istorie la 
cele de azi este relativ m re. Iată 
de ce consider că, paralel cu contri
buția, decisivă, a teatrului insuși, 
educația publicului trebuie intensifi
cată și prin alte mijloace, prin alte 
forme, cum ar fi acelea specifice cri
ticii literare, insuficient preocupată 
de destihul dramaturgiei contempo
rane. Nici școala nu face destul in 
favoarea cunoașterii dramaturgiei. 
Programa școlară este foarte gene
roasă cu poezia și proza românească 
contemporană, dramaturgia fiind încă 
lăsată să-și joace rolul de cenușă
reasă..

Cu prilejul colocviului regizorilor 
de la Birlad am putut vedea, in afa
ra creațiilor unor maeștri, spectacole 
probînd nu numai talentul, dar și an
gajarea generației mai tinere in slu
jirea dramaturgiei românești de ac
tualitate. M-aș referi, astfel, la mon
tări semnate de Alexa Visarion, Dan 
Micu, Cătălina Buzoianu, Alexandru 
Tocilescu ; de Costin Marinescu, Ni
colae Scarlat, FI. Fătulescu, Iulian 
Vișa. Dragoș Galgoțiu, C. Hadji-Cu- 
lea, loan Ieremia, Nicoleta Toia, Anca 
Ovanez ori tînărul regizor bîrlădean 
Matei Varodi. Ciți ar fi auzit de Ma
rin Sorescu, admirabilul dramaturg, 
dacă nu i se montau — in spectacole 

strălucitoare — unele piese de în
ceput ? Pînă și -Există nervi»-, după 
opinia mea cea mai slabă dintre lu
crările aoestui Înzestrat autor, - cu
noaște un anume succes tn interpre
tarea actorilor Teatrului de comedie".

Ce și cum ne învață spec
tacolul „Spectacolul este un pro
ces viu in care -joacă- piesa-regizo- 
rul-publicul — spune eleva Dana 
Alexandru.

Gîndiți-vă la Caragiale : știm ce 
înseamnă teatrul lui, cit de pătrun
zătoare sint rațiunea »i viziunea co

mică, simțim cit de mult ne Învață 
teatrul lui, ca și spectacolul după 
piesa lui Caragiale. De fapt, la Ca
ragiale putem spune că venim cu o 
parte a lecției deja învățată. Nu tot 
așa se întîmplă însă cu dramaturgia 
actuală, cu teatrul modem de azi. 
Știu, firește, că teatrul modern pre
supune o dificultate de recepție spo
rită de limbajul său nou, de modali
tăți noi de expresie, de o stilistică 
aparte. Iată de ce mi se pare de 
mare importanță seriozitatea regiei, 
capacitatea ei de a propune o viziu
ne coerentă și accesibilă. Nu spec
tacol de divertisment cerem — deși

trăirilor și căutărilor omului, ca 
membru al ei, ca factor hotăritor al 
influențării ei, al transformării so
cietății."

„Chiar dacă în arta mo
dernă emoția se intelectua- 
lizează, aș insista asupra 
sporirii forței emoționale a 
teatrului" Progresul din ultimii 
ani a ridicat dramaturgia româ
nească la o cotă remarcabilă —

MEMJL/L EDVCAUV 
AL CREAJIEIAREISEICE

n-ar fi rău ca și acesta să fie. și încă 
mai frecvent ca acum — dar nici să 
privim la un spectacol ca la un rebus 
ale cărui reguli nu le cunoaștem ! 
Vrem ca spectacolul să ne Învețe 
binele și frumosul, așa cum a făcut-o 
întotdeauna, dar nu oricum, ci «obli- 
gindu-ne» să gîndim corect la ceea 
ce vrea să ne povățuiască."

Frumusețea marilor senti
mente omenești în oglinda 
dramaturgiei. ..Prestigiul teatru
lui românesc este mare, impactul 
cu publicul puternic, ba, mai mult, 
printre cei care umplu sălile se 
află și mulți, din ce tn ce mai 
mulți, tineri — sublinia, dr. Aurel 
lonescu-Moțet din Birlad. Tocmai de 
aceea se impune, cred, o reflectare 
mai aprofundată asupra a ceea ce se 
transmite prin teatru, a viziunii asu
pra vieții pe care vrem să o sădim 
în masele largi prin actul scenic ca 
și asupra accesibilității formulelor 
scenice. Iată, aș fi simțit nevoia ca 
printre piesele văzute, alături de cele 
pline de semnale de alarmă cu pri
vire la pericolul unor atitudini re
vanșarde de tip fascist sau pericolul 
atomic, sau cel al alienării etc., să 
regăsesc oglindite mai pregnant bu
curia de a trăi, frumusețea unor 
sentimente omenești, cultivarea unor 
sentimente mai tonice, optimiste. 
După cum cred că, alături de pro
blemele colectivității, teatrul trebuie 
•ă insiste mai mult asupra bogăției

este de părere ing. Radu Lazăr 
(întreprinderea de rulmenți). Fruc
tificarea acestei dramaturgii soli
cită, cred, și mai mari eforturi 
din partea teatrelor. Și cred că 
regizorii, al căror colocviu s-a des
fășurat fn orașul nostru, trebuie 
să influențeze mai hotărit și activ 
calitatea opțiunilor, delimitarea valo
rilor de nonvalori, de falsuri proble
matice și artistice. Doresc să văd cit 
mai des piese care să aibă o înriurire 
asupra oamenilor prin orizontul lor 
filozofic, prin altitudinea ideilor ce 
le animă, prin forța de a investiga 
realitățile românești. Iar setea lor 
de a rosti adevărul trebuie să contri
buie la progresul social. Deci piese 
care, atestind angajarea artistului, 
fiind un «tipar al timpului» și o 
«oglindă a vremii», să conducă prin 
claritate și forță la generalizarea u- 
nei noi calități a conștiinței, la in
tensificarea resurselor revoluționare 
ale maselor largi. Aș insista pe ne
cesitatea sporirii forței emoționale a 
teatrului. E drept că In arta moder
nă emoția se intelectualizează. Dar 
In același timp ermetismul in teatru 
echivalează cu o negare a rațiunii 
acestei arte. Tocmai pentru că am 
o mare încredere în forța modela
toare a teatrului adevărat, as vrea 
să observ că Thalia, nemaifiind un 
apanaj al elitei, nu văd totuși un 
număr mai mare de muncitori Ta tea
tru. Sigur, nimic nu-i împiedică să-și 
cumpere bilet. Dar nu despre asta e 
vorba. Trebuie să facem mai mult 
pentru clasa muncitoare. Cred că

teatrele trebuie să-și gindească și mat 
ferm repertoriile în acest sens, oro- 
movind nu piese călduțe, facile, fac
tice, ci lucrări puternice, adevărate, 
răscolitoare, girate artistic de marii 
noștri scriitori, cu mesaj clar și mo
bilizator. In general, am dori să ve
dem cit mai multe spectacole cu 
piese inspirate din realitățile con
temporane, cu atitudine tranșantă în 
apărarea principiilor eticii șl echită
ții socialiste și condamnarea practi
cilor ce constituie abateri de la atare 
principii. Am asistat, pe cit mi-a fost 
cu putință, și la dezbateri, la coloc
viul propriu-zis. Am auzit multe lui 
cruri interesante. Aș fi simțit în«< 
nevoia unei prezențe regizorale mal 
numeroase. Și aș fi simțit nevoia u- 
nei mai sincere și eficiente priviri 
către spectator, a scrutării șansei u- 
nor spectacole de a interesa cu ade
vărat. ori a șansei unor soluții de a 
sublinia ideile piesei sau intențiile, 
declarate in program, ale regizorilor".

Piesele bune, inspirate de 
orizontul spiritual al omului 
nou, se bucură de calda 
adeziune a maselor de spec
tatori ”A? vrea’ *n calitatea mea 
de membru al juriului, dar mai ales 
ca mesager al tuturor celor care au 
beneficiat de posibilitatea de a ur
mări spectacole precum cele prezen
tate cu prilejul colocviului, să subli
niez utilitatea unor manifestări tea
trale de anvergură națională, cu de
osebire în orașele in care se simte 
nevoia unei vieți culturale mai in
tense precum Birladul, ne spune 
Constantin Bădărău, strungar. Erou 
al Muncii Socialiste, președinte al 
Consiliului municipal al sindicatelor 
din Birlad. Judecind și după specta
torii birlădeni, ceea ce polarizează 
azi la maximum interesul maselor 
largi este intensa valorificare scenică 
a bogatei dramaturgii originale. Aș 
dori să am ocazia, să avem ocazia, 
căci pot vorbi și in numele tovară
șilor mei, sâ vedem mai des piese 
inspirate din orizontul spiritual și 
moral al omului de azi. Ele se bucu
ră de totala noastră adeziune. Con
sider că investigația mediului munci
toresc, a climatului de muncă e de 
natură să stimuleze apariția în dra
maturgie a unor eroi comuniști in- 
teresanți și impresionanți, scrierea 
mai multor drame și comedii auten
tice, educative, mobilizatoare. Cred 
că spectacolele care se impun prin- 
tr-un comic de calitate ar trebui sti
mulate mai mult, ele avînd darul de 
a-i familiariza pe oameni cu teatrul, 
a-i apropia de marele repertoriu. 
Căci lărgirea ariei de beneficiari ai 
actului de cultură constituie un o- 
biectiv ce trebuie să stea la loc de 
frunte în preocuparea teatrelor în- 
cepînd cu alegerea pieselor, regia si 
arta actorilor și continuind cu diverse 
alte inițiative : vizite reciproce, dis
cuții. cursuri de inițiere în arta tea
trului."

Opinii consemnate de 
Natalia STANCH
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Șoferița din 
Câlimani

Mașina pe care o vedeți In 
imagine are nu mai puțin de 27 
de tone. Lingă ea, nu mai înaltă 
decit... roata mașinii, se află 
Georgeta Crăciun. Are 20 de ani 
și, de curind, a devenit mămică. 
Dar nu pentru asta a surprins-o 
in obiectivul foto Dumitru Vin- 
țilă, ci pentru că ea se numără 
printre cei mai buni șoferi ai

I

I Exploatării miniere Călimani. 
Lucrează pe aceeași mașină cu 
soțul său, dar in schimburi di-

I ferite. Graficele la zi arată că, 
nu de puține ori, soția Și-a în
trecut soțul, ca și pe alți șoferi

Icu mulți ani la volan. Din partea 
soțului — nici o supărare ; din 
partea colegilor — dorința de a 
nu se lăsa mai prejos.

I Casa-muzeu

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Deși nu este nici sculptor, nici 
arhitect, ci profesor de limba 
latină la Liceul pedagogic „Emil 
Bodnaraș" din Suceava, Emil 
Ursu a îndrăgit atit de mult ar
hitectura greco-romană, incit 
și-a transformat casa intr-un 
veritabil muzeu de artă. O ca
meră întreagă este împodobită 
in stil baroc, iar alta în stil co
rintic, punînd la capiteluri frun
ze de stejar. Un intreg perete

I
I
I

reproduce o frescă celebră, iar 
căminul — un incintător peisaj 
montan. In a treia cameră este 
o bibliotecă bogată, cu cărțile 
așezate in chip ingenios și func
țional pe rafturi de ipsos, lingă 
un mic bazin cu o cădere de apă 
din niște munți in miniatură. 
Pasiunea lui a molipsit-o și pe 
soție, dar mai ales pe cele două 
fetite, care il ajută in sporirea 
cu noi frumuseți a casei-muzeu.

I
I
I

„Argonauții" 
din Chereușa

Destoinici crescători de oi, ț lu
crătorii fermei Chereușa ' a 
I.A.S. Tășnad (Satu Mare), după 
ani de muncă, de selecții și 
ameliorări de rase, au reu
șit si crească oi eu lină 
multă și de cea mai bună ca
litate. Principalele caraeteris- I

I
I
I
I
I
I

•

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

tict ale acestei line : culoarea 
albă ca de vată și capacitatea de 
autoapărare împotriva impurită
ților. Imaginea trimisă de foto
reporterul Martin Sarea prezin
tă pe unul din berbecii care 
furnizează anual, in medie, cite 
lg kilograme de lină fiecare. Și 
încă ceva : ferma de la Chereușa 
nu e o fermă oarecare, ci una 
care numără nu mai puțin de 
17 000 de oi. E ceva !

Mugurel
Puiul de căprioară din ima

gine era doar un ghemotoc plă- 
pind și a fost salvat ca prin 
minune din fața unei combine 
care înota în lanul de griu al 
cooperatorilor din comuna Teaca, 
județul Bistrița-Năsățid. Trei

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

copii — Dorian, Cristian și Ho- 
rațiu — l-au luat in grija lor, 
l-au hrănit cu biberonul și i-au 
pus numele Mugurel. Puiul a 
crescut sub ochii șt dezmierdă
rile lor. Acum ii răsplătește pe 
copii cu tot felul de ghidușii. 
Deocamdată, nu dă semne de 
plecare, dar chemarea pădurii 
— irezistibilă ! — e din ce in ce 
mai aproape.

I
I
I
I

I
L

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii

I

Simbătă a avut loc, In Capitală, o 
sesiune științifică consacrată Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia, organizată de Ministerul Apără
rii Naționale.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de general-locotenent Constantin Ol- 
teanu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale.

Au participat membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului A- 
părării Naționale și al Ministerului 
de Interne, generali și ofițeri, vete
rani din războiul antifascist, cadre 
didactice, cercetători științifici.

Comunicările și referatele prezen
tate au adus un profund omagiu ac
tivității politice și organizatorice des
fășurate de P.C.R. pentru pregătirea 
și Înfăptuirea insurecției din august 
1944, care a marcat începutul revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă. 
Au fost evocate momentele princi
pale ale participării armatei la lupta 
intregului popor român pentru elibe
rarea patriei de sub dominația fas
cistă, acțiunile de luptă ale armatei 
române duse în cooperare cu armata 
sovietică pentru zdrobirea forțelor 
hitleristo-horthiste din partea de 
nord-vest a țării noastre și mai de
parte pentru eliberarea Ungariei, Ce
hoslovaciei șl a unei părți din teri
toriul Austriei, pină la victoria fi
nală asupra Germaniei naziste, în
semnătatea politică și militară a par
ticipării României la războiul anti
hitlerist.

In ansamblul problematicii abor
date, o deosebită atenție s-a acordat 
reliefării activității teoretice și prac
tice desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru fundamentarea 
doctrinei militare naționale și mate
rializarea acesteia în procesul de 
instruire și educare a elementelor 
componente ale sistemului național 
de apărare, în întărirea capacității de 
apărare a patriei.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la sesiune au 
adresat o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem al

forțelor armate. în care se spune : 
„Dind glas sentimentelor de profun
dă dragoste și devotament ce vi le 
poartă ostașii țării, participanții la 
lucrările sesiunii iși exprimă recu
noștința lor fierbinte pentru îndelun
gata și exemplara dumneavoastră 
luptă revoluționară, pentru prestigioa
sa și neobosita activitate desfășurată 
in cel peste 16 ani de cind vă aflați 
la eirma noilor destine ale poporu
lui român. Sintem mindri de faptul 
că In cadrul elaborărilor teoretice cu 
care ați Îmbogățit patrimoniul gindi- 
rii românești se circumscrie la loc de 
cinste fundamentarea doctrinei mili
tare naționale, a cărei esență o con
stituie apărarea patriei de către în
tregul popor.

Urmind fără preget luminosul dum
neavoastră exemplu comunist de slu
jire eu devotament, abnegație și spi
rit revoluționar a intereselor vitale 
ale națiunii noastre socialiste, vă ra
portăm, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, că sintem angajați 
cu toată energia și răspunderea in 
nobila activitate consacrată, înfăptui
rii neabătute a sarcinilor rezultate 
pentru armată din documentele celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. în posturile dato
riei noastre acționăm cu responsabi
litate comunistă pentru continua îm
bunătățire a procesului de instruire 
și educare a trupelor, organizarea și 
desfășurarea acestuia in conformitate 
cu exigențele formulate in Directiva 
dumneavoastră privind pregătirea 
militară și politică a trupelor, in ve
derea obținerii unei calități noi, su
perioare in toate domeniile vieții și 
activității ostășești, in Îndeplinirea 
cu cele mai bune rezultate a sarcini
lor și Îndatoririlor ce ne revin.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe comandant 
suprem, că vom acționa fără preget 
pentru a duce mai departe moșteni
rea eroică a înaintașilor, pentru a în
deplini cu fermitate misiunea de 
onoare încredințată privind apărarea, 
împreună cu întregul popor, a cuce
ririlor noastre socialiste, a libertății, 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a patriei dragi — 
Republica Socialistă România".

Vernisajul unei expoziții
Sub egida Institutului român pen

tru relațiile cujturale eu străinătatea 
si'Asociației de prietenie româno- 
indiană. simbătă s-a deschis în Ca
pitală, la casa de cultură a institu
tului. o expoziție de fotografii din 
India.

Sînt expuse peste 100 de lucrări, 
care înfățișează aspecte semnificati
ve ale dezvoltării economico-sociale 
a Indiei, oferind, totodată, o imagine 
cuprinzătoare asupra succeselor do- 
bindite de poporul indian în, dome
niul științei si tehnicii, tezaurului 
cultural-artistic al acestei țări, bo
gatelor tradiții populare păstrate și 
transmise din generație in generație 
de-a lungul milenarei sale istorii.

în alocuțiunile rostite la vernisai. 
Ioan Botar. secretar al I.R.R.C.S., și 
Kanwar Gajendra Singh, ambasado
rul Indiei la București, au relevat 
legăturile tradiționale existente între 
poporul român si poporul indian, 
dezvoltarea oe care au cunoscut-o. in

de fotografii din India
ultimele decenii, relațiile de priete
nie. colaborare si cooperare De mul
tiDie Planuri dintre România Si In
dia. relații impulsionate permanent 
de întîlnirile la nivel înalt de la 
București si New Delhi. Subliniind că 
expoziția se deschide in eiunul vizi
tei pe care o va face in tara noastră 
primul ministru al Indiei. Indira 
Gandhi, vorbitorii și-au exprimat 
convingerea că noul dialog la nivel 
inalt româno-indian va deschide noi 
perspective colaborării rodnice dintre 
cele două țări, conlucrării fructuoa
se. oe mai departe, sub semnul în
țelegerii si stimei reciproce.

La festivitatea de deschidere au 
asistat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Consiliului Cultu
rii si Educației Socialiste. Asociației 
de prietenie româno-indiană. oameni 
de artă si cultură, public-

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la New Delhi, Dumitru Nicu- 
lescu.

(Agerpres)
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S.M Teleșcoalâ. Consultații pentru ele
vii cursurilor serale

8.50 Tot Înainte !
9,25 Șoimii patriei. ,,Cu bunicul In livadă" — reportaj
9.35 Film serial pentru copii : „Căpi

tan la 15 ani". Episodul 2
10,00 Viata satului • La zi pe ogoare

• Obiectiv* ale noii revoluții a- 
grare • Program muzioal

11.45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical • Cu creionul pe 

hîrtle, un album am... desenat !
• Desene animate » Cartea de 
lumină a Oltului — reportaj • Caleidoscop muzical international
• Temerarii înălțimilor albastra 
— reportaj

15.45 Muzică populară
PROGRAMELE 1 și 1
In jurul orei 16,00 — transmisiune 
direct^: ceremonia sosirii primu
lui ministru al Indiei. Indira 
Gandhi
PROGRAMUL 1
a Telesooi*t

17.40 Ecranizări din literatura universală : „Prinț șl cerșetor". Premieră 
TV. După romanul cu același ti
tlu de Mark Twain. Producție a studiourilor engleze

18.40 Micul ecran pentru cel mid
19,00 Telejurnal
19.35 Clntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Emisiune realizată în colaborare cu 
Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste

50.45 Film artistic : „o zl grea". Ecrani
zare a romanului cu același titlu de Roger Vrlgny. premieră pe 
țară. Producție a studiourilor fran
ceze. In distribuție : Jean Gabin, 
șuzanne Flon. Colette Dereal, Mi
chael Auclalr, Raymond Gerome, 
Fernand Ledoux. Regla : Gilles Grangier

22,10 Telejurnal • Sport

13,00 Patriotismul — mesaj șl angajare 
a culturii române (HI)

13.30 Desene animate
13.55 Tara eintecelor mele — program 

muzical folcloric14.30 Din cartea naturii — Pe cărările 
toamnei

14.55 Publicitate
15,00 Teatru TV : „Personalitate pentru 

concurs", de Corneliu Marcu
• Serată muzicală TV. București — 
centru muzical internațional (IV) 

19,00 Telejurnal
19,25 Telerama19.55 Jurnalul științelor și al călătoriilor
20.50 Lucrări muzicale de mare popu

laritate in interpretarea orches
trei de studio a Radioteleviziunil 
române.

21,35 Seară de romanțe
23.10 Telejurnal • Sport

LUNI 19 OCTOMBRIE 19M
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune in limba maghiară
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.25 Cincinal ’81—'85. Resurse, priorități, 

direcții de acțiune
19.55 Roman foileton : „Vtntul speran

ței". Episodul 8
20,45 Cadran mondial. Ziua Națiunilor 

Unite
21.10 Orizont tehnlco-ștUnțiflc • Oame

nii de știință și pacea • Actuali
tatea tehnico-ștlințlflcă a Docu
mentar. etiologia — un domeniu 
de vîrf al tehnicii, cu. largi aplica
ții in industrie, energetică, tele
comunicații și medicină. • Anato
mia unei turbine

21.55 Recital de folclor mehedințean32.10 Telejurnal
PROGRAMUL t

16,00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Dosarele Istoriei. Neofasclsmul — 

flagel vechi în haine noi
16.55 Program muzical folcloric
17.25 Film artistic : „O zi grea" (relua

re)
18,50 looi de seri19,00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiuni
20.55 Profil componistic. Cornel Tăranu
21.25 Ora tineretului
22.10 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru 16, M șl M 

octombrie. In țară : Vremea va fi în 
general frumoasă și relativ caldă. Ce
rul va fi variabil. Innorări trecătoare 
se vor semnala In nordul s’ estul țării, unde vor cădea ploi loeale. In rest, ploi

izolate, Vțnt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 5 șl 15 
grade, izolat mal cobortte în depresiuni, iar cele maxime intre 15 și 25 de 
grade, local mai ridicate. Pe alocuri, 
ceațâ slabă seara șl dimineața. în 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă șl relativ caldă. Cerul va fi 
variabil. Vint slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 7 și io gra
de. iar Cele maxime între 22 șl 24 de 
grade. Ceață slabă dimineața și seara.

• CIT 2 000 DE GA
LAXII. Astronomi americani 
de la observatorul din Pasadena 
(statul California) au descope
rit in Univers o uriașă „gaură", 
Ea este atit de mare, incit ar 
încăpea in ea cel puțin 2000 de 
galaxii de dimensiuni medii, 
Diametrul ei este de circa 3 
milioane de ani-lumină. Deocam
dată nu se știe dacă există in 
acest spațiu vreo formă oare
care de materie, a declarat unul 
dintre astronomi. Specialiștii 
sint de părere că, dacă datele 
obținute vor fi confirmate de 
cercetări suplimentare, această 
descoperire ar putea duce Ja re
examinarea unora dintre Ideile 
fundamentale referitoare la for
marea Universului.

• COPAC MILENAR.
Un copac gingka, bătrin de 
3000 de ani, din provincia .Shan
dong (partea de est a Chinei), 
continuă să dea roade in fiecare 
an. Arborele are o înălțime de 
26 de metri, iar circumferința 
tiunchiului său este de 16 metri. 
Incepind din anul 1949, acest 
impresionant monument al na
turii este îngrijit și protejat, 
în anii buni, el dă plțiă la o tonă 
de fructe — așa-numitele „nuci 
albe", bogate in vitamine și în 
proteine, eare pot fi prăjite sau 
folosite ca ingrediente culinare.

• TURNUL DIN PISA 
SE STABILIZEAZĂ. Inch’ 
narea turnului din Pisa este 
urmărită Îndeaproape de o în
treagă echipă de oameni de ști

Ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale
In zilele de 13—16 octombrie 1981 

s-au desfășurat, la București, lucră
rile ședinței a 12-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul aprovizionării tehnico-mate
riale, la care au participat conducă
torii organelor centrale 
zionare tehnico-materlală 
membre ale C.A.E.R.

în spiritul hotăririlor 
XXXV-a și Comitetului 
ale consiliului, comitetul a exami
nat și convenit o seamă de acțiuni 
concrete menite să conducă la adin
cirea si perfecționarea colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul utilizării raționale și cu efi
cientă sporită a resurselor materia
le, atragerii în circuitul economic și 
valorificării superioare a materiale
lor recuperabile si refolosibile. per
fecționării activității privind amba
larea si depozitarea produselor.

Totodată, comitetul a adoptat pro
grame da colaborare multilaterală pe 
probleme de larg interes economic, 
printre care ; lărgirea producției si 
sferei de utilizare a oțelurilor semi- 
calmate si slab aliate, înlocuirea țe
vilor din oțel cu țevi nemetalice, re
ducerea consumului de cositor.

Participanții la ședință au exami
nat stadiul de realizare a unor ac
țiuni prevăzute în Programul spe
cial de colaborare pe termen lung in 
domeniul energiei, combustibililor si 
materiilor prime, precum si rezulta
tele schimburilor reciproce de pro
duse excedentare, efectuate de către 
țările membre ale C.A.E.R.. peste 
prevederile acordurilor 
convenind acțiuni 
pentru intensificarea 
aceste domenii.

In timpul ședinței 
fost semnate convențiile de colabo
rare tehnico-știintifică privind redu
cerea consumurilor de combustibili 
în timpul transportului și depozită
rii. precum si extinderea producției 
și utilizării fontei cu grafit nodular.

Comitetul a adoptat planul său de 
lucru pe anii 1982—1983.

Ședința comitetului — ale cărei 
lucrări au fost prezidate de tovară
șul Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale si controlului gos
podăririi fondurilor fixe din Repu
blica Socialistă România — a decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
plină înțelegere reciprocă.

de aprovi- 
dln țările
Sesiunii a 

Executiv

comerciale, 
corespunzătoare 

colaborării în
comitetului au

și de

Vizita delegației 
Comitetului Național 

al Conferinței Consultative 
Politice Populare 
din R.P. Chineză

Simbătă, tovarășa Tamara Dobrin, 
președinte executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, s-a iritjlnit cu 
delegația Comitetului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare din Republtca Populară 
Chineză, condusă de tovarășul Zhou 
Peiyuan, vicepreședinte al comitetu
lui.

La întrevedere au participat Con
stantin Arseni și Mihai Burcă, vice
președinți, alți membri ai Consiliu
lui Național al F.D.U.S.

Au fost prezenti Chen Shuliang, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej a ‘ fost efectuat 
un amplu sohimb de păreri și lnfor- 

la activitatea și 
Conferinței Con- 
Populare in opera

mâții cu privire 
rolul F.D.U.S. și 
sultative Politice . .
de edificare a socialismului în Româ
nia și in China. Au fost, de aseme
nea, trecute in revistă relațiile de 
colaborare dintre cele două orga
nisme, subliniindu-se voința reci
procă dp a dezvolta și diversifica în —ii------  ---- za o

prieteniei si 
două țări și 
și înțelegerii

aceste raporturi, ca
Ia adincirea
dintre cele
cauza păcii

continuare 
contribuție 
conlucrării 
popoare.» Ia 
internaționale.

★
In aceeași zi. Biroul

Consiliului Național al F.D.U.S. a 
oferit un dejun in onoarea delegației 
chineze. (Agerpres)

Executiv al
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Noutăți în producția de autoturisme
Pentru cei mai multi, autoturismele 

„Dacia" și „ARO“ sint binecunoscu
te. Si totuși, si la actuala ediție a 
T.I.B. constructorii de autoturisme 
din Pitești și Cimpulung aduc in 
standurile expoziției mașini îmbună
tățite, cu performante tehnice supe
rioare. care diversifică oferta la ex
port in acest domeniu. Caracteristica 
generală a noilor tipuri de autotu
risme „Dacia" o constituie reducerea 
consumurilor de carburant, in condi
țiile sporirii puterii motoarelor. Ast
fel „Dacia — 1310“. cu distribuție va
riabilă, are un consum de 4.3—7,1 1 
benzină la 100 km. economia de 
combustibil inregistrindu-se Îndeo
sebi la consumul In regim de circu
lație urbană. Modelul „Dacia — 1410“. 
cu un motor de 1 400 cmc, este pre
zentat în două variante — de 56 CP 
și 65 CP. ultimul fiind destinat taxi- 
metrelor. „Dacia 1610 -- brek“ este 
dotată cu un motor de capacitate și 
putere sporite — 1 600 cmc si 80 CP. 
La rindul lor. autoturismele de teren 
„ARO". dotate cu motoare De ben
zină sau motorină, prezentate cu o 
serie de îmbunătățiri in direcția fini
sării. si-au sporit caracteristicile care 
le-au impus pe piața externă — pu
teri mari, utilizare ne terenuri grele 
și foarte grele. Astfel „ARO-322 D“ 
poate urca pante maxime de 25 gra
de, iar modelul „ARO-243" pante ma
xime de 35 grade.

De un larg interes în rindul vizi
tatorilor. specialiștilor și oamenilor 
de afaceri de peste hotare se bucu
ră autoturismele realizate de socie
tatea mixtă româno-franceză „OLT
CIT". Caracteristicile noului autotu
rism ne sint prezentate de ing. loan 
Alexandru, constructor șef la uzina 
din Craiova : „Autoturismele de mic

Noul autoturism „OLTCIT" prezentat in cajlrul Tîrgului Internațional
București — 1981 Foto : S. Cristian

litra! ourttnd marca „OLTCIT", pe 
care le expunem in premieră la 
T.I.B. ’81. sînt dotate cu motoare 
avînd capacități cilindrice de 652 cmc 
și 1 129 cmc, cu puteri de 34 CP și 
respectiv 58 CP. Consumul maxim al 
celor două tipuri este de 5,4 1/100 
km la tipul de 34 CP si de 6.7 1/100 
km la cel de 58 CP, soluția construc-

tivă aleasă, fiind cea de motor si trac
țiune fată, suspensie prin bare de 
torsiune. Avlnd o caroserie autopor- 
tantă. cu 3 uși. „OLTCIT“-ul dispune 
de un confort superior, asigurat de 
utilizarea ludicioasă a spațiului in
terior. vizibilitate excelentă pentru 
postul da conducere sl comenzi tip 
satelit".

Opinii ale unor participanți de
PETER NICHTERWITZ. directorul 

pavilionului R. D. Germane : ..Acor
dăm o mare importantă Tîrgului in
ternațional de la București, care ofe
ră o excelentă ocazie pentru promo
varea schimburilor comerciale si 
tehnico-stiintifice reciproc avantajoa
se. găsirea de noi posibilități pentru 
specializarea si cooperarea în pro
ducție. Relațiile din acest domeniu 
dintre țările fioastre sînt așezate pe 
o bază sigură prin Acordul comer
cial de lungă durată pentru perioada 
1981—1985 încheiat în urma convor
birilor rodnice purtate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Erich Honecker. 
Creșterea livrărilor reciproce de 
mărfuri, cu circa 50 la sută în ac
tualul cincinal, asigură si pe viitor 
o dezvoltare dinamică a relațiilor 
noastre economice. în cadrul cărora 
o importantă mereu crescindă revine 
cooperării si specializării in produc
ție. Putem constata cu satisfacție că 
în prezent o treime din schimburile 
conierciale dintre R.D.G. si România 
sînt rezultatul cooperării si speciali
zării. In perioada de desfășurare a 
tîrgului. reprezentanții întreprinderi
lor da comerț exterior din R.D.G. 
vor preda partenerilor români cel 
de-al 25 000-lea autoturism ..Trabant" 
si al 250-lea autovehicul Pentru de
tectarea defecțiunilor în rețeaua’TV. 
Nivelul tehnic ridicat si diversitatea 
exponatelor prezentate în standurile 
românești oferă posibilitatea concre
tă de a încheia noi tranzacții pentru 
importul din România de autovehi
cule, mașini-unelte, produse chimice, 
bunuri de larg consum".

RAYMOND BURGE, directorul 
pavilionului Canadei : „Asigurarea 
independenței energetice constituie 
unul din obiectivele principale ale 
economiei românești în actualul de
ceniu. In cadrul acestui program 
este prevăzută și construirea unor 
centrale atomoelectrice. Potrivit con
tractelor încheiate. Canada va fur
niza reactoarele nucleare pentru 
primele centrale atomoelectrice con
struite in România. Iată motivul 
principal al prezenței Canadei la e-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Echipa României - medalie de bronz 
la campionatele mondiale de juniori

Camoionatul mondial de fotbal 
pentru echipe de juniori a programat 
oe „Hindmarsh Stadium" din Ade
laida meciul pentru locurile 3—4. în 
care s-au înttlnit selecționatele 
României si Angliei. Tinerii fotbaliști 
români au confirmat jocul valoros

din meciurile anterioare obtinînd 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0). Go
lul a fost marcat în minutul 36. din- 
tr-o lovitură liberă de la marginea 
careului de 16 m. executată cu pre
cizie de Romulus Gabor, golgeterul 
echipei noastre la actuala ediție a 
comoetitiei.

Ieri, in divizia A de fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal a 

continuat simbătă cu etapa a 10-a, 
favorabilă echipelor gazdă, care au 
terminat învingătoare in opt din 
cele nouă jocuri disputate.

S.C. Bacău — Sportul studențesc 
1—1 (0—1); F.C.M. Brașov — Corvinul 
Hunedoara 2—0 (0—0) ; Univer
sitatea Craiova — F.C. Olt 4—1 
(2—1) ; U.T. Arad — Jiul Petroșani 
1—0 (0—0) ; Politehnica Timișoara — 
Steaua 2—0 (1—0) ; F.C. Constanta —

Universitatea Cluj-Naooca 2—0 (2—0); 
Dinamo — Chimia Rm. Vllcea 1—0 
(0—0) ; C-S. Tlrgoviște — F-C. Argeș 
Pitești 1—0 (0—0) ; Progresul Vulcan 
— A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (1—0).

In clasament conduce echipa Di
namo, cu 15 puncte, urmată de Uni
versitatea Craiova — 14 puncte (2 
jocuri mai puțin disputate), S.C. Ba
cău și Corvinul Hunedoara — cu cite 
12 puncte.

(Agerpres)

în cîteva
• In prirfia zi a balcaniadei de 

scrimă pentru juniori, sportivii din 
România au ciștigat toate cele 4 pro
be : floretă masculin — Liviu Buzan ; 
sabie — Marin Cruțu : spadă — Fe
lix Nicolaie ; floretă fete — Cornelia 
Chelaru.

• Simbătă a sosit în Capitală se
lecționata de rugbi a Noii Zeelande

rînduri
(All Blacks) car» va susține două 
intilniri in tara noastră. Pe aeropor
tul international Otopeni sportivii 
oaspeți au fost întimpinați de re
prezentanți ai Federației române de 
rugbi. Primul meci va avea Joc marți, 
2Q octombrie, la Constanța. în com
pania unei selecționate divizionare.

• diția din acest an a T.I.B. In țara 
noastră sînt în funcțiune 11 centrale 
atomoelectrice, alte 14 aflîndu-se in 
construcție. Pe baza experienței acu
mulate de specialiștii noștri în con
struirea șl utilizarea acestor cen
trale, purtăm în aceste zile discuții 
rodnice cu specialiștii români din 
ramura energeticii. Potrivit înțele
gerilor stabilite vom dezvolta în vii
tor o colaborare și cooperare in fa
bricarea utilajului destinat centra
lelor atomoelectrice, domeniu în care 
datorită nivelului tehnic al dotării 
uzinelor difi România și pregătirii 
muncitorilor șl specialiștilor dum
neavoastră sperăm intr-un succes".

GHEORGHI VACEV, directorul 
pavilionului Bulgariei : „De fie
care dată, prezența întreprinderilor 
de comerț exterior din Bulgaria la 
Tirgul internațional București a de
terminat o amplificare a schimburi
lor de mărfuri reciproce, a consti
tuit o manifestare a prieteniei trai
nice dintre țările noastre, dintre po
poarele român și bulgar. La T.I.B. ’81 
expunem o gamă largă de produse

peste hotare
oferite cu bune rezultate la export : 
motocare și electrocare, aparatură șl 
utilaje de ridicat, mașini-unelte, 
motoare electrice, aparatură șl echi
pament pentru telecomunicații, pro
duse electronice, între care compu
tere cu o largă utilizare în industrie, 
proiectare și servicii. De asemenea 
prezentăm o serie de produse ale 
industriei ușoare și agroalimentare 
care au o pondere Însemnată în ex
porturile Bulgariei. împreună cu re
prezentanții întreprinderilor noastre 
de comerț exterior am vizitat dteva 
standuri ale expozanților români și 
am constatat că numeroase dintre 
produsele prezentate sînt deosebit 
de competitive. Remarc între aces
tea autocamioanele de marp capaci
tate, mașinile destinate lucrărilor în 
exploatările miniere de suprafață, 
utilajul petrolier șt mijloacele de 
transport feroviar. Sintem convinși 
că la actuala ediție a T.I.B. vom în
cheia cu partenerii români noi con
tracte, care vor spori volumul 
schimburilor reciproce".

Dan CONSTANTIN

• Teatrul Național («ala mică) : 
Cavoul de familie — 10 ; 20 ; Hagl 
Tudose — 15 ; (sala Atelier) : Trei pe 
o bancă — 10,30 : Așteptlndu-1 pe 
Godot — 19; (la sala mică a Palatu
lui) : Gimnastică sentimentală —15.30 ; 19,30.
• Opera Română : Dreptul Ja dragos
te — 11 : Romeo șl Julieta — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma —
10.30 ; Zori de purpură 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu) ;odihnă -
15 ; Menajeria de sticlă — __  , ___
Grădina Icoanei) : Poezia muzicii ti
nere — 10 ; 15 ; Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul Eiffel
— 10,30 ; Niște țărani — 19.30.
a Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 11 ; Baladă cotidiană — 20. 
a Teatrul de comedie ; Zăpăcitul —10.30 ; Don Juan — 19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Magheru) ; Cinci romane de amor — 10 ; Mi
zerie și noblețe — 15,30 ; Idioata —
19.30 ; (sala Studio) : Noaptea umbre
lor — 15 ; Scoica de lemn — 19.
a Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : Totul in grădină — 10 ; O noapte 
furtunoasă — 15 ; Cum s-a făcut de-a 
rămas Catinca fată bătrînă — 19,30. 
a Teatrul evreiesc da stat : EX — 11 ; Jurnalul unui nebun — 18,30.
a Teatrul „Constantin Tănase" (sala Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30 ; 
(sala Victoria) : Idolul femeilor — 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română" : Așa se cintă pe la noi — 19 ; (la 
Palatul sporturilor și oulturil) : 
Toamna se numără... clntecele — 16 ; 19.
a Teatrul „Ion Vasllescu" : Piatră la rinichi — io ; Nu vă ascundețl după 
uși — 19,30.
a Teatrul Țăndărică (clubul Flnanțe- băncl); Aventurile lui Plum-Plum — 
11.
a Circul . București : Muslc-hall 1» circ— 10 ; 16 ; 19,30.

«i aur
Bulandra"O zi de

10 ; Voluptatea onoarel —
19,30 ; (sala

• Alo, aterizează atrăbunlo» 1 ■ PRO
GRESUL — 1« ; 18 ; 80.
• Fuga de acasă : VICTORIA — 10 1 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
— 9 : 11.30 : 14,30 ; 17 ; 19.30, CAPITOL— 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 80,1»,
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;

' 18 ; 20.15.
■ Intilnirea lui Fâbiăn Bâllnt : BU- 
ZEȘTI — 15’; 17 ; ".
• Escadronul husarilor zburători i 
FERENTARI — 15,30 ; 19, ARTA — 0 ;11.45 : 14,30 : 17,15 ; 19,45.
• Idilă in munții Lushan : COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.
■ Articolul 420 — 10 ; 14 ; Regina <Un 
Tirnovo — 17 ; 19 : PACEA.
• Procurorul acuză : VIITORUL — 15,30 ; 17,30 ; 19.30.
• Sint timid, dar mă tratez s STUDIO
— 10 ; 12 ; 14 : 16 ; 18 ; 20.
■ Soarta Aurel și Argentinei : POPULAR — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Bătrinul enigmatic — 15,30 ; Aven
turi în Marea Nordului — 17.30 ; 19,30 : 
FLACARA.
• Echipajul : MUNCA — 15,30 ; 1».
• Acel blestemat tren blindat ! SCA
LA — 9 ; 11,16 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Toată lumea e a mea i LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20. FESTI
VAL — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19. FAVORIT
— 8,30 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• Intllnlre de gradul trei t BUCUREȘTI — 9,30 : 12,30 ; 18 ; 19.
a Program de desene animate —. 
9,15 ; 11 ; 12,45 ; Campionul — 14,1» ;
16.45 ; 19,30 : DOINA.
• Călărețul electric t FEROVIAR — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15. CUL
TURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
o Piedene tn Egipt t EXCELSIOR — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. AU
RORA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20. FLAMURA — 9 ; H ; 13,15 ; 15.30 ;17.45 ; 20.
• Domnișoara Noorle: DACIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Războiul stelelor : LIRA — 15,30 ;
19, COSMOS — 12 ; 14,30 ; 17 : 10,15.
• Numele meu e iubire > TOMIS — 
9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Un șerif extraterestru : MIORIȚA— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

19.

cinema
• O lumo fără cer I CENTRAL — 9 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GRIVITA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Convoiul ; TIMPURI NOI — 9; 11;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Ana și „hoțul" : EFORIE — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 16 ; 20,15, GÎU- 
LEȘTI — 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
• Croaziera : DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Ștefan Luchian s VOLGA 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• întoarcere la dragostea dlnttl : 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 30,15.

I ;

■ • ■ ■iții
• Galeriile orizont : Lucian Cioată, 
pictură ; (atelier 35) : Florie» Pacea, colaj-textil.a Galeriile „Căminul artei’ (parter) s 
George Tzipola, pictură ; (etaj) : Cor
nel Ailincăi, ceramică, loan Horvat Bugnariu, grafică.
a Galeria —------- “pictură.
a Galeria
clu) : loan
a Galeria 
pictură.
a GaleriaCrainic, __ __ ,__ _ _ ____
Handel, sculptură.
a Galeria municipiului București i 
Teodor Bogoi, pictură.

Simeza : PavCl Codiță,
Hanul eu Tel (sala Cena- Damian Popa, pictură.
Galațeea : Adrian Benea,
Eforie : Lidla Clreșica 

texturi «pațiale, Kurtfritt

ință. Recent, ei au efectuat din 
nou măsurători și calcule, iar 
rezultatele obținute inspiră op
timism celor ce se interesează 
de soarta acestui celebru mo
nument. In ultimul an. viteza de 
„cădere" 0-a redus sensibil. În
clinarea lui erescind cu numai 
0,5 milimetri. Deci poziția tur
nului se stabilizează. Una din 
cauzele încetinirii înclinării este 
considerată a fi închiderea citor- 
va fintîni arteziene din apro
piere, a căror funcționare slăbea 
fundațiile turnului-

• ADAOS LA HRANA 
ANIMALELOR. In diver
se țări este tot mai mult folosită 
ca adaos la hrana animalelor o 
algă bogată în proteino, denu-

DE PRETUTINDENI
mită Chlorella. Pentru a sti
mula absorbția de bioxid de 
carbon de către algă, cercetăto
rii din Tadjikistan au propus 
folosirea bacteriilor aerobe, eare, 
la rindul Iot, se hrănesc cu ce
luloză. In recipientul unde se 
dezvoltă algele ee adaugă rezi
duuri rezultate din egrenarea 
bumbacului și bacterii aerobe. 
Cu eît descompun mai repede 
bacteriile celuloza, cu atit mai 
repede aresc și algele. Metoda 
de producere a pastei de Chlo
rella propusă de către cercetă
torii tadjici este foarte ieftină. 
Institutul de zoologie și parazi- 1

tologie al Academiei de Știința 
a Tadjikistan ului dispune de 
importante rezerve de Chlorella. 
De aici, algele sint expediate în 
gospodăriile zootehnice si pisci
cole djn republică.

• CARNET VORBI
TOR. Firma „Pelikan" din 
ZUrich a realizat un „carnet 
vorbitor" sub forma unei cutiu
țe plate, nu mai mare decit un 
carnet obișnuit de buzunar, care 
este prevăzut cu o claviatură. 
Memoria „carnetului" poate în
registra pînă la 200 de numere 
de telefon și 150 de alte însem
nări. El are și un ceas care in
dică ora exactă pa zece fuse 
orare și un calendar pînă în 
anul 2052. Un semnal sonor îl 
amintește proprietarului că se

apropie ora cind are ceva im
portant de făcut. „Carnetul vor
bitor" poate fi manevrat extrem 
de simplu — prin apăsarea pe 
clapa necesară. iar informația 
cerută apare pe un ecran mini
atural.

• CU BALONUL IN 
JURUL LUMII. înte-o de
clarați» făcută rețelei de tele
viziune A.B.C., Maxie Anderson, 
specialist în zborurile cu balo
nul din S.U.A., a afirmat că va 
încerca la finele acestui an în
conjurul lumii cu ajutorul aces
tui aparat, tentativă în care a 
eșuat în urmă cu citeva luni. 
El a precizat că balonul, care 
va fi denumit simbolic „Jules 
Verne", va decola probabil la 1 
decembrie și va evolua pe o

rută spre est, depășind Hima
laia, și va zbura pe deasupra 
Chinei, Pacificului, a continen
tului american și apoi spre 
Atlantic. Anderson a efectuat 
în 1978 prima traversare a 
Atlanticului in balon, apoi în 
1980 a continentului american.

• „ROBOT" MINER. 
La mina „Novomoskovskaia" din 
bazinul carbonifer Mosbass a 
început să funcționeze un agre
gat hidraulic complet automati
zat. Construit de specialiștii In
stitutului de cercetări al indus
triei carbonifere din Moscova, 
agregatul poate fi dirijat de 
la distanță de un singur opera
tor. Asemenea agregate automa
tizate pentru extracția cărbune
lui urmează să fie instalate și în 
alte mine ale bazinului Mosbass.



la imiitalia tovarășului Nicolae Ceausescu, 
astăzi sosește intr-o vizită oficială 

primul ministru al Iniei, Mra Gandhi 
BUN VENIT PE PĂMlNTUL 

ROMÂNIEI!

Azi, alegeri generale in Grecia

(Urmare din pag. I)

indian pentru dezvoltarea indepen
dentă a tării sale si apreciază pozi
ția activă a Indiei în viata interna
țională. inclusiv în mișcarea de ne
aliniere. eforturile sale îndreptate 
spre realizarea unui climat de pace, 
destindere si cooperare în lume.

Deși România si India se află, din 
punct de vedere geografic, la mii de 
kilometri depărtare, relațiile dintre 
ele. care datează din timpuri înde
părtate. au cunoscut un curs ascen
dent. Intre cele două țări s-a inten
sificat colaborarea — economică, po
litică. tehnico-știintifică si culturală 
— reciproc avantajoasă.

Momente deosebit de importante în 
consolidarea prieteniei si conlucrării 
fructuoase româno-indiene le consti
tuie vizitele președintelui Nicolae 
Ceausescu in India, lntîlnirile sale cu 
lideri politici din această tară la 
București. Dialogul la nivel înalt si-a 
găsit materializarea lntr-un sir de 
acorduri și înțelegeri, care au dat un 
puternic impuls cooperării bilaterale, 
ca si conlucrării pe tărimul vieții in
ternaționale. pentru realizarea unui 
climat de pace, destindere si coope
rare in lume, pentru lichidarea sub

I

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

ln numeroase țări au loc manifestări prilejuite de aniversarea, la 25 
octombrie, a Zilei Armatei Republicii Socialiste România.

Ministerul Apărării Naționale al 
R.S. CEHOSLOVACE a organizat vi
zitarea unei unități militare din Bmo 
de către atașatul militar român la 
Praga, col. Voicu Țugurel. La adu
narea festivă ce a avut loc au luat 
cuvîntul eol. Vyskocil Jaroslav șl col. 
Soltez Augustin, care au evocat erois
mul militarilor români în luptele 
pentru eliberarea regiunii Moravia și 
au evidențiat tradiționalele relații 
dintre popoarele român și cehoslovac. 
A luat cuvîntul, de asemenea, atașa
tul militar român. Cu acest prilej, la 
Monumentul eroilor din orașul Bmo 
au fost depuse coroane de flori.

Ministerul Apărării Naționale al 
R.D. GERMANE a 'organizat la Casa 
ofițerilor din Rostock o întîlnire a 
atașatului militar, aero șl naval al 
țării noastre la Berlin, col. Mihai 
Burbulea, cu eadre ale Marinei Popu
lare a R.D.G. în cadrul întîlnirii, ata
șatul militar român a prezentat o ex
punere și a oferit o gală de filme 
românești.

La o unitate de aviație a forțelor 
armate ale R.P.D. COREENE a avut 
loc o adunare festivă, la care au 
participat numeroși ofițeri și soldați. 
Comandantul unității a rostit în ca
drul adunării o alocuțiune. Ata
șatul militar, aero și naval al 
României la Phenian, col. Constantin 
Anghel, a vorbit participanților des
pre semnificația evenimentului sărbă
torit.

La Bruxelles, col. Neculai Petre, 

dezvoltării si instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

„îmi exprim convingerea, arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. că 
raporturile de strînsă prietenie si co
laborare statornicite între Republica 
Socialistă România si Republica In
dia, atît pe plan bilateral, cit si in 
viata internațională, se vor amplifi
ca tot mai mult, in interesul popoa
relor român si lndiân, al cauzei păcii 
și înțelegerii Internationale".

La rîndul său. primul ministru In
dian, INDIRA GANDHI, declara în 
telegrama adresată în acest an cu 
prilejul zilei de 23 August : „Nutresc 
speranța că legăturile de prietenie si 
cooperare existente intre cele două 
țări si popoare ale noastre vor con
tinua să prospere și in anii viitori**.

Cu convingerea că actuala vizită In 
tara noastră, cea de-a doua pe care 
distinsul oaspete o efectuează în 
România, dialogul la nivel înalt ce 
va avea loc cu această ocazie vor 
aduce o nouă si însemnată contribu
ție la extinderea relațiilor bilaterale 
și, in același timp, la cauza păcii șl 
colaborării Internationale, poporul 
român adresează primului ministru 
Indira Gandhi un călduros „BUN 
VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂ
NIEI !** 

atașatul militar, aero și naval al tării 
noastre în BELGIA, a organizat, in 
saloanele ambasadei, o gală de filme 
documentare românești. Au fost 
prezentate, de asemenea, o expoziție 
de carte, in cadrul căreia un loc im
portant îl ocupă operele și culegerile 
de texte din gîndirea social-politică 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, și 
o expoziție documentară de foto
grafii.

Atașatul militar al țării noastre la 
BONN, col. Ioan Ionescu, a organi
zat, în saloanele Ambasadei Româ
niei din Koln, o gală de filme, o ex
poziție documentară de fotografii șl 
un stand de cărți. Au participat 
șeful Statului Major al armatei, 
contraamiralul Rudolf Arendt, loc
țiitorul inspectorului trupelor de 
uscat, gl. It. Eberhardt Burando, loc
țiitorul inspectorului forțelor ma
ritime militare și șef de Stat Major, 
contraamiral Hans-Hermann Vohs, 
șeful Statului Major al trupelor de 
uscat, gl. mr. Gerhardt Deckert, ge
nerali și ofițeri superiori din Bun- 
deswehr.

Atașatul militar român la 
STOCKHOLM, col. Iorga Constantin, 
a organizat o gală de filme. Au fost, 
de asemenea, organizate un stand 
de cărți, cuprinzînd opere ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, și cărți 
cu tematică militară, politică, econo
mică și istorică, precum și o expo
ziție de fotografii prezentînd imagini 
din viața poporului român și activi
tatea armatei. (Agerpres)

„România - participantă activă la dezbaterea 
și soluționarea problemelor internaționale"

Articole din presa străină și manifestări consacrate țării noastre
Realizările poporului român, angajat In opera de dezvoltare multi

laterală a tării, politica de pace fi colaborare a României socialiste, legate 
strins de activitatea prestigioasă a președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sint evidențiate in numeroase țări in cadrul unor ma
nifestări sau in articole de presă consacrate țârii noastre.

La BEIJING a avut loc vernisajul 
expoziției pictorului Nicolae Tonitza. 
Au participat Zhou Erfu, vicepre
ședinte al Comisiei pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Lin Lin, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu străină
tatea, reprezentanți ai M.A.E., Aso
ciației artiștilor plastici. Uniunii 
scriitorilor, oameni de cultură și 
artă, un numeros public. A fost pre
zent ambasadorul României la Bei
jing, Florea Dumitrescu.

Luînd cuvîntul, Zhou Erfu a subli
niat personalitatea puternic realistă 
a pictorului Nicolae Tonitza, expo
nent de frunte al artei românești 
moderne, făuritorul unei opere adine 
umaniste, expresie a caracterului 
național. Tablourile prezente în 
expoziție oferă vizitatorului chinez 
posibilitatea unei cunoașteri mai 
profunde a tezaurului artistic româ
nesc, ceea ce va contribui la dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări șl 
popoare.

La Palatul Veneției din ROMA a 
avut loc vernisajul „Expoziției de 
carte românească". Sînt expuse peste 
900 de titluri din domeniile social, 
politic, economic, științific, literar- 
artistic, publicate în ultimii ani in 
limba română și ln diverse limbi. 
Un loc deosebit îl ocupă operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, apă
rute în limba italiană, precum și în 
alte limbi de circulație internațio
nală, lucrările dedicate, ln România 
și în străinătate, personalității și 
gîndirii șefului statului român. Nu
meroase sînt volumele din sectorul 
științei și tehnicii, între care un loc 
central este dedicat lucrărilor tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, publicate ln limba 
română, precum și în traduceri în 
alte limbi — engleză, germană, grea
că. italiană.

în cuvîntul său, Vincenzo Scotti, 
ministrul bunurilor culturale și al 
mediului înconjurător, a arătat : 
„îmi este deosebit de plăcut să par
ticip la inaugurarea Expoziției de 
carte românească, realizată în spiri
tul șl sub auspiciile acordului cul
tural dintre Republica Italiană și 
Republica Socialistă România. Pre
zenta inițiativă constituie, într-ade- ’ 
văr, o expresie concretă a voinței 
celor două țări de a dezvolta cola
borarea lor într-un sector deosebit 
de interesant, cum este cel al editu
rilor, cu scopul de a îmbunătăți șl 
lărgi cunoașterea reciprocă și de a 
instaura un schimb rodnic de expe
riență ln domeniul cărții".

Ziua culturii Republicii Socialiste 
România a fost organizată în orașul 
MIKKELI, important centru econo
mic, cultural și istoric din Finlanda. 
La biblioteca municipală s-a des
chis o expoziție a cărții românești 
de literatură social-politică, beletris
tică și istorică. Un loc central l-au 
ocupat volumele din gîndirea social- 
politică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, la muzeul 
de artă din localitate a avut loc ver
nisajul expoziției de tapiserie și 
grafică contemporană românească.

In alocuțiunea rostită, Soppo Hak- 
kinen, președintele Consiliului mu
nicipal, a dat o înaltă apreciere gri
jii și preocupării permanente a con
ducerii statului român pentru dez
voltarea artei șl culturii naționale. 
El a exprimat satisfacția că locuito
rilor orașului Mikkeli le-a fost ofe
rită posibilitatea de a cunoaște mai 

bine preocupările culturale ale po
porului prieten român, de a înțelege 
mal profund politica de pace și prie
tenie a României cu toate națiunile 
lumii. Vorbitorul a subliniat că bu
nele relații de colaborare dintre 
România și Finlanda contribuie la 
cauza destinderii șl securității ln 
Europa. Au participat Maria Stănes- 
cu, ambasadorul României la Hel
sinki, și alți membri ai ambasadei.

La LUXEMBURG a fost organiza
tă o seară culturală dedicată litera
turii române. Expunerea, înfățișind 
principalele direcții de dezvoltare a 
creației literare românești contempo
rane, a fost urmată da un recital de 
poezie românească, tradusă în 
Luxemburg de poeta Anne Berger și 
scriitorul Cornel Meder, și de poe
zie luxemburgheză, tradusă in limba 
română de scriitorul Ion Lazu. Cu 
această ocazie, a fost deschis un 
stand de cărți de literatură politică, 
beletristică și istorică, între care la 
loc de cinste s-au aflat lucrări din 
opera președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Au fost 
prezenți membri ai conducerii Aso
ciației scriitorilor, funcționari supe
riori din Ministerul Culturii, profe
sori și membri al Asociației de prie
tenie Luxemburg-România.

In prezența primarului municipiu
lui GENEVA, Claude Ketterer, a 
altor personalități din conducerea 
cantonului Geneva, a unor repre
zentanți ai Oficiului Națiunilor Uni
te, șefi de misiuni diplomatice, oa
meni de cultură și artă, ziariști, la 
Geneva a fost inaugurată o expozi
ție consacrată artei și culturii ro
mânești. Scriitorul Constantin Țoiu, ' 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor 
din România, a prezentat, cu acest 
prilej, romanul său „Galeria cu viță 
sălbatică", publicat în limba fran
ceză de editura „Nagel".

La invitația secretarului general 
al Organizației școlilor din INDIA, 
J. L. Jain, ambasadorul României la 
Delhi, Dumitru Niculescu, a prezen
tat, în cadrul conferinței anuale a 
acestei organizații, o expunere in 
care a înfățișat pa larg realizările 
obținute de țara noastră în dome
niile social-cultural și economic în 
anii construcției socialismului, pre
cum și rolul invățămîntului româ
nesc în educarea și instruirea teore
tică și practică a tinerilor din patria 
noastră. Prof. dr. S. S. Rao, mem
bru în comitetul de conducere al 
Organizației școlilor din India, a 
evidențiat, în cuvîntul său, expe
riența valoroasă a școlii românești 
în legarea invățămîntului de pro
ducție și cercetare, în formarea și 
perfecționarea morală a personalită
ții umane.

Ambasada României din TEL AVIV 
a donat Universității „Bar Ilan" din 
orașul Ramatgan un set de lucrări 
editate în România. Intre acestea, la 
loc de frunte se află, seria completă 
de culegeri ale operelor președinte
lui Nicolae Ceaușescu, precum șl 
cercetări fundamentale în domeniul 
chimiei modeme ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Donația cuprinde, de 
asemenea, lucrări reprezentative ale 
oamenilor de știință români în do
meniile istoriei, sociologiei, politolo- 
giei, eoenomiei, fizicii, matematicii, 
electrotehncii, ciberneticii, geografiei 
și geofizicii, agriculturii, artelor, ar
hitecturii, folclorului, literaturii, fi
lozofiei etc.

Ziarul greo „NAFTEMBORIKI" 

consacră un articol realizărilor po
porului român din ultimul deceniu 
și jumătate în domeniile economic, 
social și cultural, relevind că econo
mia României a cunoscut perma
nent un înalt dinamism în toate do
meniile producției materiale.

Referitor la politica externă a 
României, ziarul subliniază că țara 
noastră a acordat și acordă o aten
ție deosebită dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate sta
tele. In context, este reliefată con
solidarea relațiilor României cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate. România participă la 
dezbaterea tuturor marilor probleme 
internaționale și la eforturile pentru 
adoptarea de măsuri în direcția 
securității și cooperării europene, se 
pronunță * pentru soluționarea dife
rendelor dintre state pe cale poli
tică, arată ziarul grec. România 
apreciază ca fiind de mare impor
tanță și actualitate organizarea unei 
conferințe pentru dezarmare în Eu
ropa, se pronunță pentru reducerea 
bugetelor militare și pentru crește
rea cheltuielilor în domenii uti
le societății omenești, iar în ceea ce 
privește conflictele actuale din lume 
consideră că tratativele și exclude
rea folosirii forței vor conduce la 
reglementarea lor.

Realizările poporului român, pre
zența sa în viața internațională, 
modul în care abordează probleme
le complexe ale lumii contemporane 
creează convingerea că aceasta va 
continua să lupte pentru soluționa
rea problemelor fundamentale ale 
umanității, scrie ln încheiere „Naf- 
temboriki". (Agerpres)

ILE DE PRESA 
e scurt !

I CEREMONIE. La Yaounde a avut 
loc ceremonia schimbului instru
mentelor de ratificare a Acordului 
dintre guvernele Republicii Socia
liste România și Republicii Unite 

I Camerun privind garantarea inves
tițiilor, document semnat la Bucu- I rești la 30 august 1980, cu ocazia
vizitei oficiale in țara noastră a 
președintelui Ahmadou Ahidjo.I Schimbul instrumentelor de ratifi
care s-a făcut de către Porfir Ne- 

I grea, ambasadorul României ln Ca
merun, și Paul Dontsop, ministru de 

1 stat la Ministerul Afacerilor Exter-
I ne.

ÎNTREVEDERE LA PHENIAN.
Secretarul general al C.C. al P.M.C., 

I președintele R. P. D. Coreene, Kim
Ir Sen, a avut o întrevedere cu Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 

I M.P.L.A. — Partidul Muncii și al
R. P. Angola, care se află lntr-o 

1 vizită oficială la Phenian, anunță
• agenția A.C.T.C. Au fost examinate

cu acest prilej stadiul relațiilor bi- 
I laterale, posibilitățile extinderii a-

cestora pe multiple planuri, precum 
și unele probleme internaționale ac
tuale.

CRIZA DE GUVERN ÎN OLAN- 
I DA. Regina Beatrix a Olandei a

Ln ÎS octombrie, „de la răsăritul 
și pină la apusul soarelui" — cum 
precizează Constituția elenă — in 
Grecia se vor desfășura alegerile 
generale pentru desemnarea celor 
300 de membri ai Adunării Națio
nale. Potrivit legislației in vigoare, 
alegătorii, al căror număr se ridică 
la 6J> milioane, vor desemna In 
mod direct 288 deputați, urmlnd ca 
după procentajul de voturi obținute 
de fiecare partid să fie stabiliți 12 
„deputați de stat".

Votul cetățenilor este solicitat de 
2916 candidați 
reprezentind 14 
partide si de 
cinci candi
dați indepen
denți. Campa
nia electorală a situai pe pri
mul plan confruntarea dintre 
partidul „Noua Democrație", aflat 
la putere, și Mișcarea Socialistă 
Panelenă (PASOK), principalul par
tid de opoziție. „Noua Democrație" 
a încheiat campania vineri seara 
printr-o mare adunare populară, 
desfășurată in piața ateniană „Syn
tagma", unde liderul partidului, pre
mierul Gheorghios Rallis, a expus 
liniile principale ale programului 
său, așa cum a fost definit la con
gresul extraordinar al partidului, 
din luna iunie. El s-a pronunțat din 
nou pentru continuarea liniei poli
tice și economice adoptate, schițînd, 
totuși, anumite schimbări „pe un 
fond de continuitate".

Cit privește Mișcarea Socialistă 
Panelenă, aceasta, prin glasul lide
rului său, Andreas Papandreu, a 
expus in mai multe rinduri necesi
tatea unei reînnoiri, a unei restruc
turări substanțiale a vieții publice 
șl social-economice grecești. Pentru 
PASOK, alegerile de la 18 octom

Corespondența din Atena

desemnat lîmbătft două personali
tăți pentru a media ln cadrul ne
gocierilor consacrate soluționării 
crizei guvernamentale declanșate 
prin demisia cabinetului de coaliție 
condus de primul ministru. Andreas 
van Agt. Cei doi negociatori sînt 
Willem de Galan șl Victor Halber
stadt, profesori de economie, a că
ror misiune concretă — scrie agen
ția Associated Presa — este de a 
reconcilia pozițiile divergente ale 
formațiunilor politice care fac parte 
din coaliția guvernamentală demi
sionară

CONVORBIRI MEXICANO-COS- 
TARICANE. Președintele Mexicu
lui, Jose Lopez Portillo, șl pre
ședintele Costa Ricăi, Rodrigo Ca- 
razo, s-au lntllnit la Ciudad de 

PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII ALIMENTARE IN LUME. Rostind 
un discuri cu prilejul Zilei mondiale a alimentației, președintele Vene
zuela!, Luis Herrera Campins, s-a pronunțat pentru adoptarea unor mâsuri 
eficiente in vederea asigurării securității alimentare pe planeta noastră, 
transmite agenția I.P.S. El a arătat că In prezent In flecare oră mor pe 
glob aproximativ 400 de persoane din cauza lipsei acute de alimente, 
iar In America Latină peste 50 de milioane persoane suferă de malnu- 
trițle, In timp ce se cheltuiesc In lume peste 500 miliarde dolari pentru 
înarmare.

brie ar urma să fie „o etapă In 
înaintarea spre progres a Greciei".

La rindul lor, Partidul Comunist 
din Grecia și Partidul Comunist din 
Grecia (interior) s-au pronunțat 
pentru schimbări profunde în toate 
domeniile de activitate și structu
rile societății grecești. Pentru re
forme pe termen scurt sau pe ter
mene mai îndelungate, care să asi
gure prosperitatea Greciei, s-a pro
nunțat și Uniunea Centrului De
mocratic.

In timpul campaniei electorale 
s-a acordat o 
mare atenție și 
problemelor ex
terne, lucru les
ne de înțeles in 
condițiile deose

bit de complexe ale situației inter
naționale actuale. Semnificativ este 
faptul că multe partide au re
liefat însemnătatea dezvoltării co
laborării ln Balcani, a transfor
mării acestei regiuni Intr-s zo
nă a bunei vecinătăți, a înțe
legerii și cooperării bilaterale si 
multilaterale, considerindu-se, pe 
bună dreptate, că îmbunătățirea in 
continuare a atmosferei in această 
regiune poate influența pozitiv în
tregul climat politic din Europa și 
din lume.

Slmbătă a fost „o zi de reflecție 
pentru alegătorii greci" — scria 
ziarul „Athenes Daily Post". Dumi
nică urmează să aibă loc votul. 
„Schimbarea va fi o schimbare pe 
un fond de continuitate sau o tran
ziție spre o nouă etapă in viața 
Greciei ?" — se întreba ziarul 
„Avriani". Un început de răspuns 
va putea fi cunoscut după despuie
rea scrutinului și anunțarea rezul
tatului votului de duminică.

Nicolae PLOPEANU

Mexico șl au purtat convorbiri pe 
tema diversificării cooperării bila- i 
terale — transmite agenția E.F.E.
Au fost abordate, de asemenea, I 
aspecte ale evoluției situației poli
tice mondiale.

CAPTURA DE DROGURI ÎN 
S.U.A. Una din cele mai importan- i 
te capturi de droguri din Statele U- 
nite s-a înregistrat vineri In portul 
New Orleans, unde, la bordul unui i 
cargou avlnd pavilion britanic, au 
fost depistate 45 kilograme cocaină 
și aproximativ 10 tone marijuana. i 
Proprietarul navei și cei 14 mem
bri ai echipajului au fost arestați.

MOSHE DAYAN, fost ministru al 
apărării fi de externe al Israelului, ' 
a încetat vineri din viață, ca urma- . 
re a unui atac de cord.

Escale spre inima
Indiei

Drumul cel mai scurt între două 
puncte, spune geometria elementară, 
rămîne linia dreaptă. Doi bucu- 
reșteni, doi gazetari. în plină zi de 
vară la Delhi. înconjurați de colegi 
de condei din țara aflată la citeva 
fus-orare de casă, îl ascultăm pe di
rectorul general al agenției de infor
mații, „Press Trust of India": „Cu
noaștem multe lucruri despre Româ
nia ; cunoaștem 'realizările ei, cu
noaștem activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, mare personali
tate mondială".

Ce repede se topesc distantele sub 
Incidența sentimentelor de caldă 
prietenie I

Revăd aceste însemnări acum cînd 
ne pregătim să salutăm, la noi acasă, 
pe primul ministru indian, Indira 
Gandhi, oara sosește, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, într-o vizită oficială în 
țara noastră. Recapitulez notații fă
cute de-a lungul unui drum de mii 
de kilometri din îndepărtata Indie, 
atît de aproape de noi la scara mari
lor interese ale timpului contempo
ran.

Față în față cu domnul Vasanth 
P. Sathe, ministrul indian al infor
mațiilor. îl rugasem să ne vorbească 
despre situația din țară, să Înfățișe
ze ochiului nostru, încă neexersat în 
a surprinde ansamblul, în a descifra 
necesarele elemente de referință, ta
bloul de preocupări șl gînduri risipi
te pe coordonatele prezentului. „Cina 
vine cu gînduri bune, ca prieten, în 
India va privi In jur cu dorința de a 
înțelege această țară. Va observa șl 
lipsurile care există la noL Dar va 
înregistra, totodată, schimbările pu
ternice care au avut loc ln ultimii 
30 de ani. Bazele acestei dezvoltări 
au fost puse după dobîndlrea Inde
pendenței, prin planificarea econo
miei, prin Încurajarea progresului 
tehnologic. De numele lui Jawahar
lal Nehru se leagă o serie de măsuri 
de mare Importanță pentru dezvol
tarea noastră economică — baraje, 
sisteme de Irigații, laboratoare știin
țifice, fabrici numeroase. Pe această 
bază au fost elaborate ulterior, sub 
conducerea primului ministru Indira 
Gandhi, ample programa de dezvol
tare".

Ne aflăm în India ca prieteni și 
doritori să vedem șl să înțelegem 
cite ceva — cit vom reuși de mult și 
de bine din detaliile de arhitectură 
economico-socială. culturală, științi
fică dezvoltate, pe altoiul unei tra
diții particulare, într-o ambiantă 
inconfundabilă. India — o țară avînd 
o suprafață de peste trei milioane 
kilometri pătrați. Si o populație de 
683 milioane. A doua pe glob în pi
ramida demografică. Un teritoriu 
unde hindi și engleza sînt limbi ofi
ciale. dar alte 12 limbi au statut ofi
cial în diversele state indiene. O 
țară în care primele civilizații se în
cropeau ln aceleași timpuri cu explo
ziile de inspirație din Mesopotamia 
și Valea Nilului.

Să ne aducem aminte de Qutab 
Minar. impresionanta stalagmită din 
piatră, proiecție verticală a ideii de 
durată, rază de soare înghețată la 
întîlnirea scoarței terestre. Să re
chemăm ln raza privirii coloana de 
oțel din vecinătate, rămasă neatinsă 
de rugină preț de 16 secole, probînd 
Iscusința metalurgilor locului. Să 
mergem cu gîndul la zidirile peri
oadei mogule, mai vechi și mai noi, 
să lntîrziem în vecinătatea obrazului 
parfumat al marmurei plutind la 
Agra, între elogiul absolut al dragos
tei și învestirea sa cu proprietatea 
trăirii eterne.

îmi amintesc de ca spunea la un 
moment dat Nehru. Trecutului îl 
sînt proprii nemișcarea, constanța. 
Dar asta nu e viată dacă nu știm să 
găsim o legătură vie între trecut și 
prezent. A-l Îmbina cu prezentul șl 
a-1 extinde asupra viitorului, a o 
rupe cu el dnd nu se pretează la o 
asemenea unire, a transforma toate 
acestea lntr-un material care pulsea
ză el vibrează pentru reflexie și ac
țiune — iată ce Înseamnă viața.

Ne-am lăsat purtați de reflecțiile 
marelui om de stat în drumul nos
tru derulat cu generozitate în pre
zentul Indiei, încercînd a radiogra
fia legătură ea cu trecutul vizibil, 
impunător, adesea uluitor, dar mal 
ales formele sale de relief, privite ca 
niște muguri adumbrind spre mline, 
cu speranța lmbobociril spre acel 
mîine care are de dat răspuns atîtor 

probleme, aici ca și peste tot ln 
lume.

India îșl întemeiază dezvoltarea 
economică mai ales pe agricultură, 
ramură care grupează două treimi 
din populația activă și contribuie cu 
două cincimi la produsul național 
brut. Cel mai intens cultivate — ore
zul (locul II în lume), griul (locul 
IV), meiul (locul II), bumbacul și 
iuta, inul, tutunul, ceaiul (locul I).

Se dă atenție cultivării pămîntului, 
se extinde suprafața irigată, există 
terenuri pe care sînt realizate culturi 
duble. Proiectele de ridicare a nive
lului de trai al populației, în condi
țiile ln care 80 la sută din oameni 
trăiesc la sate, trec cu certitudine 
prin creșterea producțiilor agricole, 
prin continua îmbunătățire a nivelu
lui de dotare tehnică, dar mai ales 
prin această piatră de încercare ce o 
reprezintă folosirea cu randamentul 
cel mai bun posibil a pămîntului. O 
dorință, o obsedantă dorință, veche 
de cînd lumea. Spune imnul vedic : 
„Si mugească lung prin nouri aler- 
gind înspăimintate / vocile acelor 
tauri și prin ceață să le-aud; / Apele 
să se reverse și să toarne, și si curgi / 
Si să sature belșugul apelor, "Smin- 
tul ud. / Zei puternici să se-adune 
cu cei darnici laolaltă / $i-mpreuni 
să privească, jos, din norii cenușii, / 
Mustul apelor să-l lase să se scurgă 
în neștire / Si de ierburi să se prin
dă picurii de apă vii".

Prezentul indian este marcat de 
ofensiva Industrializării, circumscri- 
lnd preocuparea de a intensifica ex
ploatarea resurselor minerale, dez
voltarea bazei energetice, construcția 
în tară a multora din mașinile cu 
care să-și poată amplifica potenția
lul productiv.

...Am văzut ln nordul botezat cu 
zăpezi răsfățate de veșnicie si cu 
parfum de santal ceea ce Nehru nu
mea „simbolul progresului Indiei". 
Bhakra Dam se revendică între ma
rile construcții hidrotehnice știute ln 
lume șl cum stă pironit ln drumul 
apelor evocă puterea de care știm că 
slnt ln stare marile baraje,' dar mal 
presus de asta desemnează strășnicie 
urcușului, a drumului ce stă în spa
tele monumentalei lucrări. Este de

Bhakra Dam, una din marile construcții hidrotehnice ale Indiei contemporane

trei ori mai înalt decît Qutab Minar. 
Ideea amenajării sale datează de la 
începutul secolului, dar pașii deciși 
în realizarea proiectului s-au făcut 
doar după cîștigarea independentei. 
Drumul de care vorbeam, drumul la 
capătul căruia au fost finalizate ba
rajul și centralele subterane și tot 
ce înseamnă oprirea apelor, așeza
rea pintenului de beton, culegerea 
energiei și trimiterea ei spre consu
matori. drumul acela a însemnat 
munca a peste 13 000 de oameni, din 
care 300 de ingineri. înseamnă 5 mi
lioane metri cubi de excavații, zeci 
de mii de tone de oțel folosit. Apa 
învîrte cele zece turbine de la Bha
kra, precum șl alte șase la Ganguwal 
și Kotla, însumînd o putere instalată 
de 1 200 megawați.

...Am văzut, la Hardwar. fabrica 
de echipamente electrice grele. N-o 
deosebește nimic de modemele uzi
ne europene cu același profil. Pro
ducția include turbine cu abur șl al- 
tematoare de 210 megawați, totall- 
zind anual 1 400 MW. Peste zece mii 
de salariațl lucrează în întreprindere, 
cotată între cele mal importante din 
Asia de sud-est, calitatea agregatelor 
ieșite din mina lor fiind certificată 
de buna funcționare a centralelor 
construite pe teritoriul Indiei.

în 1947, puterea instalată a țării 
era de 1 901 MW. în 1979, ultimul an 
cu cifrele la zi aflat la îndemină, se 
înregistra o capacitate productivă de 
13 ori mai mare. între 1978 și 1983 
este prevăzută adăugirea a 18 200 

megawați. Pilonul acestui program 
se numește Bharat Heavy Electricals 
Llmited-BHEL. Cea dinții unitate 
producătoare a fost înființată în 1956. 
Alte trei, între care și cea de la 
Hardwar, datează din 1967.

...Am vizitat fabrica de antibiotice 
de la Rishikesh, localitate așezată 
sub tîmpla Himalaiei, pusă să ascul
te susurai Gangelui. Proiectată să 
producă anual 290 tone de medica
mente, întreprinderea funcționează 
din 1968. „Noi facem medicamente 
pentru milioane de oameni și nu 
urmărim să facem milioane din me
dicamente — ne sublinia directorul 
fabricii. Pentru noi. „antibiotice con
tra bolilor" sînt „medicamente con
tra sărăciei". Am auzit subllniindu-se 
că după hrană medicina este de cea 
mal mare importantă pentru vinde
carea suferințelor umane. înainte de 
înființarea unității din Rishikesh. a- 
proape toate* medicamentele de bază 
se importau pentru putini. S-a înce
put cu 4 antibiotice în 1968. Astăzi, 
40 la sută din producția țării este 
asigurată aici : 2 000 milioane table
te și 600 milioane capsule".

Mă urmăresc versurile din „Invo
cație către plante": „Buruieni. / Din 
poieni, / Pe care / Si vracii ri vrăji
toarea / Le știu vindecătoare, / Ti 
le aduc tie pe toate / Să-ți dea sănă
tate".

Escale posibile spre inima de azi 
a Indiei...

Neaqu UDROIU

Cu spirt sau acid fenic?
Ufff, se poate râsufla In voie, ni s-a luat o piatră de pe Inimă î 

Congresul internațional de medicină aeronautică șl spațială, care și-a 
ținut recent lucrările la Nancy, a ajuns la concluzia că nu există, de 
fapt, o patologie cosmică.

Spațiul sideral nu cunoaște maladii specifice. Chiar dacă vreun Im
prudent fuge, dezbrăcat, de la o planetă la alia șl transpiră pe drum 
la minus citeva zeci de grade, chiar și atunci răceala sau bronșita 
sint identice ca pe Terra. Sau dacă pe cineva, cînd lese seara la pro
menadă printre stele, II lovește în cap un meteorit, rezultatul e tot un 
cucui sau o vinătaie, ca la o piatră azvirlită de un ștrengar cu praștia.

Participanții la congres au arătat că chiar șl „maladia vestibulară", 
resimțită de unii cosmonauți (dureri de cap, ușoare vomismente, indis
poziție) nu este decit o banală variantă a „răului de avion* sau „de 
mare". Inofensive și pasagere sint și tulburările cardiovasculare deter
minate de absența gravitației, care modifică distribuția masei sanguine, 
mărind afluxul în compartimentele cerebral și toracic. Tot absența gra
vitației, mai ales pentru perioade mal îndelungate, provoacă unele 
pierderi de calciu șl demlneralizărl ale sistemului osos, care nu mal 
este supus la eforturi - dar și acestea sînt temporare.

In rest, nimic - Cosmosul e sănătate curată. Spațiul sideral oferă un 
mediu mai aseptic decit cel mal îngrijit spital - fără nici urmă de 
picior de bacterie sau virus, semn că microbii nu umblă prin vid ți In 
nici un caz nu merg pe jos.

Și totuși... Totuși, nu aveți Impresia că, folosindu-se sondele spațiale, 
automatele de prelevat mostre, telescoapele șl microscoapele, congre- 
siștil de la Nancy n-au mai ajuns să vadă pădurea, care le era aco
perită de copaci ? I

Altfel ar fi putut observa cum întreaga știință bacteriologică a fost 
revoluționată și aruncată in aer (pardon, în vid). Prin apariția ciuda
telor specii microbiene care mișună in Cosmos infestîndu-l și infectîn- 
du-l s macro-virușii și giganto-bacteriile de zeci de tone, cu funcțiuni 
și caracteristici absolut deosebite.

In timp ce bunele noastre bacterii terestre stau Inveșmlntate In 
membrana lor destul de Insensibilă incit nu văd nici cînd se apropie 
la doi pași antibioticul cu ciomagul în mină, una din cele mal răspîn-' 
dite specii de bacterii cosmice, învelite cu lentilele aparatelor de foto
grafiat șl filmat, pot, de dincolo de stratosferă, să citească ziarul din 
mina unul pieton pe Terra.

Alte bacterii se îndeletnicesc cu supravegherea prin radar, prin 
Infraroșii, prin sisteme electronice de alarmă. Alte specii - din care 
unele circulă, altele ar fi gata de plecare sau Ișl fac ultimele pre
gătiri - slnt echipate cu laserl de mare putere (distrug rachete la zeci 
de kilometri) ; altele au tunuri cu protoni sau emit fascicule de 
radiații. Altele sint „sateliții - ucigași* lansind proiectile antl-satelit | 
ori „satelițli-sinucigași*, care explodează In apropierea altora, distru- 
glndu-l. Nemaivorblnd de cel mal simplu șl mal banal - satelitul din 
care pot să picure deasupra bunel noastre Terra cele mal banale 
bombe atomice.

Intr-adevăr, a avut dreptate congresul de la Nancy, spațiul cosmic 
e astăzi un mediu foarte sănătos. Căci în timp ce microbul pămintean 
poate provoca - cel mult - o prăpădită de epidemie de ciumă, toxi
nele secretate de noile bacterii siderale pot afecta sănătatea omului 
de pe întreaga planetă - șl definitiv.

Nu era, deci, preferabil ca participanții la Congresul de la Nancy 
să fi studiat expedierea in Cosmos a unor tampoane de vată cu spirt 
sau acid fenic î

Deși ar fi mal simplu șl mal eficient ca deparazitarea Cosmosului 
să înceapă cu dezinfectarea Terrei.

N. CORBU
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