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Cartierul Pantelimon, zonă modernă a Capitalei, unde înfățișarea de ansamblu, dar și cea de amănunt a fiecărei 
construcții creează expresivitatea plastică a întregului, așa cum au gîndit-o proiectanții și arhitecții potrivit schiței de 

sistematizare, incă un „colț" de oraș cu care pe drept cuvint ne mîndrim
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Pretutindeni, în toate județele 
țării, se acționează, și trebuie să 
se acționeze, cu forțe sporite 
pentru stringerea și depozitarea 
fără pierderi a recoltei acestu! 
an și pentru'pregătirea celei din 
anul viitor, lată două imagini de 
la recoltarea roadelor bogate 
ale toamnei, surprinse de foto
reporterul nostru la C.A.P. Pe- 
trești și Stațiunea de cercetări 
și producție pomicolă Voinești, 
județul Dîmbovița. O. relatare a- 
supra mersului lucrărilor, precum 
și, alte imagini de muncă pe 

ogoarp
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TĂRII-CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

• Perioada optimă la orz se încheie, 
trebuie amînat semănatul!

® în toate județele - viteze
• Tractoarele - noapiea ia

sporite la 
arat, ziua

Sub nici un motiv nu mai

griului!însămînțarea
la semănat ’

• Experiența de anii trecut demonstrează că orice 
Nici o concesie față de justificări, față

întîrziere duce
la diminuarea producției
de cei răspunzători de întîrzierea recoltării și semănatului!

Am intrat în luna octombrie, cînf 
însămînțările de toamnă au căpăta; 
caracter de urgență1 și trebuie să si 
desfășoare cu intensitate maxim;. 
Este 6 cerință determinată nu numii 
de timpul înaintat din punct de v<- 
dere calendaristic, ci, înainte de toafe, 
de faptul că însămînțările sînt mflt 
întîrziate atit la griu, cît și la o‘z. 
Din datele furnizate de Ministeul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
pînă la începutul acestei luni au tist 
însămînțate 550 000 hectare cu orz — 
81 la sută din suprafața prevăzută și 
432 000 hectare cu griu — numa 19 
la sută din prevederi. Este forte 
puțin dacă avem în vedere că )en- 
tru orz, iar în unele județe, <hiar 
și pentru griu, epoca optimă d< in- 
sâmînțare a expirat. în aceasti si
tuație, cea mai importantă sșrcină 
care revine organelor și organzații- 
lor de partid, consiliilor popuiire și 
consiliilor agroindustriale este de a 
mobiliza toate forțele mecanite, pe 
toți mecanizatorii și specialiști din 
agricultură in vederea intensificării 
la maximum a însămințăriloi, de a 
instaura un spirit de înaltă ‘ăspun- 
de'r'e și exigență pentru calititea lu
crărilor, pentru respectarea normelor 
tehnice — toate acestea constituind o 
garanție esențială a realizării produc
țiilor mari de cereale păioase prevă
zute a se obține în antil 198?.

Cu toată stăruința trebuie să se ac
ționeze pentru terminarea în decurs 
de o zi-două a însămințării orzului 
in toate județele. Este pozitiv faptul 
că unitățile agricole din 20 de județe 
au încheiat această; lucrare. Dar în 
alte județe, chiar din zonele colinare, 
Unde semănatul orzului trebuia de 
acum terminat, această lucrare este 
foarte întîrziată. Astfel, în zona a

IlI-a au mai rămas de însămînțat 
unele suprafețe in județele Harghita, 
Covasna, Maramureș și Brașov ; in 
zona a Il-a — în județele Bihor, 
Galați, Vaslui, Prahova, Satu Mare, 
Caraș-Severin și Argeș ; în zona I 
doar trei județe — Dolj, Olt .și 
Arad — au încheiat semănatul orzu
lui, in timp ce în multe din celelal
te lucrările sint foarte întîrziate. 
Cu totul necorespunzătoare este si
tuația in județul Constanța, unde din 
cele 43 330 hectare destinate acestei 
culturi au fost însămînțate doai'
3 980 hectare, adică numai 9 la sută 
din suprafața prevăzută. De aseme
nea, în județul Giurgiu orzul a fost 
insămînțat in proporție de 56 la sută, 
Brăila — 64 la sută. Călărași — 62 
la sută. Iată de ce se impune ca, pre
tutindeni, unde semănatul orzului 
este întirziat, să se acționeze cu 
toată hotărirea in vederea încheierii 
de urgență a acestei lucrări.

Tot în aceste zile este absolut ne
cesar să se lucreze în ritm mai sus
ținut la semănatul griului, care este 
întirziat in majoritatea județelor.

. Stadiul actual al lucrărilor demon
strează că, îtltr-un șir de județe, ca
drele de conducere și specialiștii din 
unitățile agricole și din direcțiile a- 
gricole au neglijat în mod inadmi
sibil însămînțarea griului, aminind 
de pe o zi pe alta executarea acestei 
lucrări. în zona I, procentual, sub 
media zonei respective, se situează 
județele : Călărași — 2 Ia sută. Tul- 
cea, Teleorman și Sectorul agricol 
Ilfov — 3 la sută ; Arad și Timiș —
4 la sută ; Giurgiu — 6 la sută ; Brăi
la — 7 la sută. Iar în zona a Il-a 
județele : Galați — 5 Ja sută. Caraș- 
Severin — 7 la sută, Bihor și Pra
hova — 9 Ia sută, Vrancea — 10 la

sută. Neamț — 15 la sută. Mehedinți 
și Satu Mare — 16 la sută. '

Nimic nu poate justifica întîrzie
rea insămînțării cerealelor de toam
nă ! Pină la începutul acestei luni au 
fost arate aproape trei milioane de 
hectare. Dat nici jumătate din aces
tea nu au fost însâmințate cu cerea
le de toamnă, și plante furajere. 
Există, de asemenea, mari supra
fețe eliberate de plantele pre
mergătoare. în aceste condiții, in- 
tirzierile la • semănat so datoresc, 
fără putință de tăgadă, deficiențelor 
de ordin organizatoric, din cauza că
rora tractoarele și semănătorile nu 
sînt folosite la întreaga capacitate, 
lipsei de răspundere' manifestate de 
o serie de specialiști — începind de 
la Ministerul Agriculturii și pină la 
unitățile agricole — care au încălcat 
in mod nepermis prevederile legale 
în vigoare privind încadrarea însă- 
mînțărilor in limitele termenelor 
stabilite, prevederi stabilite pe baza 
cercetărilor științifice și a experien
ței unităților fruntașe. Tocmai de 
aceea, organele județene de partid 
și organizațiile de partid de la sate 
nu datoria să combată in mod hotă- 
rit mentalitatea acelor 
care susțin că ..mai este 
..n-au intrat zilele în sac" 
Iitate profund dăunătoare 
agricole — să nu admită nici o con
cesie fată de justificări.' față' db cei 
răspunzători de întîrzierea semăna
tului.

Experiența a dovedit în mod con
vingător că însămînțările făcute în 
limitele termenelor stabilite, cu res
pectarea normelor de calitate, 
să asigure realizarea densității 
me. constituie factori hotărîtori

specialiști 
timp“. că 
— menta- 
productiei

care 
opti- 
pen-
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Acțiuni mai hotărîte pentru realizareași depășirea planului pe acest an
ÎN TOATE UNITĂȚILE MINIERE

Asigurarea bazei energetice a țării reprezintă una 
din prioritățile de cea mai mare importanță pentru 
economia noastră națională, unul din obiectivele de 
înfăptuirea căruia depinde în mod hotărâtor îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și, 
în perspectivă, pe întregul cincinal în toate sectoarele 
de activitate. în acest context, începutul lunii octom
brie și al ultimului trimestru al anului rrfarchează o 
etapă cu sarcini deosebit de mobilizatoare pentru toți 
lucrătorii — mineri, excavatoriști, ingineri, mecanici, 
electricieni — din industria extractivă a cărbunelui. 
Aceasta deoarece în perioada următoare trebuie să se 
asigure atit cărbunele necesar funcționării la para
metri superiori a termocentralelor, cit și cel pentru 
completarea rezervelor din depozite. Se impune, prin 
urmare, o maximă concentrare a forțelor umane și 
materiale, un efort și mai stăruitor pentru organizarea 
ireproșabilă a muncii, astfel incit chiar din aceste zile 
să se impulsioneze ritmul producției de cărbune atît 
in subteran, cît și în carierele de extracție de la su
prafață a lignitului

Evident, este pozitiv faptul că în luna septembrie, 
o serie de unități și-au îndeplinit și chiar depășit 
sarcinile de plan, ceea ce demonstrează realele posi
bilități de depășire a unor greutăți care pot apărea în 
industria extractivă. Astfel, in luna septembrie planul 
de producție la cărbune a fost depășit cu 2 829 tone 
la Combinatul minier Ploiești (cele mai bune rezul
tate fiind obținute de întreprinderile miniere Cîmpu- 
lung și Căpeni, precum și de minele Șotinga și Fili- 
peștii de Pădure). 5 273 tone la I.M. Horezu, 11090 
tone la cariera Cimpul lui Neag, 139 000 tone în cele 
patru microcariere de la I.M. Motru. 8 553 tone la mina 
Jilț ș.a. Cu atit mai remarcabile sint rezultatele unor

unități cum ar fi Combinatul minier Ploiești. Între
prinderile miniere Horezu și Jilț, cariera Tismana II, 
mina Motru-vest ș.a., care au extras peste plan im
portante contități de cărbune nu numai 
tembrie, ci în toate cele 9 luni care au 
începutul anului.

Nu trebuie pierdut insă din vedere că 
tembrie planul de producție pe ansamblul industriei 
carbonifere nu a fost realizat. Totodată, există mari 
restante fată de plan și în celelalte luni care au tre
cut de la începutul anului. Tocmai de aceea, în ultimul 
trimestru trebuie făcut totul pentru recuperarea res
tantelor, pentru realizarea programului suplimentar 
de producție stabilit, de conducerea partidului. Prin
cipala direcție de acțiune o 'reprezintă mai buna fo
losire a utilajelor din dotare. Pentru a ilustra acest 
lucru ne vom referi în mod concret la situația din 
ziua de 30 septembrie, cind programul la producția 
totală de cărbune nu a fost realizat cu 4G 700 tone.

Experiența multor unități ilustrează concludent că 
prin mai buna folosire a mijloacelor tehnice din dotare, 
prin mai buna organizare a activității de întreținere si 
reparații a utilajelor se pot realiza importante (sporuri 
de producție. Sarcina organelor și organizațiilor de 
partid, a conducerilor tehnice din toate unitățile este 
ca în această perioadă să facă un efort stăruitor pen
tru remedierea tuturor deficiențelor existente. Se poate 
și trebuie ca producția de cărbune să sporească sub
stanțial în perioada care a rămas pină la încheierea 
anului.

Prezentăm în reportajul de azi cîteva din acțiunile 
concrete ale minerilor de la Rovinari-est pentru re
cuperarea restantelor și realizarea planului pe acest an.

in luna sep- 
trecut de la

în luna sep-

LA CARIERA ROVINARI - EST

Restanțele sînt în bună măsură recuperate
Deși, în prima parte a anului ac

tivitatea de producție Ia cariera Ro- 
vinari-est a înregistrat un progres 
apreciabil față de cea desfășurată în 
anul 1981, s-au resimțit totuși unele 
scăderi de ritm care au făcut ca 
producția de cărbune să se situeze 
sub rjivelul planificat. Această si
tuație, ca și cauzele care au gene
rat-o au fost analizate cu exigență, 
în spirit critic și autocritic, în adu
narea generală a oamenilor muncii 
din luna iulie. Concluziile clare 
desprinse și măsurile stabilite în a- 
cest cadru, pe baza evaluării realis
te a posibilităților existente, s-au 
concretizat intr-un angajament fără 
echivoc : restanțele 
lignit — vor fi integral 
pină cel tîrziu Ia sfîrșitul lunii oc
tombrie, 
întreg anul 1982 vor fi îndeplinite și 
depășite.

— Nu a fost un angajament for
mal, ne-a spus inginerul Alexandru 
Ciungulescu, director cu producția 
Jn cadrul întreprinderii miniere Ro-

vinari. Lunile august și septembrie 
au reprezentat o etapă de vîrf în 
activitatea din cariere, în care nu 
numai că s-au obținut sporuri în
semnate de producție, ci s-au exe
cutat și o serie de lucrări — ripări, 
balastări, revizii, înlocuiri de covoa
re — care condiționează bunul mers 
al extracției in lunile următoare ale 
anului.

Conștienți de răspunderile ce le 
revin, minerii de la Rovinari-est au

pus Ia punct un program concret de 
recuperare a restanțelor care vizea- 

condiții optime a 
astfel încit să se 

pentru sporirea
zâ executarea iri 
acestor lucrări, 
creeze posibilități 
producției. Dar, alături de măsurile 
tehnice și organizatorice stabilite,

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii*
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de 75 000 tone 
recuperate

iar sarcinile de plan pe

CONTROLUL ÎNDEPLINIRII SARCINILOR
- factor important în sporirea eficienței activității, în mobilizarea 
tuturor forțelor la realizarea obiectivelor economico-sociale

Problema controlului de partid 
asupra îndeplinirii sarcinilor din în
treaga activitate economico-socială, 
din toate domeniile, deși nu este 
deloc nouă, își accentuează mereu 
actualitatea. Recent, cu prilejul vi
zitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Hunedoara — 
eveniment memorabil pentru comu
niștii, pentru toți oamenii muncii din 
județul nostru — indicațiile date la 
unitățile economice vizitate, în cu- 
vintările. ținute la marile adunări 
populare din Petroșani și Hunedoa
ra au precizat cu toată claritatea di
recțiile principale de acțiune ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
ale tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii și, prin aceasta, implicit, o- 
biectivele principale, sarcinile prio
ritare asupra cărora trebuie să in- * 
siste controlul de partid.

în actualul cincinaj, organizației 
județene de partid Hunedoara ii re
vin sarcini deosebit de importante in 
înfăptuirea obiectivelor adoptate de 
cel de-al XÎI-lea Congres al partidu
lui, a orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vitoare la dezvoltarea prioritară și 
masivă a bazei proprii de materii 
prime și energetice, asigurarea eco
nomiei naționale cu cărbune, energie 
electrică, metal, materiale de con
strucții, ridicarea pregătirii profe
sionale, a specializării personalului 
muncitor, creșterea producției agrico
le, a producției tuturor ramurilor care 
alcătuiesc fizionomia atit de com
plexă a județului. Așa cum s-a sub
liniat in expunerea secretarului ge
neral al partidului Ia 
a C.C. al P.C.R. din 
înfăptuirea tuturor 
strîns legată de creșterea mai accen
tuară a rolului conducător al organe
lor și organizațiilor de partid, de în
tărirea capacității lor de organizare 
și mobilizare pentru transpunerea în

Radu
prim-secretar al Comitetului

BÂLAN
județean Hunedoara al P.C.R.

Plenara lărgită
1—2 iunie a.c., 
sarcinilor este

Obiectivitatea criticii
și criteriile valorii

lntîmplă, trec
ea într-o discuție

viată a hotărîrilor de partid și a le
gilor țârii, a propriilor noastre hotă- 
rîri. în acest context, o însemnătate 
cu totul deosebită revine controlului 
de partid asupra tuturor domeniilor 
activității economico-sociale — con
trol cuprinzător și profund, caracte
rizat printr-o înaltă competență, spi
rit de exigență și principialitate 
partinică, control judicios conceput.

să asigure identificarea și valorifica
rea de noi resurse minerale, stabi
lirea tehnologiilor optime de extrac
ție și preparare, mecanizarea mai ac
centuată a lucrărilor miniere, dezvol
tarea unei puternice ramuri con
structoare de utilaje și echipamente 
miniere, amplificarea și perfecționa
rea calitativă a muncii in agricultu
ră, dezvoltarea localităților județului.

EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
ÎN PERFECȚIONAREA STILULUI DE MUNCĂ

cu obiective clare, pornind de la sar
cinile curente și <je perspectivă, care 
să identifice și șă generalizeze expe
riență bună, să determine măsuri 
concrete, operative pentru eliminarea 
și, îndeosebi, prevenirea apariției 
neajunsurilor, dificultăților și greșe
lilor. pentru sporirea eficienței În
tregii activități.

în lumina hotărîrilor de partid și 
a legilor statului, a orientărilor și in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, comitetul județean de 
partid a întreprins, în ultimii 
numeroase studii și analize complexe 
pe baza cărora s-au elaborat progra
me de perspectivă pentru progresul 
industriei și agriculturii, pe ramuri 
și subramuri, sistematizarea terito
riului, realizarea .sarcinilor în inves
tiții, asigurarea forței de muncă, con
servarea ecologică și altele. Dispu
nem, de asemenea, de studii temei
nice in privința intensificării cerce
tării și prospecțiunilor geologice, care

ani,

Putem spune că nu există domeniu al 
producției materiale, al vieții sociale 
și spirituale in care să nu avem pro
grame clare și mobilizatoare de mun
că, menite să asigure înfăptuirea po
liticii generale a partidului pe terito
riul județului nostru.

Pornind de la necesitatea înfăptui
rii în cele mai bune condiții a aces
tor programe, în conceperea, organi
zarea practică și desfășurarea muncii 
de control și îndrumare, accentul 
principal îl punem pe eficiență, uni
ca rațiune de a fi a controlului, îm- 
bogățindu-i mereu tematica, în func
ție de noile sarcini și de cerințele 
perfecționării continue a stilului și 
metodelor noastre de muncă.

Practic, în mai puțin de doi ani 
sint controlate toate organizațiile 
municipale, orășenești și comunale, 
cele din marile centrale industriale 
— Valea Jiului, Hunedoara, Călan, 
Deva. Brad, Simeria, praștie ș.a. A 
devenit o regulă ca in prim-planul

muncii de control să situăm stator
nic colectivele care produc cărbune, 
energie electrică, metale, materiale 
de construcții, între care întreprinde
rile miniere Lupeni, Petrila, Aninoa- 
sa, Hunedoara, Barza, combinatele 
siderurgice Hunedoara și Călan, în
treprinderea electrocentrale Deva, 
întreprinderile de materiale de con
strucții, precum și cele care edifică 
viitoarele obiective industriale, agri
cole și social-culturale — amenaja
rea hidroenergetică de la Rîu Mare- 
Retezat, întreprinderea de construc
ții siderurgice Hunedoara, trustul de 
construcții, care au pondere însem
nată în programul de investiții al ju
dețului.

Folosim controlul ca pîrghie efica
ce ’în soluționarea multbr probleme 
ce se ivesc în procesul înfăptuirii 
hotărîrilor. Prin mijlocirea lui am a- 
cordat — și vom acorda și în viitor 
— un sprijin substanțial Combinatu
lui minier Valea Jiului, colectivelor 
de pe șantierele amenajării hidro
energetice Rîu Mare-Retezât. direc
ției agricole județene și uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole, co
mitetelor municipale de partid Hune
doara și Deva, celor orășenești Brad, 
Simeria, precum și unui important 
număr de comitete comunale de 
partid. în același timp, cu ajutorul 
controlului — controlului exigent, o-. 
biectiv, bineînțeles — au fost desco
perite și înlăturate fenomene de de
lăsare, de desconsiderare a sarcini
lor, chiar unele abateri de la princi
piile și normele comuniste, luîndu-se 
hotărit măsurile cuvenite. La Combi
natul siderurgic din Călan, de exem
plu. în urma controlului efectuat, s-a 
luat măsura schimbării directorului, 
care nu s-a angajat cu toată răspun
derea în rezolvarea problemelor 
stringente ale producției, dind dova-
(Continuare in pag. a V-a)

Se 
vent, 
oarecare, mal mult sau 
mai puțin importantă, 
interlocutorii să aibă 
opinii contradictorii :

— Are o valoare ex
cepțională, zice unul, 
dind o apreciere maxi
mă nuvelei pe care 
tocmai o citise.

— Dimpotrivă! repli
că celălalt. Niciodată 
n-am citit ceva mai 
anost, lipsit de idei și 
de culoare. Povestirea 
mi se pare lipsită 
orice valoare 1

Care dintre cei 
are dreptate ? Aut, aut; 
tertium non datur ! 
Sau adevărul e la mij
loc ?

Astfel de discuții pot 
avea loc, și chiar au, 
nu numai pe cele mai 
diverse teme, ci și în 
cele mai variate do
menii : de la cel eco
nomic pînă la cel spor
tiv, de la cel politic 
pînă ia cel etic sau 
științific etc. Confrun
tarea e necesară pes
te. tot. Fără ea nu nu
mai că ar lipsi sarea și 
piperul nostru de fie
care zi. dar — și aceas
ta e esențial — n-ar 
fi posibil însuși pro
gresul. Heraclit,. dialec
ticianul, intuise in mod 
genial, încă de la în
ceputurile 
europene, 
(polemos 
este tatăl 
crurilor" !

Dar dacă 
unul și același 
poate să apară 
de mare diversitate de 
opinii (de la diferența 
de nuanțe pină la opo
ziție), câre dintre aces
te opinii este cea ade
vărată ? Valorile n-au 
nici .un temei obiectiv? 
Nu există obiectivitate 
în stabilirea ierarhiei 
valorilor ?z . Judecățile 
noastre despre lucruri, 
oameni sau înfăptuiri 
omenești sînt simple 
aprecieri subiective ? 
Cîte capete atîtea pă
reri ? Sau, parafrazînd, 
cite capete... atîtea va-

de

doi

filozofiei 
că „lupta 

■= războiul) 
tuturor lu-

despre 
lucru 

o atit

lori ? în cîmpul valori
lor nu funcționează o- 
biectivitatea 1

Răspunsul la astfel 
de întrebări numai a- 
parent e simplu.. Din 
această pricină, axio
logia e, și astăzi, cîm
pul unor dispute ve
hemente și, adeseori, 
obositoare. începind cu 
Kant, cel care pentru 
prima oară 
între fapte 
încep de 
tribulațiile 
definirea valorii șl

disjungea 
valori, 

toate 
legate de 

a 
judecăților de valoare, 
încercind să contureze 
perimetrul acestei pro
blematici, Petre An
drei arăta, în mod co-

Opinii de 
Dumitru GHIȘE

rect, că gîndirea uma
nă nu poate să se mul
țumească și nici nu se 
mulțumește doar cu 
explicația cauzală, em
pirică a lucrurilor, căci 
a explica Universul nu 
înseamnă a găsi numai 
niște principii ultime, 
absolute, de necontra
zis, ci și niște valori 
care să dea sens între
gii noastre activități, 
să legitimeze toate 
construcțiile umane. 
După P. Andrei, nu 
poți să . deslușești sen
sul viefii fără să de
termini valorile obiec
tive absolute pe care 
se clădește lumea.

Să fie însă valorile 
niște „stele fixe" pe 
firmamentul existentei 
umane ? Să fie oare 
valorile — așa cum 
considerau, pornind de 
la aprorismul kantian, 
reprezentanții școlii de 
la Baden — realități 
transcendente, metafi
zice, independente de 
raporturile valorii

1 omul, această atît
terestră și fragilă fiin
ță ? Dar dacă valorile 
sint absolute, deasupra 
istoriei și contingenței, 
cum e posibilă exis
tența diversității jude-

cu 
de

căților asupra unor 
astfel de valori ?

Existenta valorilor, 
modul lor de a fi nu 
poate fi concepută, e 
limpede, decît in strîn- 
să legătură cu omul, 
cu cel ce creează sau 
determină aceste va
lori, cu activitatea Iul 
teoretică și practică, cu 
lumea umană, adică is
torică. spatio-tenipora- 
lă în care acesta tră
iește. Lumea valorilor 
este lumea creată de 
om, e mirabila lume a 
civilizației și culturii, 
cea de-a „doua hatură" 
pe care omul și-a con
struit-o, nu împotriva 
naturii propriu-zise, ci 
în consens cu ea șl 
înăuntrul ei.

în acest caz, să fie 
oare valorile legate 
numai de subiectivita
tea umană ? Negarea 
caracterului absolut al 
valorilor se identifică 
cu afirmarea relativi
tății și subiectivității 
lor totale ?

O privire mai atentă 
a lucrurilor este în 
măsură să ne arate că 
valorile, indiferent de 
domeniul din care fac 
parte, atit prin geneza 
și funcționalitatea lor. 
cît și prin modul cum 
evoluează, se transfor
mă, se integrează în- 
tr-un sistem sau intră 
în conflict cu el, sînt. 
deopotrivă, expresia 
esenței general-umane 
și, totodată, a istorici- 
tății omului. în roma
nele lui Balzac trans
pare istoria mai mult 
decît intr-o carte. de 
istorie, dar. dincolo de 
ea. ''de ceea ce e trecă- 
tor. e prezentă și „na
tura umană", ceea ce e 
peren în om. Valorile 
sint. din această pri
cină, nodul în care se 
întretaie eternul cu 
efemerul, 'obiectivul cu 
subiectivul, durata 
„pură" cu durata isto
rică, absolutul cu rela
tivul ! Tot ceea ce e 
valoros, tot ceea ce e

/

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Valorile morale comuniste transmise 
de la o generație la alta

FIȘIER SOS AL

„Neînțeleul

Abecedarul 
viu

Puține sint răspunderile atit 
do ample, atit de putem spu
ne. fără teama de a greși — co- 
virfitoare. cum este cea de edu
cator : puține se pot compara cit 
răspunderea pentru modelarea 
caracterelor, pentru formarea 
virtuțițpr proprii omului con
știent de locul, rostul și respon
sabilitățile sale in societate., pe 
scurt, răspunderea fală de lumea 
de miine. Dar nu de ierarhizări 
intre răspunderi este vorba in 
aceste rinduri, ci de cu totul alt
ceva — ți anume de conștiința 
răspunderii de aducător,

Să precizăm că prin „educator" 
nu il numim doar pe cel _ în
deobște desemnat astfel — ’ pe 
învățător, ne profesor; educator 
este părintele, este maistrul, este 
șeful de echipă sau de brigadă, 
educatori sint activiștii de partid 
și de stat, conducătorii unităților 
economice. educatori stnt toți cei 
care prin natura muncii lor se 
bucură de autoritate in fata al
tora. Educatori cu fapta si cu 
vorba.

Au oare toți conștiința menirii 
lor ? A faptului că dincolo de 
(sau, poate, înainte de) a fi di
rector, profesor sap maistru este 
educator 1 Răspunsul este — și 
pentru acest răspuns pledează 
iri fiecare zi mii și mi’ dc fapte
— categoric da, in imensa ma
joritate a cazurilor. Dar in cele
lalte,' in cazurile care despart 
sintagma „marea majoritate'1 de 
„unanimitate11 ? Acolo ce sp in- 
timplă'!

Acolo, pe acei îngust teritoriu, 
apare o mentalitate, o stare de 
spirit potrivnică, prin insăși na
tura ei, actului educational : este 
cea generată de divorțul dintre 
vorbă ?i faptă. Căci, trebuie s-o 
spungm, există la unii oameni
— altfel inși onești, demni de 
toată stima — neînțelegerea 
unui lucru elementar : acela că 
la bara procesului educational 
stă exemplul, stă fapta. Pentru 
copil, pentru tinăr autoritatea 
morală o reprezintă omul viu; el 
este mai prețios decit abeceda
rul, decit un principiu citit un
deva, decit un aforism descope
rit intr-o culegere. în ochii co
piilor, ai tinerilor, educatoriil 
matur este suprema autoritate 
pentru că el este întruchiparea, 
reprezintă chintesența experien
ței de viață. Pentru ei, viața este 
un teritoriu nccercetat : educa
torul matur — „exploratorul'1 
care revine de acolo încărcat de 
experiență și de prestigiu și le 
povestește ce a văzut, le schi
țează harta ținutului, le deschide 
porii le cunoașterii.

Iată și rădăcina neînțelegerii 
despre care vorbeam ; unul sau 
altul dintre educatori nu are, 
in toată amploarea el, conștiința 
răspunderii pentru concordanta 
dintre vorbele și faptele sale,‘a 
preeminenței faptei asupra vor
bei.

Sint cazuri eind educatorul — 
tocmai pentru că apreciază, spi
ritul critic al tînărului din fața 
lui, pentru că are conștiința aces
tei neconcordante — mai și teo
retizează divorțul dintre vorbă 
și faptă : „tu nu te uita la mine, 
eu șint hirșit de viața, am dpu- 
CSt să fa? compromisuri, tu să 
nu faci ca mine...11 Altul spune 
direct: „Tu șâ faci ce spun eu, 
nu ce fac eu, că eu mai greșesc, 
anii mi-au mai tocit rigorile... 
Ce să mai înțeleagă tinărul ? 
Ce «ă mai înțeleagă el din ati
tudinea profesorului care pero
rează pe tema echității și la pri
mul examen favorizează vădit 
pe unui dintre colegii lui ? Vor 
prevala vorbele ? Cu nici un 
chip — va avea mai multa greu
tate fapta.

„Educatorul este un abecedar 
viu11 <— spunea foarte frumos 
cineva. Așa este ; iar in ochii 
tînărului —- pe bună dreptate — 
va avea întotdeauna prioritate 
omul l’ață de literă. Nici un 
educator nu trebuie să uite legea 
de fier a actului educațional : 
supremul educator este fapta, 
este exemplul.

GeorqeRadu CHIROV1CI

„Tinerilor np le place dădăceala, și-i înțeleg - spune meșterul Dumitru Drogu (in dreapta fotografiei), la-i ca egali ai tai - cum și sint - și invâțați împreună 
meseria de Om".

O ÎNTREBARE PE ADRESA FIECĂRUI EDUCATOR

Cum îi pregătiți pentru muncă,
pentru viața pe tinerii de lingă voi?

Tovarășe Dumitru Dragu. sin- 
uzinateți de-o viată meșter la 

„Vulcan11...
— Se cam împlinesc 30 de 

eind am intrat ucenic aici.
— Și «înteți președintele 

totului sindicatului.
— Sint președinte, e adevărat, 

clar asta e o muncă temporară. pe 
care mi-au încredințat-o tovarășii 
mei. Ei m-au ales, ei mă schimbă 
dacă nu muncesc bine. Nimeni nu e 
bătut in cuie.

— înțeleg că vă considerați tot 
meșter — folosesc acest termen : 
meșter, care mi se oare mal larg 
cu ln|elc.s. mai cald, decit cel de 
maistru.

— Dacă e să folosim termenii in 
sens -mai larg atunci l-aș prefera pe 
cel de „ucenic. Atribuindu-m.i-l, 
mă simt tot tinăr. De fapt, el ex
primă și un adevăr : ucenicul are 
multe de învățat și. ca și cl. eu con
tinui să invă(. Ași e viața, nicio
dată nu sf.irșești cu Învățatul, indi
ferent duvirstă.

— Ați ’avut; de-a lungul anilor, 
._ uce-

Cuiti 
uceni- 

eri, ca

.ani de
comi-

mulțime de 
la ucenici ?

Unii dintre ’ 
acum mește:

in uzină,'- o 
nici. Ucenic 
vine asta ? 
cii aceia sint 
dumneavoastră, intr-ale sudurii sau 
intr-ale lăcătușeriei in construcții 
metalice. Am cunoscut pe unul 
dintre ei. astăzi om in toată pu
terea cuvintului, eare mi-a spus, 
referindu-se la Dumitru Dragu (să 
nu vă supărați) : '„e omul dracu- 
'lui !“,

— N'u mă supăr. Mai bine să-mi 
spună așa. dacă l-am învățat bine 
meseria, decit să nu-și mai amin
tească de mine nicicum. Ar 
na că nu i-am dat nimic 
știu.

— O spunea cu admirație

însem- 
din ce
și dra

goste. aorobindu-vă asprimea de a- 
tunci, din ucenicie. O luase razna, 
povestea el. i se păruse cu 
te drepturile..,

— ...și nici o îndatorire 
Cuno.se mai multe cazuri

. acesta- E clasic, cum se soune.
— Acest subiect — al drepturilor 

și îndatoririlor tinerilor, interesează

are toa-

fermă ! 
de felul

virstnici. 
la tineri.

Primim de la cititorii 
noștri numeroase opinii 
pe marginea articolelor 
despre cei care, alergind 
după o iluzie, au trăit ex
periențe nu de puține ori 
dramatice, departe de 
țară ți de cei dragi. Pu- 

’ bllcăm in această pagină 
trei asemenea opinii. Ex
primate deschis, cu fi
rească asprime. Autorii

in aceeași măsurii și pe 
Dar să ne oprim numai
Nn Ie spunem noi și pe bună drep
tate încă din clipa in care deschid 
ochii asupra lumii : „Vă bucurați de 
toate drepturile, toate drumurile vă 
sint deschise și aveți șanse de afir
mare nelimitate și egale1' ? Așa le 
spunem și c un adevft;- fundamen
tal in toate acestea, cucerirea esen
țială «a revoluției socialiste. Nu văd 
ce ar fi greșit in treaba asta.

— 'Nu, nu e greșit. Dat credeți 
că astfel le spunem totul ? Eu le-am 
spus șl Ic spun că aceste condiții 
minunate de afirmare, de realizare

greutățile din 
judecă astfel.: 
nu sufere și ei,

. greu, sn muncească ei mai ușor11 — 
și chiar așa și procedează, iși feresc 
copiii tocmai de ceea ce este esen
țial. do efort, de luptă, nu lasă să 
le crească arini puternice pentru a 
realiza mai. mult decit am realizat 
noi. Nimic nu se obține fără mun
că. Cine si de ce să-ți dea de-a 
gaia 

. — Unii părinți, unii 
putea spune că aveți 
vedere cam dur...

— Dur ? Dur ar fi.

trecut, unii 
..Am suferit 

. am .muncit

aducători ar 
un punct de
in perspecti-

și împlinire multilaterală nu sint 
..abonatăentc gratuite, ci • posibili
tăți care trebuie transformate de ei 
in realitate. Prin muncă asiduă, 
perseverentă. Acestea sint adevă
ruri clare și facem bine că ie ros
tim. Ba. multi dintre noi le atrag 
atenția că : „Ehei, pe vremea mea 
să fi văzut greutăți. Ce știți voi ? 
Aveți acum totul la dispoziție 1“ 
„Păi dacă avem totul la dispoziție 
— iși pot spune cei tineri, și chiar 
spun unii — ce maj vreți de la 
noi ? Ați înlăturat acele greutăți, 
prin luptă. Parcă v-ar părea râu că 
noi nu mai dăm piept cu ele'!1'.

Amintindu-le tinerilor că in tre
cut noi, cei mai virstnici. np-am 
izbit de greutăți, de nedreptate, de 
silnicie și a-a mai departe Si că a 
fost nevoie de sacrificii, de luntă 
pentru a le învinge — e cel mai 
firesc lucru. Tinerii trebuie să știe 
să prețuiască libertatea de acum. 
Greșit csle insă că nu li se deslu
șește întotdeauna clar că și acum 
sini greutăți, do o cu totul altă na
tură. obiective, ridicate de viată, de 
construcția visului nostru comunist. 
Fiindcă vrem mai mult, cutezăm 
mai sus. Ba chiar, cu gindul la

vă. să.le formăm o optică, defor
mată. nereaJAtă'! Dn. să le Spunem 
tinerilor lucrurile fundamentale : 
..aveți condiții și șanse egale, clasa 
■muncitoare a luptat pentru ele și 
le-a cucerit, folosiți-le din plin ; 
dar nu oricum, ca niște rentieri, cf 
asudind pe carte. pe unealtă, ilriî-' 
biționați-vă să faceți mai bine de
cit am făcut noi. virstnicii. învin- ■ 
geți !“. Vedeți insă, lucrând cu ti
nerii trebuie să trecem dincolo de 
simplele sloganuri și îndemnuri. 
Trebuie să le demonstrăm cu argu
mente convingătoare, că înaintarea 
în viitor — și ei înaintează in vii
tor — nu este lină. Rezolvările 
cer efort și e bine ca tineretul să 
fie educat tocmai in acest sens. Ce 
greșeală e să-i spui tinărului. eind 
dă piept cu dificultățile : „Ce te 
plingi de greutăți ? Pe vremea mea 
să fi văzut...1' -- și să-1 lași să se 
descurce singur, cum o putea, in loc 
să pui umărul alături de el, să în
vingeți împreună.
.Numai așaj inyață să. muște din 

adevărata satisfacție a izbinzli ob
ținute prin propriile forte, care 
naște pofta obținerii altei izbind. 
Merg mai departe .și spun : degeaba

DOUÂ IPOSTAZE ALE ACELUIAȘI NĂRAV...

il pregătesc 
ca muncitor 
inham la tâate obligațiile ee decurg 
de aici. Ar. fi ca im sportiv căruia 
i-am explicat toate tainele disci
plinei, dar care, odată ajuns in ti- 
renă sau pe ring se întreabă uluit
— daca mai are tlfnp — de ce ește 
invin.s, doar avea in mină toate da
tele victoriei ? ! Păi, dacă nu I-am 
antrenat ca lumea, dacă nu l-am 
pus să muncească in așa fel incit să 
curgă șiroaiele de sudoare de pe 
el... Nepregătit suficient, in chip re
alist. cedează, capotează, iși amin
tește numai de drepturi, uitind că 
îndatoririle dau forță ' și substanță 
drepturilor. Adu-l.la realitate!

— Cum s-au petrecut lucrurile cu 
ucenicul despre care aminteam...

— Păi, da ! Nu pot să fiu indi
ferent față de tineri., nu aș avea 
conștiința liniștită .știind că am lă
sat să pătrundă in viață un rebut 
uman. Ce comunist aș fi eu dacă, 
incredihțindu-mi-șe construcția cea, 
mai vie, in plină desfășurare, con
strucția cea mai prețioasă — tină
rul destinat să devină un bun mun
citor sau inginer (au ajuns unii și 
ingineri, cu toate că nu prevăzusem 
de la inceput ce ..material" de preț 
era in ei) il las să guste din paha
rul neputinței '? înseamnă că nu am 
făcut totul ca el să. fie un învin
gător, nu am intrat, frontal, in 
luptă, cu el. îndrăznesc să spun că 
s-ar putea ca bătălia, pentru care-i 
pregătim pe tineri este mai com
plicată. mai subtilă, mai grea chiar 
decit bătălia pe care am dat-6 noi 
și înaintașii noștri. Atunci lucruri
le erau mai simple, lumea se îm
părțea în dușmani și prieteni. Bă
tălia de acum înseamnă cucerirea 
tehnicii și a științei, cucerirea ca
lității de om conștient și capabil să 
folosească și să sporească toate a- 
cestea, spre gloria tării, a întăririi 
neîncetate a puterij ei creatoare. 
Munca aceasta nu ni se înfățișează 
ca o alee de trandafiri pe care pă
șești lejer, eulegind doar succese.

— Ascultindu-vă, imi dau seama 
ca nu sinteti omul care să cocolo
șească tinerii.

— Mă cuprinde o profundă tris
tețe eind întilnesc tineri îmbâtriniți 
înainte de vreme, Știți, nici dege
tele de la o plină nu seamănă unul 
eif altul, dar trebuie să conlucreze 
toate armonios, apucind unealta. Eu 
nu am să spun, ca o consolare, că 
sint și uscături — nu avem dreptul 
să spunem asta 1 — pentru că, in 
pădurea tinără totul este perfecti
bil. Este un proces in continuă for
mare și creștere.

— ...Șj'eind putem spune : am fă
cut totul pentru schimbul nostru 
de miine ?

— Niciodată- Aceasta este și fru
musețea muncii noastre, a celor 
mai virstnici. care transmitem ne
încetat tinerilor experiența noastră 
de viată și de muncă. Și să le-o 
transmitem fără dădăceală — lor 
nu le place dădăceala, si-i înțeleg
— ci luîndu-i ca egali ai tăi. cum și 
sint. de fapt (de multe ori depășin- 
du-te chiar), strimindu-le rierăbda-

. rea. transformind-o in faptă plină 
de laudă.

— Și dacă te depășesc, cum se și 
intim plă deseori ?

— Cu atit mai bine 1 E firesc, așa 
se cuvine să fie-1

Dionisie SINCAN

eu bine, in specialitate, 
sau inginer, dacă nu-1

j

lor iși motivează această 
atitudine prin aceea că 
rădăcinile din glia patriei 
nu pot fi smulse sub nici 
un motiv. Cu atit mai pu
țin se poate face acest 
lucru in numele aventurii 
spre un iluzoriu lărîm, 
unde ciinii ar umbla cu 
covrigii în coadă. Dar să 
dăm cuvintul cititorilor 
noștri.

Zic cu

Adevărata fericire o afli doar 
lingă cei dragi, in țara tu

Am luat cunoștință din 
ziarul „Seinteia11 ? despre 
întlmplările prin care un 
tinăr — Joii Olaru. care 
s-a rupt de țară — a trecut 
și trece printre străinii pe

unde hălăduiește întim- 
plurilc dramatice au l'ost 
imprimate pe banda mag
netică trimisă familiei, care 
la rindul ei a Incredințat-o 
ziarului să facă cunoscute

Un om in toată fi
rea. pe care-1 știu bine 
și l-am prețuit ani la 
rind, șl-a ruinat ca
riera, sănătatea — și 
cum tot ce-a realizat 
in vreo treizeci de 
ani de muncă strguin- 
cjoasâ, fiind transfe
rat de la o instituție 
Ja alta. îngăduit cînd 
Ici, eind dincolo — 
spre 
spre 
niște 
celor 
cu l-a dat gata bău
tura. Eu insă pot a- 
duc< ’m'r’’—nente că nu 
acesta :e 
prăbușiri'

eind
a-și (mai exact : 
a i se) asigura 
bani? Impresia 
mai multi este

motivul 
omul b'ea 

puțin, bea destul de 
s-a mai im- 
tinerețe. Că 
«sâșmă mai 
zi, asta-i a-

rar — nu 
bătat din 
dă pe la 
in fiecare 
devftrat. și precizarea 
se impune : atmosfera 
de _ crișmă l-a făcut 
din om — neom. Nu 
băutiira, ci discuțiile 
de crișmă i-au trezit 
interesul, i-au „răco
rit11 sufletul dună niș
te necazuri : ele. dis
cuțiile, au pus stăpi- 
nire pfc el. ca un vi
ciu.

I Aici, la crișmă, 
văzut și se vede

1 oameni mohorîți, 
Ire-și explică moho- 
'reala prin lipsa de sa
tisfacții, lipsa de sa
tisfacții prin lipsa de 
bani. lipsa de bani 
>rin iipsa de nosibili- 
ftți dc a face bani, 
Ipsa de posibilități de 
i face bani prin res- 
tâcțiilc care nu îngă
duie „afacerile11 în care 
ei.să asude cit mai pu- 
!ii — și chiar fără să 
aside — și să ciștige 
citmai mult. Pe cînd in 
aiă parte ? Ei. da, în 
alti parte poți deveni, 
peâe noapte, muritor 
dc foame, ori milio
nar Ți se oferă toa
te lansele. restul de
pinde do individ. Uite, 
zice unul, eu vreau să 
mă ac țăndări, să în
cerc, și-apoi să dau 
faliment și să-mi trag 
un gonte-n can ! De 
ce nu mă lasă ? Aco
lo. la crișmă, indivizi 
care m fost, ori nu
mai ptetind că ar fi 
fost, piin țările tutu
ror posibilităților, po
vestesc , bulyersante 
peripeții care au dus

s-a 
cu 

ca-

V

la măriri și decă< 
Pe eind la noi ,1 
..lovituri" poți să 
la noi ?

Neajunsurile 
ori , inventate, dțn 
„crize11. Unul intrațn 
crișmă fără a se reri 
la neajunsuri, uil 
mai senin, mai o;- 
mlst — este . declat 
suspect. De la eriși 
se pleacă tîrziu. I 
doua zi se muncel 
de inintuială, ori 1 
se muncește. Oricui 
intilnirea de dupi 
amiază, cu amicii <i 
neajunsuri și molia 
reală, este o necesita 
te. viciul nu iartă, d 
mul pe care l-an . ....
prețuit nu mai supor. ■ nat 
tă observațiile. Dej 
geaba vreți voi să mă 
optimizați. Cum de nu 
vedeți ce e in Jur '? 
Stai și te uiți șl te-n-1 
trebi : Ce să fie ini 

El avea vreo i

i'i'i. 
îcc 
ai

rte.

de asolvenți dc școa
lă ■ pifesională (fusese 
invit; să vorbească 
des'pi' încadrarea în 
mun<; și ' 
cială.). 
de-atnci 
sfatuile. 
munepri, 
inginel, ci pierg mai 
depart, încrezători — 
el, c s-a intimplat 
cu el’ 1

Pot să 
motivâ 
crișmă: 
profesimale, 
tăiat e la o plecare 
peste paniță, după ce 
mulți 
de ce â plece tot el ; 
fusese apoi sancțio- 

(avertis- 
reco- 

elogioase

in viața so- 
Absolvenții 

i-au urmat 
sint azi 
tehnicieni.

vă divulg și 
intrării în 
nemulțumiri 

fusese

se-ntrebaseră
apoi

Uind 
nient) pentru 
rnandă:

care nu-și uită

Undeva, lingă o fe
reastră. de-a lungul 
peretelui — un banc 
de lucru. Fixate pe ol 
— o menghină, un po
lizor, o borinașină. Pe 
suprafața de lemn 
masiv — pile, ciocane, 
chei, șurubelnițe, șu- 

■ blere, compas, un mi- 
crometru, alte felurite 
scule din inventarul • 
lăcătușului, ajustoru- 
lui, electricianului, 
mentorului, într-un

— un compresor 
mici dimensiuni,

intr-altul — un mic 
banc de probe. într-un 
raft — piese mecanice 
sau electrice complica
te. foarte complicate. 
Zărim asemenea piese 
și direct pe banc, semn 
că se lucrează la ele...

Atelierul de întreți
nere al sculerici Ate
lierul de prototipuri al 
secției de subansamble 
mici (o fi exiștînd o 
asemenea secție ?) ?

Să cercetăm cu pri
virea și restul încăpe
rii. în a doua ei jumă
tate ~ un birou masiv, 
fotolii, o mică masă 
de consiliu, pe birou 
telefoane, mape, su
porți pentru creioane, 
un interfon, întregul 
clasic inventar al unui 
cabinet directorial.

Chiar asta și este în
căperea in cauză — ca
binetul unui director 
de intreprindoro. Dar 
puțin mai altfel (și 
el, directorul, și con-

jur?
cinei mii pc luna, a-‘ 
cum. „in ruină11, mai 
are jumătate. Din vina 
cui ? I Copiii și-au 
luat licențele, s-au că
sătorit. și-au construit 
case, i-au dăruit ne
poți. Copiii il evită, 
de teamă să nu le 
transmită neîncrede
rea. mohoreala. Copiii 
i-au atras atenția in 
mai multe rinduri că 
nu se poate trăi cu 
neîncredere și moho
reală. asta paralizea
ză. Ce se mal petre
ce in jyr ? Oamenii 
muncesc, învață, cresc, 
copii, nepoți, se duc in 
concediu la munte și 
la mare, ori nu se 
duc, iși cumpără ma
șini. ori nu-și cum
pără. se duc la piață, 
la magazine, găsesc, 
ori nu găsesc tot ce 
le trebuie, se zbat, se 
necăjesc, se înseninea
ză. petrec, nu se dau 
bătuți, muncesc și ob
țin cinstite satisfacții 
si trăiesc, și încrede
rea nu-i părăsește. 
Dar el, omul pe care 
1-nm 
pierdut
Tocmai el, care spu
nea : eind încrederea 
in ține, in cei din jur 
și-n ziua de miine 
ț.i-ai pierdut-o. 
cheamă că totul 
pierdut !.,. L-am 
zit cu rostind aceste 
cuvinte, in fata a sute

prețuit, și-a 
încrederea.

se 
ai 

au-

meseria

a prins patl

iște ra-

ții să

mi. unde incir\au pășit 
Iviți distribui 1 stPătâ- 
geri cu genj'ozimabiiit 
„tim, știm. 4 si n--nie 
at pățit-o, j sintem 
asi.„". Omulpe care 
1-m prețuit feste de 
aord că in^ătimiții 
cramelor, ficț ele și 
serele, sint 
tat, totuși iiacceptă. 
De ce ? Flin :f 
lalt, dinafar 
prilep suferi, 
sufirință, dame 
wiArință poat 
ba, după « 
rind ai făcut 
coricb cerea tier 
stituții, ai mupit și at 
sfătuit pe. 
muncească, iq intr-o 
zi te-ai frint' 
nimic I Ce rr 
înțeles, cine 
dice statuie 
suferință ce 
sfișietoare, i 
decit ridicolă! Poate 
cn n-a greși prea 
tare cine ia zis : 
Ți-a mers prla bine 
și de-aici ți g-a traa 
mahmureala !

:ă cei-
„nu-i 

[a11. Ce 
CB 

fi vor-1 
ani la 

I rte din 
in-

lin mai 
mi e de 
y'j-ti ri- 

pntru 6 
fe vrea 

șl nu e V

Nlcolat ȚIC

ceptiile ca și preocupă
rile și cabinetul său).

Alexandru Dombi, 
directorul întreprinde
rii mecanice de mate
rial rulant din Craio
va, are, despre funcția 
da director păreri cla
re, .consolidate intr-o 
experiență de directo
rat pe parcursul a... 
25 de ani (11 la 
„Elcctroputere11,' 14 Ia 
I.M.Ivî.R) : „Să cunoști 
Ia amănunt ce se pe
trece in sectoarele de 
producție i .Cu oamenii 
să nu vorbești de la 
înălțimea funcției de 
director 1 Să nu faci 
din cabinetul tău un 
turn de fildeș ! Să pui 
tu însuți mina la tre
buri tehnice, de con
cepție ori de execuție, 
dacă nu pentru a re
zolva probleme concre
te de producție, mă
car pentru a nu te des
califica in meseria și 
in gindtsea ta tehnică 
de specialist fără ' de 
care n-ai să pătrunzi 
în subtilitățile vieții 
colectivului tău !“

în legătură cu aceas
tă din urmă ' regulă, 
Alexandru Dombi nu 
face doar exerciții pro
fesionale. el produce, 
în cabinetul-atelier, 
directorul (calificarea 
sa nu e de inginer, ci 
de maistru, cu osîrdie 
întregită prin studiu 
neîntrerupt și muncă 
practica) se ocupă de 
ansamble și subansam-

bie ce se aduc din Im
port și pe care el vrea 
să le inlocuiaică prin 
altele, concțpute și 
produse aici, In uzină. 
A și obținut, in privin
ța asta, o serie de 
succese.

Cabinetul directoru
lui — o sursă de solu
ții tehnice originale la 
concurență' cu atelie
rul colectivului de pro
iectare • (o recunosc 
proiectantii înșiși), Fo
toliul direct 
netocit. Per .a
mineața dii I
află mai im (
nă, printre 
ascultind pa' 
puneri, ,,vi ' 
sul“ in trcvuril' 
mni concrete ? 
ducției, cu id 
sfaturile, cu 
sale. După-amiazlft—ț 
seara 11 găsești in a 
doua jumătate a cabi
netului său directo
rial : atelierul. Un di
rector cu miinile bătu
cite dc muncă, înne
grite cu ulei și pilitură 
de fier...

Un fapt ieșit din co
mun ? Poate. Oricum, 
el ne vorbește despre 
un lucru demn de toa
tă atenția, si anume 
despre implicarea mo
rală directă, in insuși 
actul producției, a 
omului cu funcție dc 
conducere.

Nicolae 
BĂBAI.AU

„Cine aleargă după iluzii—iluzii culege

A

căcele povestite.
bine s-a gindit familia 
Olaru și bine a făcut re
dacția că a adus la cunoș
tința tuturor aceste mărtu
rii, pentru a fi de învăță
tură. Eu sint tinăr și am 
convingerea că oamenii nu 

, pot fi cu adevărat fericiți 
decit între ai lor. in tara 
lor. Nimeni nu te așteaptă 
peste mări și țări la masa 
ospățului, niciunde nu te 
poți bucura de încredere și 
stimă pentru marea „bra
vură" că...- te-ai rupt de ai. 
tăi. La urma urmei e și de 
înțeles să fii astfel tratat. 
Pentru că. potrivit unei 
judecăți simple, dacă i-ai 
părăsit pe cei do un neam

• cu tine, ce te poate lega 
mai mult de niște străini 
care nu fac decit să te so
cotească ca atare ? Noi. ti-

nevii din România, care 
muncim pentru ridicarea 
patriei noastre, știm că 
viața noastră, rostul nostru 
dc oameni ai acestui pii- 
mint se poale împlini nu
mai aici unde au trăit moșii 
și strămoșii noștri. Pasul 
absurd pe care-1 mai fac 
unii, în speranța căpătu- 
ielii pe aiurea.
combătut cu fermitate, pen
tru a-i trezi la realitate pe 
alde vlntură lume și a-i 
îndemna să se apuce virtos 
de treabă. Atunci vor 
vedea și eireă numai in 
țara lor și numai prin mun
că cinstită se 
cu adevărat.

trebuie

pot realiza

CORÎCI
organizației

Emilian
secretarul
U.T.C., Gura Motrului

Poți trăi în disprețul tuturor ?
Am citit cu mult interes 

articolele din „Seinteia" m 
legătură cu ■ avatarurile 
celor care, plecindu-și ure
chea la propaganda duș
mănoasă țării noastre, au 
ales calea aventurii, in spe
ranța că „dincolo" ii aș- 

■teaptă riuri de lapte și 
miere. Personal nu pot în
țelege cum un om cu 
mintea întreagă se poate 
lăsa într-atit amăgit de 
minciuni incit să s.e dezră
dăcineze de locul natal care 
înseamnă tara lui. părinții, 
frații, oamenii de aici cu 
care se Înțelege in aceeași 
limbă, trăiește in bună în
țelegere. Cine aleargă după 
iluzii — iluzii va culege !

'i-mi explic 
necugetate 
că le so-

iluzii
Tot incercînd să- 
asemenea acte 
— pe care văd

cotesc ca atare și unii din 
cei care au
piinea amară 
printre străini 
întors pină ia 
unde le este locul, lingă ai 
lor — am ajuns la păre
rea că mulți” dintre aceștia 
au făcut acest pas ori fu
gind de muncă, ori crezînd 
cii aiurea vor 
de huzur fără 
pai dțț jos.
eind ajung ei 
și-au risipit 
luni și ' 
mari lipsuri. 
departe 
lor.
făcut totul pentru 
aduce cu picioarele pe pă- 
mint 'pe asemenea oameni, 
pentru a le arăta că locul

gustat din 
a aventurii 
și s-au re- 
urmă acolo

duce o viață 
să ridice un 
Din păcate, 

la adevăr, 
fără noimă 

ani din viață, in 
și. suferințe, 

de țară și de ai 
Eu cred că trebuie 

totul pentru a-i

lor este aici. unde S-au 
născut' și trăit, că numai 
aici iși pot clădi o existen
ță demnă, prin muncă 
cinstită și că nu există rău

t 

mai mare decit să trăiești 
in disprețul tuturor.

Nîcu SBUCHUA
Bloc P 30, ap. 17. Hațeg

Nu-nii plac deloc aventurierii!.
Sint șofer la Autobaza 

nr. 2 călători din Slatina, 
județul Olt'. Observ că dfe 
la un timp se serie mai des 
despre peripețiile celor 
care, pentru un timp, s-au 
dezrădăcinat dc țară, de 
cei dragi, ca pină la urmă 
să-și dea seama de. grava 
lor rătăcire și să se întoar
că acasă. Sincer să l'iu. 
nu-mi plac deloc acești oa
meni despre care scrieți. 
După mine sint niște vin- 
tură lume. Să fiu iertat, 
dar nu-i pot socoti altfel. 
Pentru mine nimic nu 
poate fi mai scump pe lu-

rne decit Patria. Multe gre
șeli ale oamenilor pot fi 
Înțelese chiar dacă nu sîn- 
tem de acord cu ele : pen
tru o singură greșeală eu 
nu am insă nici un fel dc 
înțelegere : aceea a ruperii 
de țara moșilor și strămo
șilor tăi. Noi trăim unil.i 
bucuriile. înfruntăm uniți 
necazurile, facem tot ce ne 
stă in putință ca patria să 
fie mereu mai frumoasă. 
Gindul aventurii stăruie 
doar in capetele citorva și 
zic că ar trebui să facem 
mai mult pentru a-i aduce 
la adevăr.

Sint unul 
multi care 
excursii In diverse țări. Vă 
spun drept, oricit de’ fru
mos ar 
părți, 
ardeam 
mă văd 
Si incepcam de 
dată să fiu acasă, chiar de 
la hotarul țării, unde flu
tură tricolorul.

Iată de ce nu-mi plac a- 
venturierii despre care 
scrieți, de ce nu pot fi de 
acord cu gestul lor. Si 
totuși, să mai publicați fe- 
semenea . articole, ponte le 
vine mintea la cap celor 
pe care-i încearcă dorul 
aventurii.

dintre cei 
au făcut

alte 
zile 

.să

fi fost prin 
după citeva 

dc nerăbdare 
acasă, lingă ai mei. 

începeam de fiecare

Nicalae MUCHE
Str. Primăverii 10. Slatina

I
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SI UNGEREA RECOLTEI
A TIMP Șl FAR A PIERDERI!

Hunedoara s-a încheiat Esențială este acum organizareaidețul
I.A.S. Cornâțel : combine în lanurile de porumb C.A.r.-lonești. Recoltarea porumbului pentru siloz

însămînțarea orzului

s ' wtes O’ sș» ' ■

i zori £ pînă seara, cu toate forțele pentru
A

suri i: 
rece s 
notat 
prime 
portin' 
Mai b

iperatori, mecanizatorii și 
.1 unitățile agricole de 
ețul Hunedoara, folosind 
pul bun de lucru și uti- 
ndament sporit potenția- 
dispiln. au încheiat însă- 
iului pe întreaga supra- 
ită.
ima adresată C.C. ai 
Ișului Nicolae Ccaușescu, 
mitetul județean Hune- 
I.R.. se spune : Pentru a 
lințarea griului in epoca • 
oacele mecanice au fost 
la arături șf pregătirea 
■ganizind activitatea rne-

canizatorilor in schimburi prelungite 
■și in două schimburi, pe un însemnat 
număr de tractoare. Prin mobilizarea 
generală a tuturor locuitorilor satelor, 
a lucrătorilor din instituții, muncito
rilor din schimburile libere si elevi
lor s-au asigurat condiții pentru 
stringerea la timp și fără pierderi a 
întregii recolte 
cartofi, legume

Concomitent, 
atenție livrării
de stat, asigurării bazei furajere, mo
dernizării fermelor și realizării în 
cele mai bune condiții a programului 
de dezvoltare a zootehniei.

de porumb, sfeclă, 
și fructe.
se acordă maximă 
produselor la fondul

transmise, de corespondenții ,,Scînteii
&

fermă a între- 
altele, 6 trac- 
in vii se aflau

l birOU în lan tirnP ce loati suflarea satului Boghiș, 
■atu Mare, se afla la -cîmp, la recoltat, la sediul cooperativei 
trei funcționare tinere tăifăsuiau. Și asta cam de multe zile, 
că, la gazeta satirică a satului a apărut deunăzi o caricatură, 

indu-le pe cele trei tăind frunză crinilor, însoțită de epi- 
,De ce trei și nu doar una / în birouri au rămas ? / Ca să le 
una / Că-s pontate la... taifas". Au plins ele ce-au plins de 
au ajuns în gura satului. De atunci nu există zi în care cele 
i fie primele, dis-de-dimineață, la recoltat. Deci și caricatura 
nărui" în campania agricolă 1 (Octav Grumeza).
>U mulțumiri In8>nerul-șef al cooperativei agricole Bistrița, 
'fu. a însemnat cu roșu în calendar ziua de 30 septembrie, 
trecut in această zi ? S-a încheiat culesul porumbului. Au fost 
mulțumiri lucrătorilor de la I.C.R.A. și I.C.S.M.A.P., elevilor 
al „Andrei Mureșanu" care au venit in sprijinul cooperatorilor
i să stringă și să depoziteze întreaga cantitate de porumb de 
<30 de hectare. Producția depășește 3 000 kg la hectar. Iată 
elaborării. (Gh. Crișan).
da nemișcată miercuri dimineața, Fabrica de zahăr
ea a prelucrai 40 425 tone sfeclă, funcționind dealtfel, din 
a noului ciclu de producție, la capacitate și inregistrînd o 
3100 tone in 24 de ore, cu 100 tone mai mult decit nivelul 
Turnai că întreprinderea are in stoc doar 2 670 tone sfeclă, 
1 nici măcar capacitatea de prelucrare pentru o'zi. Unde-i 
grămezi pe cîmp. Numai in unitățile agricole din județul 

.urile aflate in cimp depășesc 12 500 tone, la care se adaugă 
ire există în unitățile agricole din județul Satu Mare. Păcat 
ratorii n-au creat un sol de sfeclă care să și meargă singură, 
a).
pă faptă ȘÎ răsplată. Un contro1 la S.M.A. Segarcea-Dolj, 
Rosirea utilajelor agricole. O constatare : la o 
județene de pgjiști stăteau nefolosite, intre 
ombine și 7 remorci ; la secția de transport și . .. .. ___
1 tractoare de diverse tipuri : la liceul agroindustrial erau 
ictoare, un autocamion, 3 remorci. Și o măsură : destituirea
ii Constantin Grigorașcu din funcția de director al stațiunii, 
îpă muncă și răsplată. (Nicolae Petolescu).
delegat neputincios ? La întreprinderea da prelucrare 
rilor combinate de la Oltenița, județul Călărași, două remorci 
porumb de la C.A.P. Mitreni stăteau părăsite de citeva cea- 
uftea intreprinderii. De ce ? Porumbul fusese refuzat deoa- 
eții erau amestecați cu pănuși. Delegatul a dat telefon, a 
■egistre și apoi a trimis cooperativei vorbă prin șofer : „Nu se 
tiuleți cu pănuși". La ce folosește un delegat la .recepționarea 
ui dacă cei din conducerea cooperativei nu-și fac datoria ? 
ar lucra cu toții ia cules și depănușat. (Rodica Siniionescu).

«
Cînd se culeg și se pun la păstrare 

roadele unui an întreg, cind'se pre
gătește recolta anului viitor, o. zi 
plină de lucru înseamnă întotdeauna 
ciștig sigur, după cum orice oră ri
sipită, orice zi pierdută este ip detri
mentul producției. Am fost prezență 
o zi întreagă printre lucrătorii ogoa
relor dimbovițene pentru a surprin
de citeva fapte de muncă.

CÎND NUMĂRUL CULEGĂTO
RILOR SE TRIPLEAZĂ... Chiar la 
intrarea in comuna Petrești intil- 
nim o coloană de căruțe cu porumb 
care se Îndreptau spre pătuleie . 
F.N.C. Continuăm drumul pină la 
tarlaua unde se recolta. Brigadierul 
Ion Ivașcu ' ' " ■ ■
cooperatori 
mună erau 
neața. Pină 
încărcaseră
Ca regulă generală, in această unita
te. pe o parcelă recoltarea și trans
portul porumbului se fac într-o zi, 
eliberarea terenului a doua zi. iar 
in a treia intră plugurile la arat.

La I.A.S. Găiești recoltau porum
bul — 50 de hectare pe zi — 400 de 
elevi de la liceul din localitate și 8 
combine. Am surprins aici momen
tul cind ing. Traian Novolan. direc
torul 
ing.
I.Ă.S. Găiești, puneau la punct ulti
mele detalii privind transportul ce
lor 200 de muncitori repartizați la 
recoltarea porumbului la ferma Răs- 
căieți. Cu aceste forțe, recoltarea 
porumbului poate fi încheiată in 

. 5—6 zile.
în cooperativele agricole din con

siliul agroindustrial Crînguri. ritmul 
realizat în primele zile de recoltare 

•— 125—130 de hectare de porumb pe 
zi — reprezintă abia o , treime din 
program. ..500 de oameni nu puteau 
culege mai mult într-o zi" — a re
cunoscut președintele consiliului, to
varășul Radu Boboc. Constatarea 
acestei stări de lucruri n-a rămas 
însă o simplă... 'constatare. Făcîn- 
du-se o mobilizare corespunzătoare, 
numărul culegătorilor s-a triplat nu
mai cu forță de muncă de pe raza 
consiliului și, bineînțeles, încenmd 
cu a doua zi ritmul de lucru plani
ficat a fost realizat. Procedîndu-se 
așa, în multe unități, viteza de lucru

Ia recoltarea porumbului a fost de
pășită in ultimele două zile pe an
samblul județului Cu peste 300 de 
hectare.

TRANSPORTUL — IN RITM CU 
RECOLTAREA ! Avea motive înte
meiate să fie nemulțumit la sfîrșitul 
zilei de lucru brigadierul Petre La-

Oare graficele sint obligatorii numai 
pentru grădinari ?

în livezile dimbovițene încărcate 
de rod au apărut in aceste zile cule- 

La fermele stațiunii de 
și producție pomicolă 
recoltau merele peste 

de elevi și lucrători. Gra

gătorii. 
cercetări 
Voinești 
1 000

Cooperatorii 
anul acesta 
la hectar și

Crînguri au depășit 
planul la griu cu 400 kg 
au livrat suplimentar la 

fondul de stat peste 250 tone de 
griu. Un motiv care i-a determinat 
să execute in această toamnă lucrări 
de calitate. La ferma Pătroaia. Con
dusă de ing. Rodica Anghel, se lu-

IN UNITATI AGRICOLE DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
> ■> 4>

cu o formație de 150 de 
și alți locuitori din co
in lan de la șase dimi- 
la ora opt recoltaseră și 
șapte căruțe cu porumb.

intreprinderii de frigidere, și 
Mihai losifescu. directorul

zăr de la ferma de legume a C.A.P. 
Petrești. în timp ce 250 de oameni 
culegeau gogoșari și ardei și 120 de 
căruțe cărau fără întrerupere, sti
vele de legume de toată frumusețea 
sortate în plase creșteau pe platfor
ma din fața magaziei pentru că ma
șinile de la C.L.F. Găiești întîrziau 
să vină. „Zilnic livrăm din această 
cauză 10—15 tone de legume mai pu
țin față de grafice. Urmează să se 
facă o nouă redistribuire a mijloace
lor de transport'-' — ne-a spus el.

ficele sînt realizate cu regulari
tate. La ferma „Izvoarele" con
dusă de ing. Ion Unchcșu e o ade
vărată explozie de fructe. Culesul se 
desfășoară ca la carte pentru că tot 
așa a fost pregătită intreaga acțiu
ne : conteinere, saci și coșuri, scări. 
Reținem totuși o problemă : există' 
in stoc 600 de tone de mere, pentru 
că mijloacele de transport nu sint 
corelate cu ritmul recoltării. a

CALITATEA LUCRĂRILOR IN
CLUDE ÎNCADRAREA SEMĂNA
TULUI IN PERIOADA OPTIMA.

era cu trei discuri, două semănători 
și un tăvălug. Pe terenul bine mă- 
runțit, arat și discuit cu două săptă- 
mini in urmă, așa cum cere tehno
logia, cu greu am reușit să identifi
căm planta premergătoare — sfecla, 
floarea-soarelui, porumbul sau .car
tofii. ..Compensăm calitatea scăzută 
a solului cu insămînțări de calitate, 
executate numai în perioada opti- 

. mă" — ne-a spus șefa fermei. Deși 
se înserase de-a binelea cînd am 
ajuns la ferma Moara Nouă a I.A.S. 
Titu, mecanizatorii Gheorghe Radu,

Ion Mihai și Gheorghe Ilie. supra- 
vegheăți de inginera Elena Tricâ și 
mecanicul de secție Constantin Cris
tian. continuau să.semene. „Lucrăm 
pînă nu se mai vede — ne-a spus 
inginera. Dac-am avea baterii, am 
insămința si noaptea".

Evidențiind preocupările pentru 
calitatea lucrărilor, trebuie arătat, 
totodată, că aceasta include și înca
drarea semănatului in perioada opti
mă. Pe ansamblul județului, ritmul 
de lucru la semănat este nesatisfă
cător. în ziua de 29 septembrie s-a 
in.sămințat numai 38 la sută din su
prafața prevăzută, iar la 30 septem
brie — 71 la sută. Trebuie depuse 
in -continuare eforturi susținute pen
tru atingerea vitezei zilnice de lucru 
stabilite.

...O zi de muncă nu tocmai plină 
din cauza unor piedici mat mici sau 
mai mari, dar cu același efect ne
gativ, care- se cer grabnic înlăturate.

Lucian CIUBOTARU 
Gheorqise MANEA

Foto : Sandu Cristian

I.A.S. Tltu : Insămlnțqrea griului la ore tirzii

VILCEA: Drumul sinuos al merelor

din livezi spre depozite

Însămînțările să
(Urmare din pag. I)

fie intensificate la maximum!

- Combin? 
ce din T 
printre in 
energie-.' t> 
tară. E- st 
tr-o oră i 
complexei, 
fabricilor 
rea platfo 
nare, 145 0 
potrivit sț 
ductive. di, 
gice rezul 
getice refe 
tă in prin 
mentul en tgețic al combinatului 
pus in evjdehță citeva cifre deosebit 
de semnificative : la nivelul anului 
1982 există un potențial de resurse 
energetice refolosibile evaluat la 
78 900 tone combustibil convențional, 
a, căror valorificare ar duce la eco
nomisirea a 68 600 000 mc de gaz me
tan. Și tot calculele demonstrează in 
continuare că aceste economii echi
valează cu consumul de gaz metan al 
combinatului intr-o lună de zile.

— Valorificarea acestor resurse 
energetice secundare ne-a preocupat 
și in anii treepți, dar după intrarea 
în vigoare a Decretului Consiliului 
de Stat privind gospodărirea judicioa
să, a consumului, de energie electrică, 
energie termică, gaze naturale și alți 
combustibili, a căpătat o amploare 
fără precedent — ne spune directorul 
mecano-energetic al combinatului, 
ing. Dumitru Jianu. Ce s-a realizat 
pină acum ? Dispunem in prezent de 
instalații pentru readucerea in circui
tul productiv a unor resurse energe
tice refolosibile echivalînd cu 37 900 
tone combustibil convențional.

Cum funcționează instalațiile 
recuperare a energiei refolosibile ? ' 
împreună cu , inginerii Floarea Enciu 
și Mircea Florescu, de la comparti
mentul mecano-energetic. trecem 
prin citeva din marile secții ale com
binatului. La fabricile de amoniac 
Sybetra și Kellogg, prin moderniză
rile făcute, gazul de purje rezultat 
din procesul tehnologic, pină la sta
bilizarea acestuia, este folosit drept 
combustibil pentru obținerea tempe
raturii de cracare. Economiile ce re
zultă se cifrează, in cele două insta
lații, la 10175 tone și, respectiv,

1 de îngrășăminte chimi- 
Măgurele se inscrie 

iftanții consumatori de 
ti. .ă și combustibil din 
lieiit să precizăm că în- 
folosesc, in diversele și 

procese tehnologice 
instalațiilor de pe 

lă industrială de la 
mc de gaz rneta",.

ăficului activității pro- 
iceleași procese'tehnolo- 
o serie de resurse ener- 

șibile. O analiză efectua- 
I trimestru de comparti- 

a

ale 
ma- 
Du- 

Dar,

de

\ 
\ 
\ 
ț 
ț 
ț 
ț

tru obținerea de recolte mari la hec
tar. După cum. amînarea semănatu
lui — așa cum s-a întimplat în 

. toamna anului trecut in unele unități 
agricole din județele Timiș. Arad și 
Bihor — a diminuat mult nivelul 
producțiilor la cerealele pâioâse. 
Iată de ce, dovedindu-se maximă răs
pundere față de respectarea regle
mentărilor legale in vigoare, este 
imperios necesar ca în toate unită
țile agricole să se acționeze cu toate 
forțele pentru incheierea insămînță- 
rilor la termenele prevăzute.

Timpul este • înaintat și nicăieri, 
sub nici un motiv, nu mai poate fi 
aminat semănatul 1

Esențial este acum 
Jiștii și cadrele de 
unitățile agricole să

ca toți specia- 
conducere din 
acționeze ferm

și cu cea mai mare răspundere pen
tru buna folosire a tractoarelor și 
semănătorilor, astfel incit vitezele 
zilnice la semănat să fie simțitor 
depășite. în acest scop, este necesar 
să se organizeze schimburi de noapte 
la arat șî pregătirea patului germi
nativ. iar ziua să se lucreze din zori 
și pină seara ia semănat. Pentru 
însămînțările de toamnă mai trebuie 
arate peste 500 000 hectare, unele 
din aceste suprafețe fiind ocupate cu 
poriftnb și alte culturi tirzii. De 
aceea, terenurile respective trebuie 
să fie eliberate cu prioritate, pentru 
a putea fi arate imediat, iar după 
așezarea 
intirziere la

De bună 
accelerarea 
fie insoțite 
parea pentru executarea de lucrări

solului să se treacă fără 
semănat.
seamă, eforturile pentru 
insămintăriloi' trebuie să 
pretutindeni de preocu-

de cea mai bună calitate. Așa cum 
a subliniat secretarul general -al 
partidului la consfătuirea de lucru 
din august de la ,C.C. al P.C.R., pri
mul lucru pe care trebuie să-1 facem 
este, desigur, să realizăm lucrările 
din toamna acestui an in cele mai 
bune condiții —- și aceasta incepind 
cu pregătirea temeinică a solului. 
Prin urmare, este nevoie ca peste 
tot să se respecte adincimea de se
mănat și norma de sămînță stabilite, 
astfel incit să se asigure ce! puțin 
600 de nlante pe metrul pătrat. Mari 
răspunderi pentru respectarea nor
melor tehnice la pregătirea terenului 
și semănat revin mecanizatorilor și. 
in primul rind. specialiștilor din 
unități, care acum trebuie să se afle 
permanent in cîmp, acolo unde se 
pun bazele' viitoarei recolte de ce
reale păioase.

in județul Vilcea au 
fost recoltate cantități 
mari 
leșul 
Cele 
tate 
cooperativele agricole 
Olănești, Mateești, 
Pesceana, precum și in 
numeroase ferme ale 
ijitreprinderilor agri
cole de stat, Rm. Vil
cea, Drăgășani și Ho
rezu. care, dealtfel, au 

. de strîns încă mari 
cantități de fructe.

Zilele trecute am po
posit la ferma I.A.S. 
din comuna lonești. 
Merii de pe cele 
hectare sint. plini 
fructe, obligîndu-i 
lucrătorii de aici 
suțină crengile cu 
felul de proptele. „Po
trivit evaluărilor — ne 
mărturisește Gheorghe 
Cretan. ' economistul 

' fermei — vom realiza 
circa 1 700 tone mere, 
cu 100 tone mai 
decit. sarcinile pla
nificate". Aici, ' 
45 de lucrători ai fer
mei le-au venit în aju
tor 100 elevi de la Li
ceul energetic Rm. Vil
cea. 50 elevi de la 
școala generală din co
muna lonești, precum 
și numeroși ostași. 
„In ultimele -zile — ne 
spune cu amărăciune 
inginerul Dumitru 
Grujdin. șeful fermei 
— ritmul livrărilor a 
scăzut in mod ingri- ' 
jorător. punindu-ne in 
situația fie să reducem

de fructe, iar cu- 
continuă de zor. 
mai bune rezul- 
s-au obfinut in

ritmul culesului cu cel 
puțin 20 tone pe zi, fie 
să depozităm merele 
direct in livadă".

Intr-adevăr, de 
începutul recoltării , 
pînă in ziua cină am 
fost aici. întreprinde
rea de magazine GOS
TAT București nu pre-

la 
și

T
/

»

Pași prea modești față, de volumul
mare de resurse

LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE TURNU MĂGURELE

72 
de 
pe 
să 
tot

mult
celor

Cum sînt strmse 
și valorificcsie 

fruciela
în județul Vîlcea

55 tone 
conform 

yiu.jn.utut ne livrare, 
unitatea- respectivă tre
buia să asigure mij
loace de transport 
pentru 30 tone pe zi. 
Aceeași cantitate este 
repartizată și comple
xului comercial. GOS
TAT Rm. Vilcea. în 
nici una din zile uni
tatea respectivă nu a 
reușit să preia mai 
mult, de 9 tone. O si
tuație grea o creează 
pomicultofilor din lo
vești și I.L.F. Vilcea, 
care nu respectă grafi
cul de preluare.

Lanțul încurcăturilor 
nu se oprește insă aici. 
Pentru ferma 
din lonești sint

' rate ambalaje 
pentru 5 zile de 
tare, ceea ce

------------ /------------------

luase decit 
mere, deși 
graficului de

I.A.S. 
asigu- 
numai 
recol- 

creează

în continuare serioase 
greutăți. Este adevărat, 
.aici s-a introdus o 
nouă formă de amba
lare a merelor, in con
teinere. însă benefi
ciarii vîlceni nu se lasă 
convinși de avantajele 
acestui sistem peiitru 
motivul că ei nu și-au 
prevăzut organizarea 
descărcării și transpor
tului in depozite cu 
mijloacele adecvate.

Asemenea greutăți 
întimpină și ceilalți 
pomicultori din jude
țul Vilcea. La Drăgă
șani, ca și la Măciuca, 
Stănești. Lădești, se 
simte acut lipsa mij
loacelor de transport, 
creind astfel mari de
calaje" intre, 
fructelor, și 
acestora. In 
nui răspuns 
în favoarea 
agricole, 
de mari suprafețe po
micole. I.T.A. Vilcea a 
venit cu o măsură bi
zară reducind capaci
tatea de transport con
tractată cu beneficiarii ■ 
vîlceni cu 100 tone. 
Desigur, in această 
toamnă, cărăușii au de 
făcut față multor sar-, 
cini, dar asta 
dreptul să 
drumurile 
spre depozite 
piață.

recoltarea 
preluarea 
locul u- 

promot si 
unităților 

deținătoare

nu le dă 
incu rce 

roadelor 
Si spre

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scînteii"

Țării - cit mai mult cărbune I
(Urmare din pag. I)

19 140 tone combustibil conventional 
pe an. De asemenea, prin recupera
rea condensului rezultat la secția 
NPK 1 și fabrica de acid fosforic se 
economisesc anual 1 500 tone combus
tibil convențional. Alături de soluțiile 
tehnice aplicate in acest an, cu co
respondență in gospodărirea mai efi-

punderea pentru economisirea resur
selor energetice.

Dar preocupările muncitorilor și 
specialiștilor din combinat nu s-au 
oprit aici. Se află in fază de finali
zare lucrările de investiții care vor 
duce la recuperarea altor resurse 
energetice refolosibile echivalente cu

rezultat de Ia fabrica de uree II — 
2 500 tone combustibil convențional. 
Data trecerii încălzirii centrale din 
municipiu la regim de 
este cuprinsă in prima 
lunii octombrie a acestui an.

Dar Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu Măgurele dispu-

termoficare 
jumătate a

„CONTUL“ RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE 
întocmit pe baza anchetelor „Scînteii44

- in tone combustibil convențional

Unitatea

Totalul 
resurselor 
energetice 
refolosibile 
depistate

Echivalente 
cu consumul 
de energie 
al unității 

pe timp de :

Totalul 
•resurselor 
energetice 
recuperate

Resurse 
energetice 

de recuperat 
in-continuare

1. întreprinderea de țevi 
„Republica" — București 38 000 110 zile 15 000 23 000

2. Combinatul chimic 
Tîrnăveni 68 623 80 zile 40 800 27 823

3. Combinatul metalurgic 
Tulcea 75 000 75 zile 75 000

4. întreprinderea de alumină 
— Tulcea 86 000 130 zile 15100 70 900

5. Combinatul de 
îngrășăminte 
chimice 
Turnu Măgurele 78 900 30 zile 37900 41 000

cientă a resurselor energetice se
cundare, se înscriu și alte măsuri re
feritoare la refacerea izolațiilor ter
mice de la conductele de aburi și apă 
caldă, evitarea funcționării turbinelor 
cu regim de condensație, urmărirea 
funcționării corespunzătoare a caza- 
nelor de aburi pentru evitarea pier
derilor la coșuri etc. Și nu in ultimul 
rind trebuie subliniat că organizațiile 
de partid, de tineret și de sindicat 
au acționat cu mai multă insistență, 
prin diferite forme ale muncii poli
tico-educative de masă,'spre a înră
dăcina în conștiința oamenilor ras

28 200 tone combustibil convențio
nal pe an. Ne referim la termofica- 
rea locuințelor municipiului Turnu 
Măgurele. Din 80 Gcal. — agent ter
mic necesar pe oră, 40 Ia sută sc vor 
asigura prin recuperarea altor 5 mari 
resurse energetice secundare din com
binat. care pînă acum „încălzeau" 
inutil atmosfera. Dintre acestea amin
tim : căldura aburului uzat de la fa
brica de amoniac Sybetra — 17 600
tone combustibil convențional ; căl
dura condensului de la fabrica de 
amoniac II — 3 000 tone combustibil 
convențional ; căldura condensului

ne încă de mari resurse energetice 
refolosibile nevalorificate. Dintr-o in
ventariere a acestora, făcută la ni
vel central, pentru două resurse mu 
s-au găsit pînă în prezent soluțiile 
tehnice de recuperare. Este vorba de 
gazele combustibile de la opririle 
planificate și pornirile fabricilor de 
amoniac I, II șl III — 10 000 tone 
combustibil convențional — precum și 
gazul rezidual de la fabrica de azotat 
de amoniu — 2 800 tone combustibil 
convențional. Demersurile făcute Ia 
Institutul de inginerie tehnologică și 
proiectare pentru industria chimică

București au rămas, deocamdată, 
fără ecou.

Din dorința de a pune în valoare 
toate resursele energetice secundare, 
un colectiv alcătuit din specialiști și 
muncitori din combinat a întocmit 
un studiu ale cărui concluzii sint edi
ficatoare în ce privește rezervele e- 
xistente. Pe lingă resursele energe
tice refoldȘibile amintite au fost de
pistate alte 10 cu potențial termic 
mai scăzut, dar care echivalează cu 
570 000 tone combustibil convențional 
pe an. în principal este, vorba de căl
dura, degajată din apa de răcire a 
utilajelor mecanice. Din calculele fă
cute rezultă că numai lă fabricile de 
amoniac I și III. precum și la cea 
de acid sulfuric se evacuează în 
atmosferă, energie echivalentă cu 
238 000 tone combustibil convențional.

Este incontestabil că resursele ener
getice refolosibile de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice din Turnu 
Măgurele, cu toate realizările de pină 
acum privind recuperarea lor. sint 
foarte mari. în scopul reintroducerii 
neintîrziate a acestora în circuitul e- 
conomic. pentru reducerea consumu
rilor energetice, institutul de proiec
tări și cercetări de profil trebuie să 
urgenteze termenele de, predare a 
celor mai eficiente soluții tehnice. 
S-ar putea ca drumul pînă la găsirea 
și aplicarea acestor soluții să fie mai 
lung. Iată de ce se impune ca efortu
rile colectivului combinatului să fie 
îndreptate spre realizarea unor in
stalații simple pentru recuperarea 
măcar- a unei părți din căldura ce 
se pierde acum.

De înlăturarea piedicilor, mai mult 
sau mai puțin obiective, ce stau în 
calea folosirii resurselor neconvențio- 
nale de energie trebuie să se ocupe, 
operativ și cu toată răspunderea, 
deopotrivă conducerile combinatului, 
și a centralei și specialiștii din mi
nister. Nici un efort, nici o inițiativă, 
nici o măsură nu sint de prisos pen
tru a drămui cu maximum de spirit 
gospodăresc energia în interesul eco
nomiei naționale,. al nostru, al tutu
ror.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii''

hotăritoare sint grija deosebită ma
nifestată pentru buna întreținere și 

.exploatare a complexelor de carie
ră, instaurarea unei discipline fer
me in muncă și o 
din partea tuturor 
ritmică, zi de zi-, 
producție. In acest 
m lunile august și 
gu.rindu-.se intrarea intr-un 
corespunzător a activității de extrac
ție a cărbunelui.

Notăm că în 9 luni din acest an. 
au sporit constant indicii extensivi de ' 
folosire a utilajelor conducătoare. 
Două echipe — cele conduse de mi
nerii Gheorghe Ceaureanu și Vasile 
Tein — au depășit nivelul planifi
cat, realizind indici de 64 Ia sută, 
respectiv de 65.7 la sută. Dar pe an
samblul carierei indicele extensiv 
este de numai 58,6 la sută. Ceea ce 
denotă că mai sint rezerve care tre
buie valorificate. „In august și sep
tembrie — ne explică minerul Du
mitru Rusu, șeful echipei de ripări 
— printr-o mai amplă mobilizare a 
brigăzilor de lucru, s-a realizat in
dicele extensiv planificat și există 
condiții ca acesta să crească îndeo
sebi in urma punerii in funcțiune a 
celui de-al treilea circuit de haldă, 
care permite o mai bună organizare 
a liniilor transportoare'-.

Volumul mare de descopertă a im
pus insă preocupări mai susținute 
pentru folosirea cit mai eficientă a 
complexelor mecanizate. Astfel, la 

, toate cele cinci utilaje conducătoare 
s-au înregistrat indici Superiori de 
utilizare intensivă, depășindu-se ni
velul orar planificat cu 200—300 
metri cubi masă minieră pe fiecare 
excavator. „In acest fel — ne-a spus 
brigadierul Gheorghe Ceaureanu, a 
cărui echipă a obținut cea mai mare 
încărcătură medie orară — am reu
șit să excavăm, de la începutul anu
lui și pină în prezent, 7 milioane mc 
masă minieră, adică mai mult decit 
dublu față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Este prima dată cînd 
ne realizăm și planul de descopertă, 
asigurind in avans treptele de căr
bune":

O contribuție însemnată la recu
perarea restanțelor și sporirea pro
ducției de cărbune iși aduce în 
această perioadă formația de lucru 
de pe excavatorul 1400-03, condusă 
de experimentatul miner Aurel 
Luca. Este un utilaj nou, modern,

parte de 
in func- 
în urmă, 
efectuind 
lucrările

totală angajare 
pentru realizarea 
a sarcinilor de 
spirit s-a muncit 
septembrie, asi- 

ritm

realizat in cea mai mare 
industria românească, dat 
țiune cu aproape două luni 
Muncind cu perseverență, 
in cele mai bune condiții
de întreținere și reviziile periodice, 
ortacii lui Aurel Luca au asigurat 
un randament sporit utilajului, ex- 
trăgind suplimentar în lunile august 
și septembrie peste 30 000 tone căr
bune.

— Introducerea excavatorului 1400-03 
și plasarea lui pe treapta 
de e.Xcavare — 
ginerul Tifti 
fu! sectorului I 
cipala acțiune care a asigurat t 
terea considerabilă a capacității 
excavară in ultimele două luni. Deși' 
era destinat treptei I de steril, noi 
am efectuat o manevră tehnică, prin 
mutarea excavatorului 2 000, mai 
mare și mai rigid, pe această treap
tă, i.nlocuindu-1 cu noul excavator. 
Am luat, de asemenea. măsuri să 
asigurăm, separat, un circuit de hal
dă excavatorului 2 000. In aceste 
condiții, folosim eficient ambele 
utilaje, iar excavatorul 1 400-03, 
mult mai mobil, realizează trecerea 
rapidă a fluxului de pe cărbune pe 
steril și invers, asigurințl avansul 
necesar de descopertă pentru utila
jul situat in treapta următoare.

Corelate cu eforturile generale ale 
colectivului pentru îmbunătățirea 
muncii in carieră, asemenea acțiuni 
au permis in lunile august și sep
tembrie realizarea unei producții de 
peste 300 000 tone cărbune, precum 
și excavarea și transportul spre hal
dă a 2 milioane metri cubi de steril. 
Ca atare, s-au recuperat peste 45 000 
tone de cărbune din cantitățile res
tante, creindu-se condiții ca in luna 
octombrie acestea să fie lichidate in 
întregime. După cum menționa in
ginerul Constantin Predoiu, in ve
derea înfăptuirii acestui obiectiv 
s-au luat toate măsurile pentru 
descopertarea unor straturi de căr
bune, astfel incit să se asigure o 
productivitate înaltă Ia extracție și, 
pe această bază, să se realizeze 
peste prevederi pinș la sfîrșitul 
anului cel puțin 10 000 tone cărbune. 
De bună seamă, consolidind ritmul 
de producție atins in ultimele luni 
și manifestind aceeași grijă și o 
înaltă responsabilitate pentru folosi
rea cu randament superior a utila
jelor, minerii de la cariera Rovinari- 
est au toate condițiile să-și îndepli
nească angajamentul asumat.

a treia 
ne-a spus subin- 

Poeiovălișteanu. șe- 
— constituie prin- 

reș- 
de
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Tezaur
numismatic

I

I

I

O excepțională descoperire ar
heologică in Dobrogea: in curtea 
un:,: locuitor din satul Abrud, 
de lingă Adamclisi, a fost scos 
la iveală un mare tezaur de de
nari romani imperiali. Comuni- 
cindu-ne vestea. Antoaneta Ver- 
tan de la Muzeul de istorie na
țională și arheologie din Con
stanța relevă faptul că, prin di
mensiunile sale — 2060 de mo
nezi de argint — tezaurul de la 
Abrud este cel mai mare de a- 
cest fel descoperit pină acum 
in Dobrogea și printre cele mai 
mari din tară. Toate piesele sint 
foarte bine conservate, avind 
înscrisurile perfect lizibile. Te
zaurul este alcătuit din emisiuni 
monetare realizate pe durata a 
aproape două veacuri : cele mai 
vechi sini datate in a doua par
te a secolului 1 e.n. (Vespasia- 
nUs), iar cele mai noi la mijlo
cul veacului al Ill-lea țFillp 
Arabul). Îngroparea tezaurului 
pare a fi foit cauzată de unul 
din puternicele atacuri carpo-go- 
tice asupra imperiului din a 
doua jurrtătate a secolului al 
Ill-lea. Vom reveni cu noi amă
nunte despre tezaur in momen
tul in care se vor încheia 
taurarea și cercetarea sa.

res-
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I

I

Ingeniozitate
Gospodarii de 'a cooperativa 

de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor din comuna 
Leliliu. județul Călărași, au meș
terit o instalație de producere a 
pastei de tomate, pe cit de \ sim
plă și la indemina oricui, pe 
atit de folositoare. Ei au așezat 
cinci mașini obișnuite de tocat 
carne „în serie", le-au înlocuit 
manivelele cu roți dințate, au 
făcut rost de un electromotor, 
de niște curele de transmisie și 
de un lanț. Au amenajat un 
jgheab și un bazin colector, după 
care au început producerea pas
tei de tomate. Mihai Brănescu, 
cel ce'a avut această idee, ne 
spunea că, in această perioadă, 
cind întreprinderile prelucrătoa
re sini suprasolicitate, o aseme
nea instalație simplă, ieftină Șl 
eficientă ar putea fi amenajată 
șt in alte părți cu aceleași b.une 
rezultate.

Subscriem.

I

Autoturismul... 

bazar
Control de rutină pe una din 

arterele de circulație. A tras pe 
dreapta și autoturismul l-CS- 
9436. Cind să oprească, din port
bagaj s-a auzit un zornăit, sus
pect. ca de sticle sparte. Atră- 
gindu-t-se atenția celui de la vo
lan, de fel din Oravița, acesta a 
deschis portbagajul și, cind 
colo, ce să vezi '! Un întreg ba
zar : 50 de ibrice emailate, 40 
de polonice, zeci și zeci de ceș- 
cuțe cu tot atitea farfurioare, 
servicii de masă, 60 de scuturi și 
ghemuri de ață... T...1, ... 
rate pentru a fi revindute 
preț de speculă. Dar in _ loc 
cîștig s-a ales cu pagubă.

I

I

Toate cumpâ- 
cu 
de

Supărat, foc!
Să vedeți intimplare : dupăSă vedeți intimplare : după o 

ceartă zdravănă cu nevasta. Ște
fan Sava din Galați, zis Fănică, 
supărat foc... șt-a dat foc la 
casă. Culmea e că. văzindu-i pe 
vecini că sar. cu mic,, cu mare, 
să stingă incendiul, Fănică le-a 
barat calea, ameiunțindu-i că nu 
pot trece decit peste cadavrul 
lui.

Nu vă speriafi .' Fănică n-a 
murit, dar nici bine nu-i este. 
Pentru că, nestinse 
cănile au provocat 
pagube. Șl Fănică 
de tot.

I
I

I

la timp, flă- 
și vecinilor' 
s-a ars râu

Control 

inopinat
Control inopinatControl inopinat la magazinul 

nr. 1 din Deva. Controlorii au 
constatat că gestionara nu afi
șase corect prețul la vinetele a- 
flate in vînzare, ceea ce i-ar fi 
adus un cișt-ig, dintr-un condei, 
de mii de lei. După plecarea e- 
chipei de control a răsuflat ușu
rată :

Uf. bine că am scăpat și de 
data asta !...

Dar iată că numai după două 
zile se efectuează un nou con
trol la același magazin. Au fost 
scoase la iveală ulei, ouă Și alte 
produse ascunse de gestionară 
prin toate cotloanele, să nu le 
„vadă" clienții. Acum n-o mai 
văd ei pe ea.

Dintr-o

I

I
I
I
I

Lucrătorii de la șantierul din 
Izvorul Crișului, Judelui Cluj, al 
Întreprinderii de utilaj și tera- 
sare repară grajdurile cooperati
vei agricole din localitate. Deu
năzi au executat lucrări pentru 
sudarea șarpantei. Citeva știu
tei au căzut pe o izolație de_ ma
terial plastic. Din neglijență. Iu-• 
crătorii respectivi n-au verificat 
efectul acestora și, cum progra
mul se terminase, au plecat aca
să. In urma lor. de la scintei s-a 
ajuns la incendiu. Au intervenit 
prompt pompierii voluntari și 
muncitorii de la o unitate de ar
tizanat din apropiere, care au 
localizat- incendiul. înainte de a 
se produce pagube prea mări.
Din păcate, unul dintre pom-
mer< a căzut de pe acoperiș, 3-a 
accidentat și a fost, internat in 
spital.

Și totul, dintr-o neglijentă !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii“
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înscrisă intre ideile directoare ale 
sistemului educațional al societății 
noastre, pregătirea temeinică și mul
tilaterală a tuturor cetățenilor," cu 
precădere a tinerilor, reprezintă o ce
rință esențială a progresului nostru 
rapid. Tocmai de aceea, ea șe bucură 
de o atenție prioritară din partea 
conducerii partidului, personal a 
secretarului său general. Astfel, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sublinia 
recent : „Tineretului ii revine inal- 
ta misiune de a fi conștient de aceste 
transformări revoluționare, de a ac
ționa in așa fel incit să-și însușească 
și să-și ridice continuu nivelul cu
noștințelor, devenind stăpin pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, participind, totodată, activ la 
dezvoltarea științei și tehnicii con
temporane".

Acționîndu-se in lumina unei ase
menea concepții unitare s-au obținut 
progrese remarcabile în domeniul 
pregătirii temeinice, de specialitate a 
tinerei generații. Dispunem in pre
zent de un larg corp de specialiști — 
de muncitori de înaltă calificare, 
maiștri, ingineri, cercetători, dintre 
care mulți sînt tineri. în măsură să 
asigure soluționarea oricăror proble
me care se ridică in, domeniul lor.

Pregătirea temeinica a tinerilor are 
în zilele noastre un înțeles mai larg, 
o sferă de cuprindere mai amplă. 
Asupra citorva din semnificațiile ac
tuale ale acestei noțiuni, ea însăși 
deosebit de actuală, vom insista în 
continuare, folosind in acest scop 
datele unor investigații efectuate de 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului (C.C.P.T.).

Pentru orice tinăr care se pregă
tește intr-o profesie, cimpul specia
lității sale nu se reduce și nu trebuie, 
să se reducă ia stăpinirea unor date 
tehnice, la însușirea unor cunoștințe 
din cadrul obiectelor de profil, ci 
impune deopotrivă șt cunoașterea do
meniilor conexe, a disciplinelor în
rudite cu specialitatea sa. Aceasta nu 
este o cerință suplimentară, formu
lată doar pentru a avea specialiști 
cu un orizont mai larg. Stăpinirea 
cit mai temeinică a zonelor limitro
fe. . însușirea temeinică a unor cu
noștințe de cultură generală spo
resc considerabil posibilitățile ca 
specialistul să-și exercite cit mai bine 
profesiunea, să-și aducă contribuția 
la perfecționarea activității în secto
rul respectiv.

Se știe, de pildă, că multe situații 
creative, propice unor idei și inter
pretări noi se situează la intilnirea 
unor domenii care nu au mai fost 
gindite în mod conex.

O investigație efectuată de C.C.P.T. 
in cadrul tineretului universitar evi
dențiază faptul pozitiv că mulți stu- 
denți sini de acord că pentru a fi un 
bun specialist este necesar să dispui 
de un orizont teoretic amplu, de pri
ceperea de a ,aplica in practică cu
noștințele Însușite, de capacitatea de 
a sesiza , și de a crea condiții pentru 
aplicarea sa in viață. Se observă 
insă că in viziunea unora dintre vii
torii specialiști predomină o'concep- 
ție unilaterală privind pregătirea 
lor, aceasta fiind înscrisă doar in do
meniul strict al specialității. De
sigur. este firesc, așa cum re
zultă dintr-o altă cercetare a noas
tră privind comportamentul și op
țiunile culturale ale tinerilor., ca 
viitorul specialist să stabilească o 
ierarhie specifică a domeniilor de 
cunoaștere, care să reflecte valorile 
și centrele de interes ale profesiunii 
sale ; este firesc și necesar să existe 
o relație precisă, directă, intre pon
derea pe care o ocupă un gen de cu
noștințe' și profesia pe care urmează 
să o practice, tinărul. Dar unii ti
neri nu reușesc, și trebuie spus că
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Luna septembrie s-a remarcat 
drept o perioadă de intense și rod
nice eforturi ale colectivelor de oa
meni ai muncii din industrie, agri
cultură, din celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale și vieții sociale, 
pentru înfăptuirea prevederilor pla
nului de stat, a hotăririlor Congre
sului al XII-lea al P.C.R.

Acest climat de fermă angajare 
in muncă a fost puternic stimulat 
de largul ecou al VIZITELOR 
DE LUCRU ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CAPI
TALA SI JUDEȚELE HUNE
DOARA, TELEORMAN, CALARAȘI, 
VASLUI, IAȘI, COVASNA. întreaga 
lor desfășurare a reliefai din nou 
marea forță propulsoare a progresu
lui pe care o constituie unitatea și 
coeziunea sociaf-politică a tuturor 
fiilor țarii, fără deosebire de națio
nalitate. a întregului popor în jurul 
partidului, al încercatului său condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Concretizare a stilului de muncă 
al secretarului general al partidului, 
al cărui „birou de lucru" il consti
tuie’ țara întreagă — cu întreprin
derile, șantierele, ogoarele și la
boratoarele ei — vizitele de lucru 
din cursul lunii septembrie au pri
lejuit investigarea exigentă, pe te
ren, la fața locului, a modului in 
care sint transpuse in viață sarci
nile trasate de. partid, stabilirea 
— pe baza consultării Cadrelor, spe
cialiștilor. a celorlalți oameni ai mun
cii — a.celor mai adecvate modalități 
de perfecționare a activității, de atin
gere a unor cote superioare de efi
ciență pe toate planurile, de reme
diere a unor neajunsuri.

Aria larg cuprinzătoare a dialogu
lui de lucru purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in numeroasele 
unități economjce și social-culturale 
pe care le-a vizitat in județele 
menționate, vasta problematică a- 
bordată in cuvintările rostite la ma
rile adunări populare includ ase
menea aspecte de semnifi'cație ma
joră și stringentă actualitate, cum ar 
fi : fructificarea deplină, cu randa
ment maxim, a puternicei baze teh- 
nico-materiale de care dispunem, a 
experienței organizatorice și dc con
ducere acumulate ; realizarea unui 
stadiu superior de dezvoltare a eco
nomici românești prin accentul pus 
pe calitate și eficiență in toate sec
toarele ; cultivarea efortului siste
matic, tenace pentru ridicarea nive
lului de competență profesională.

Ideea călăuzitoare care se desprin
de pregnant din îndemnurile formu
late de secretarul general al părți? 
dului. ia recentele întilniri de lucru 
cu oamenii muncii este necesitatea de 
a promova pretutindeni, cu consecven
tă neobosită, spiritul revoluționar de 
răspundere și angajare, dc a situa pe 
primul plan competența și dăruirea in 
munca pentru propășirea patriei so
cialiste. Dialogul de lucru purtat in 
mari întreprinderi din Hunedoara, 
Birlad, Vaslui, lași, Covasna și pe 
platforma industrială aeronautică 
din Capitală, in alte unități econo
mice și stațiuni de cercetare sau în 
unitățile agricole din județele Teleor
man și Călărași a ilustrat din nou. in 
mod convingător, modalitățile concre

nici nu iși propun, cu toată hotărirea, 
să depășească granițele propriei lor 
profesii, limitîndu-se la acumularea 
unui volum cit mai mare de infor
mații din domteniul lor. celelalte date 
din, domeniile conexe profesiei fiind 
neglijate. Intervin aici, desigur, și 
anumiți factori care țin de modul 
concret in care unele colective șco
lare acționează pentru realizarea 
dezideratului, subliniat de nenumă
rate ori de partidul nostru — anume 
necesitatea pregătirii multilaterale a 
tinerei generații, cerință valabilă atit 
pentru tinerii care se pregătesc pen
tru ramuri tehnice, cit 'și pentru ab
solvenții profilelor umaniste. Este 
vorba insă și despre o adevărată 
mentalitate întâlnită și la tineri, dar 
mai ales Ia părinți, despre o viziune 
practicistă îngustă potrivit cărora ar 
l'i suficientă asimilarea cunoștințelor 
stricte pe care le presupune exerci
tarea profesiei, orice alte noțiuni din 
domeniile apropiate, precum și cele 
din sfera culturii, a ideologiei poli
tice, fiind considerate dacă nu inu
tile, oricum de mică importanță.

Iată, de pildă, cunoștințele psiho- 
pedagogice, sociologice, la prima 
vedere nu ar avea nici o tan
gență cu profesia de inginer. Este 
semnificativ, dealtfel, faptul că un 
număr considerabil de studenți, mai 
ales de la profilurile tehnice, conside
ră, spre exemplu, că noțiunile amin
tite mai sus nu le-ar fi dc ajutor. 
Este'O concepție profund greșită, care 
trădează serioase carențe in activita
tea instructiv-educativă. Întreprin
derea nu este numai, o unitate de 
producție,, ci prezintă foarte impor
tante dimensiuni umane, sociale, cul
turale, educative. Cercetări vaste pe 
plan mondial arată că una din prin
cipalele rezerve de creștere a pro
ducției și eficienței constă in opti
mizarea organizării, in folosirea ma
ximă a capacității oamenilor. In ac
tivitatea lor practică inginerii se 
confruntă cu numeroase probleme, 
ale oamenilor a căror rezolvare cores
punzătoare solicită o anume pregă
tire și in acest domeniu. Intr-un cu- 
vînt, evoluția vieții sociale, comple
xitatea actului de conducere fac ca 
în profilul de pregătire a unui, ingi
ner să intre cu necesitate și cunoș
tințele psiho-pedagogice și socio
logice.

In fine, ne-am mai opri Ia un as
pect deosebit de important după pă
rerea noastră. Astăzi temeinica pre
gătire a unui specialist nu presupu
ne numai asimilarea unor cunoștințe 
din domeniul său profesional și din 
cele conexe, ci și formarea capacită

Caso de cultură a sindicatelor din Sibiu

te de realizare a rolului conducător 
al partidului prin permanentă inte
grare in miezul vieții soeial-economi- 
ee și promovarea fermă, sistematică 
a noului in toate domeniile.

Cronica lunii septembrie consem
nează — sub semnul unei generoase 
și fecunde tradiții, expresie a grijii 
deosebite a partidului pentru dezvol
tarea și perfecționarea școlii, pentru 
transformarea ei intr-un puternic 
factor de cultură și civilizație, capa
bil să asigure formarea unui tineret 
cu larg orizont de cunoștințe, temei
nică pregătire profesională și înaltă 
conștiință patriotică, revoluționară 
— PARTICIPAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA DES
CHIDEREA NOULUI AN DE ÎN- 
VÂȚAiVIÎNT in cadrul vizitei sale de 
lucru in Capitală.

Ciivîntarea rostită în acest cadru 
sărbătoresc de 
secretarul gene
ral al partidului 
s-a constituit in
tr-un mobiliza
tor indemn. de a 
se realiza in 
noul an de in
vățămint un salt 
calitativ in dez
voltarea de an
samblu a școlii 
românești. Cu a- 
cest prilej au 
fost stabilite o- 
rientări _ cuprin
zătoare ’ pentru 
invațămintul de 
toate gradele, au 
fost precizate 
sarcinile de mare 
vini organizațiilor 
ret din școli și facultăți, cadrelor 
dactice in vederea înfăptuirii exem
plare a nobilei misiuni a școlii de a 
asigura pregătirea profesională și 
educarea moral-politică a viitoare
lor generații de constructori ai so
cialismului.

Preocuparea statornică a conduce
rii partidului pentru â imprima in 
toate domeniile un nivel calitativ 
superior de activitate și-a găsit, de 
asemenea, concretizare m ȘEDINȚA 
COMITETULUI POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R.. care a exa
minat proiectul de Lege privind 
protecția plantelor cultivate și a pă
durilor și regimul pesticidelor. Este 
o reglementare de importantă deo
sebită ce urmărește să înlesnească 
sporirea permanentă a producției a- 
gricole. apărarea sănătății oamenilor, 
ca și asigurarea unei protecții cores
punzătoare a plantelor cultivate și 
a pădurilor împotriva dăunătorilor, 
bolilor și buruienilor, generalizarea 
unui sistem integrat de prevenire și 
combatere a acestora.

In cursul lunii septeYnbrie, perioadă 
premergătoare Conferinței Naționale 
a P.C.R.. au fost dobindite rezul
tate semnificative in întrecerea 
socialistă pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a planului de 
stat pe anul 1982 și pe întregul 
cincinal, îndeosebi a sarcinilor pri
vitoare la Îndeplinirea produc
ției nete și producției fizice pla
nificate, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, economisirea

ții de a rninui instrumentele cerce
tării științifice, a unor deprinderi de 
muncă intelectuală. Mai ales.in con
dițiile in care cunoștințele se peri
mează la 10—15 ’ani, iar volumul lor 
crește necontenit, singurul răspuns 
viabil îl constituie formarea unor 
structuri proprii de gindire. asimila
rea unor tehnici de muncă în măsu
ră să te ajute să regăsești informa
ția utilă și s-o integrezi cu rapidi
tate in structurile anterioare.

Si in acest domeniu sînt de sem
nalat o serie de deficiențe. Se con
stata, de exemplu, că un număr de 
tineri nu acordă atenție autoinstrui
rii și autoinformării, ei mulțumin- 
du-se cu ceea ce acumulează in pro
cesul dc invățămint sau in alt ca
dru. O serie de diferențe se consta
tă intre diferite categorii de tineri. 
Așa, 'de pildă, studenții sint preocu
pați de autoinstruire intr-o propor
ție mai ridicată, elevii însă mult mai 
puțin. O asemenea diferențiere ara
tă că școala trebuie să depună efor
turi susținute, in lumina unei con
cepții de perspectivă pentru forma
rea și deprinderea de informare și. 
autoinstruire. Orice absolvent se va 
întegra plenar in viața socială în mă
sura în care el dispune de metode dq 
însușire a cunoștințelor. Instituția 
școlară, celelalte mijloace de infor
mare și educare nu pot să dea tină- 
ruliii, ș; apoi adultului, decit ele
mentele esențiale ale științei și cul
turii. Rămine ca fiecare individ, prin 
modalități proprii, să adauge la acest 
fond principal de cultură tot ce asi- 
mi'&ază pe parcurs. Și aceasta este 
cu atit mai imperios necesar atunci 
cind ne referim la relația dintre cul
tură și profesie. Orice profesie in
clude astăzi in conținutul său, ca parte 
integrantă, cultura generală. Formu
larea aspirațiilor, definirea idealului 
profesional, manifestarea inițiativei, 
implicarea conștientă in efortul ge
neral de dezvoltare al societății sint 
efectul, mai ales, al nivelului de cul
tură. Condițiile procesului amplu de 
dezvoltare social-economică din țara 
noastră, precum și caracterul per
manent al mobilității profesionale, 
impun intensificarea preocupărilor 
factorilor educaționali pentru lărgi
rea orizontului cultural centrat pe 
pregătirea de specialitate, pentru în
sușirea de către tineri a unor vaste 
cunoștințe politice, filozofice — ce
rință importantă a exercitării pro
fesiei, a integrării sociale, a afirmă? 
rii multilaterale a personalității și 
disponibilităților lor creatoare.

Constantin SCHIFIRNEȚ

materiilor prime, materialelor, ener
giei și combustibililor. îndeplinirea 
planului la export, realizarea in 
termen a obiectivelor de investiții, 
înnoirea și modernizarea producției. 
Numeroase unități economice au ra
portat îndeplinirea inaințe .de ter
men a sarcinilor de pian pe primele 
9 luni.

Eforturi deosebite au fosf depuse 
în cursul lunii încheiate pentru strîn- 
gerea grabnică și fără pierderi a cul
turilor de toamnă. Important este 
acum ca paralel cu accelerarea re
coltării. să se asigure livrarea in în
tregime’a cantităților de produse 
prevăzute la fondul de stat, in in
teresul aprovizionării in bune condi
ții a populației, satisfacerii nevoilor 
generale ale economiei naționale, să 

.se ia toate măsurile pentru efectua
rea in condiții de calitate superioară 

a arăturilor și insămințârilor de 
toamnă, asigurindu-se astfel, recolte 
și mai bogate in anul viitor.

★
In cuvintările rostite la marile 

adunări populare din București, cu 
ocazia deschiderii anului de invăță
mint. la Brașov. Petroșani. Hune
doara. Vaslui, Iași. Sf. Gheorghe, in 
cadrul contactelor la nivel înalt, to
varășul Nicolae Ceaușescu a caracte
rizat, actuala situație internațio
nală drept deosebit de comple
xă, evidențiind încordarea ia care 
s-a ajuns in prezent ea rezultat al 
politicii imperialiste de forță și dic
tat. de reîmpărțire a zohelor de in
fluență, precum și tendința nouă, 
exprimată prin voința popoarelor de 
a se pune capăt conflictelor, cursei 
înarmărilor și a se asigura dezvolta
rea liberă, independentă a, națiunilor.

Tocmai in această direcție sint 
îndreptate eforturile României socia
liste. prodigioasa activitate a pre- 
ședintelui'țării și.in cursul lunii sep
tembrie.

O semnificație deosebită au avut 
in acest sens atit pe plan bilateral, 
cit și pe planul vieții internațio
nale. CONVORBIRILE LA NIVEL 
ÎNALT AI.E PREȘEDINTELUI 
ROMÂNIEI, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu șefii de stat, 
care ne-au vizitat țara in cursul 
lunii — președintele Republicii Arabe 
Egipt. Mohamed Hosni Mubarak, 
președintele Republicii Federale Ni
geria, Alhaji Shehu Shagari, și pre
ședintele Republicii Populare Revo

Venit tirziu printre ro
mancieri. după un lung 
ocol prin lirică. Francisc 
Păcurariu s-a angajat te
meinic, cum îi este firea, 
in această lume imensă a 
epicii. Drumul său crea
tor reamintește încă o dată 
insemnătatea capitală a ex
perienței in realizarea ro
manului. Ceea ce in poe
zie ppate izbucni spontan, 
luminiscent, pe deplin con
vingător încă de ia prima 
carte, in roman se poate 
intimpla mai rar. Parafra- 
zind un ginditor roman 
contemporan, se poate spu
ne că romanul superior 
este rezultatul unei culturi 
mari in sensul filozofic de 
cumul și sinteză individua
lă a unor varii cunoștințe 
imposibil de realizat la vîr- 
sta juvenilă. Francisc Pă
curariu exprimă din nou 
in recentul său volum „Ta
tuajele nu se lasă la gar
derobă", apărut la editura 
„Eminescu", această axio
mă a romanului contem
poran tocmai. prin masivi
tate epică, prin capacitatea 
de a redescoperi istoria în 
mișcarea ei continuă, dia
lectică, niciodată fixată de
finitiv. Mai mult, proza
torul are sentimentul con
tinuității în descifrarea ar
cului de timp supus inves
tigației, gindindu-și căr
țile in succesiunea desfă
șurării evenimenteloh Din 
această perspectivă, „Ta
tuajele nu se lasă la gar
derobă" continua explicit 
„Labirintul" și „Timpul și 
furtunile", aducînd eveni
mentele de la începutul de
ceniului al cincilea pină in 
cel de-al optulea. Se ob
servă doar o restripgere a 
mediilor investigate, pola
rizarea interesului in jurul 
vieții și activității activiș
tilor de partid. Dimen
siunea preponderent poli
tică a personajelor im
primă, natural, întregului 
roman sensul dezbaterii 
politice. încărcătura pro
blematică a epocii par
curse.- Prin aceasta, recen
tul roman aparține cate
goriei largi a romanului 
politic viguros afirmat în 
ultimele decenii.

Lectura romanului pune 
mai mult insă in evidență 
punctele de divergență de
cit cele de contact cu alte 
cărți ce se reclamă de la 
aceeași specie și zonă pro
blematică. EI este predo
minant polemic atit ca al
cătuire. cit și ca substanță, 
propunind în esență o vi
ziune mai cuprinzătoare, 
un echilibru dialectic în in-

•) Francisc Păcurariu : 
„Tatuajele nu se lasă la 
garderobă". Editura „Emi
nescu".
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11.00 Telex
11,05 Film artistic : „Orașul în pericol". 

Producție a studiourilor australiene
12.40 Cultivarea limbii și literaturii ro

mane in școală
13.00 La sfirșit de eăptămină
18,30 Septembrie — cronica evenimen

telor politice

luționare Guineea, Ahmed Sekou 
Totire. Aceste intilniri și convorbiri 
la cel mai inalt nivel demonstrează 
preocuparea statornică a țării noas
tre, ă președintelui Nicolae 
Ceaușescu față de problemele lumii 
contemporane, voința României so
cialiste de a extinde raporturile prie
tenești, dc a asigura creșterea și di
versificarea schimburilor și cooperă
rii. Convorbirile au pus in evidență 
identitatea sau apropierea punctelor 
de vedere in problemele cardinale 
ce confruntă omenirea, hotărirea de 
a conlucra activ pe arena internațio
nală in vederea soluționării pe căi 
pașnice a conflictelor din Orientul 
Mijlociu, din Africa și alte regiuni 
ale globului, a promovării cauzei 
dezarmării și edificării noii ordini 
economice internaționale. realizării 
idealurilor de libertate, independen

ță, pace și progres ale tuturor po
poarelor.

In același spirit constructiv, de 
înțelegere și dezvoltare a bunelor re
lații reciproce, s-au desfășurat si 
CONVORBIRILE PE CARE PRE
ȘEDINTELE ROMÂNIEI LE-A A- 
VUT IN CURSUL ACESTEI LUNI CU 
PERSONALITĂȚI POLITICE IMN 
NUMEROASE ȚĂRI, intre care Lazar 
Moisov, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Jouko Kajanoja. președintele P.C. 
Finlandez. Yannes Bannias..secretarul 
C.C. al P.C. din Grecia (interior), 
Pompeyo Marquez, secretar general al 
Mișcării pentru Socialism din Vene
zuela, Alberto Fait, prim-vicepreședin- 
te al Republicii Costa Rica, Oddo 
Biasini, secretar national executiv al 
Partidului Republican Italian, Susumu 
Nikaido. secretar general al Partidu
lui Liberal Democrat din Japonia. 
Însăși diversitatea țărilor de origine 
și u organizațiilor politice pe care le 
reprezintă aceștia ilustrează amploa
rea legăturilor internaționale ale 
partidului și statului nostru, activita
tea constantă pentru unirea ce
lor mai largi forțe democratice și 
progresiste in lupta pentru destin
dere și colaborare, pace și progres.

Preocuparea partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea continuă 
a rglațiilor cu celelalte state socia
liste, cu toate țările lumii, indife
rent de orinduire. și-a găsit reflec
tare in cursul lunii și în vizitele 
peste hotare ale delegațiilor guver
namentale, parlamentare, ale altor 
reprezentanți ai țării noastre — in

fătișadea evoluției și desti
nului personajului impli
cat in făurirea noii re
voluții. Prozatorul refu
ză și ironizează, cit poa
te, acele telurici „mira- 
culcese" ale romanului mo
dera nesemnificative în 
lipsa unei substanțe epice 
și a unei gindiri proas
pete, necălăuzită de mo
dele livrești, răutorul par
curge drumul de la exis
tență 6pre romanesc și nu 
invers. De la această con
diție primordială pornește 
întreaga- realizare a roma
nului, iAin aceasta aflăm 
originalțatea demersului 
epic, locul distinct intr-o 
producție literară abun
dentă, pândită de pericolul 
inerției și al paștișei.

Eroul cărții, Onisifor gică, insă in firea lucruri-

discutabile, negativi; ■ir.
Mai mult, s-a dov
pabil să depășc ;n
anotimp al creșter au
a putut niciodată se
sustragă defini* Ue-
carea lucidă, rigț •^ec-
tivă a realității j rep-
tat înlocuită cu te și
practici metare;. icare
înfrumusețează. i es-
camotează ad ceea
ce face ca îns -y >ona-
jur principal si vic-
timiK acestei 1 efor-,
mate. Vizita lu. «a silor
Suciu în orașul a.Șâ Nord,
unde a cunoscut uiomen-
tele de afirmare și glorie.

.pentru a fi sărbătorit în-
tr-un cadru fastuos și ofi-
cial, este ultima etapă a
autoiluzionării. 0 fază tra-

Realismul 
viziunii epice*)

Suciu, străbate citeva de
cenii de istorie contem
porană intr-o ascensiune 
continuă fără avataruri 
deosebite. devenind un 
personaj al ideii de conti
nuitate. El nu cunoaște în- 
fringeri sau renunțări, 
poate numai I aminări, 
eventual așteptării întreaga 
lui activitate, modul de a 
gindi reflectă o deplină 
asimilare a spiritului de 
disciplină, de aplicare a 
unor orientări transmise 
ierarhic. Onisifor Suciu 
este un activist politie dă
ruit idealurilor noului timp, 
slujindu-le cu credință și 
participare energică, obți- 
nind succese in lupta sa 
pentru transformarea re
voluționară a societății, în
registrând, în același timp, 
și eșecuri, devenind uneori 
autorul unor acte abuzive 
dictate de orgoliul puterii. 
Succesele dobindite, pe 
care și le asumă sub gene
ricul simplu de „realizări
le mele", dovedesc predo
minanța unui anumit stil 
de lucru in pare puterea 
care emană de la popor, 
faptele oamenilor tind să 
fie însușite și apreciate ca 
proprietate personală. în 
acest domeniu trebuie să 
descifrăm esența polemică 
a romanului, imposibilita
tea de a contura asemenea 
personaje univoc, mani- 
heist.

Onisifor Suciu are nu
meroase calități, atit in
telectuale. cit mai ales prac
tice. dar și numeroase zone

lor. Onisifor Suciu și-a 
imaginat, că puterea sa, 
pusă in slujba unor idea
luri inalte. insă discre
ționară uneori. abuzivă 
alteori, a născut iteeva 
in afară de datorii, tea
mă sau adulări intere
sate. Pină in ultima clipă 
el și-a crezut trecerea pe 
acolo presărată loar cu 
bucurii și iubire, cu senti
mente de devoț: ine impo
sibil dc șters prin ' ecerea 
timpului. Masa toV ișris
că i-a demonstrat Corn 
xitatea și aspectele coi." • 
dictorii ale faptelor ’.îu, 
fiei sale, pe care ei însuși 
credea că le poate ignora, 
iar descoperirea tîrzie a 
adevărului întreg il deter
mină să se retragă defi
nitiv, in neființă, cu amă
răciunea unor revelații 

.dramatice. Ratarea demer
sului său omenesc : wine 
prin reflecție o plt.Asarie 
pentru îmbogățirea i.conei 
umanului, prin subordona
rea puterii . primordialelor 
sale funcții umaniste.

Vizita este o încercare de 
verificare a capacității de 
seducție a. puterii. Demon
strația ii dovedește limite
le, lipsa sa de remanentă 
după ce a încetat de fapt.. 
Folosită in scopuri proprii, 
în cauze greșite sau cu 
mijloace neadecvate, pu
terea devine destructivă. 
Personajele care au deve
nit victime ale lui Onisifor 
Suciu nu pot fi . ignorate 
prin evocarea celor ce s-au 
bucurat de acțiunile aces

18,50 1001 de seri
lii.oo Telejurnal
19.20 Foarte bine ! Emisiune realizată la 

Satu Mare
19.10 Teleenciclopedla
20.10 A patriei cinstire — moment poe

tic
20.20 Film serial „Lumini și umbre". 

Episodul 24
21.20 Arena varietăților. Spectacol muzi

cal. umoristic, coregrafic
22.10 Telejurnal
22.20 Romanțe și cîntece de petrecere
23,00 Închiderea programului

această privință evidențiindu-se 
VIZITA OFICIALĂ A PRIMU
LUI MINISTRU AL GUVERNULUI 
ROMÂNIEI, tovarășul Constantin 
Dăscălespu, in R. S. Cehoslovacă, 
vizită care, desfășurată in spiritul 
înțelegerilor la nivel inalt. s-a sol
dat cu bune rezultate pentru colabo
rarea dintre cele două țări socialiste.

In cursul lunii încheiate, scena po
litică mondială a fost dominată in 
mod deosebit dc EVOLUȚIA EVENI
MENTELOR DRAMATICE CARE 
AU AVUT LOC ÎN LIBAN. Alături 
de opinia publică mondială, care și-a 
manifestat indignarea și oroarea față 
de atrocitățile săvirșite, Rorpânia și-a 
exprimat ferm dezaprobarea și a con
damnat intrarea militarilor israelieni 
in Beirutul de vest. încâlcind astfel 
înțelegerile la care se ajunsese pri
vind dezangajarea și încetarea focu

lui in capitala Li
banului. masa
crele iresponsa
bile și inumane 

avut loc 
le pales- 
3abra și 

cărora 
■> 'ut vieți?

. are nu-
< îvili -? 

trini, co- 
ronunțin? 
entru o 
interna? 

>n care să 
stabilirea 

vinovaților șj tra? 
gerea lor la răs
pundere. Totoda

tă. președintele Nicolae Ceaușescu, în 
toate cuvintările rostite in această 
lună, a .subliniat necesitatea retragerii 
trupelor israeliene din Liban. înce
tării acțiunilor militare și respectă
rii independenței și suveranității Li
banului. A fost, de asemenea, reafir
mată poziția consecventa a Roma
nici privind reglementarea pașnică 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
prin rezolvarea problemei palestinie
ne. porniridu-se de la faptul că in 
Orientul Mijlociu poate și trebuie să 
existe un stat palestinian indepen
dent. asigurindu-se. totodată, inde
pendența și securitatea Israelului, 
crearea condițiilor ca toate statele 
din regiune sâ-și poată concentra 
energiile spre dezvoltarea lor eco
nomică și socială.

Luna septembrie a fost, ca de obi
cei. marcată de reluarea activității 
organizațiilor și organismelor inter
naționale. CEA DE-Ă 37-A SESIUNE 
A O.N.U., care și-a deschis lucrările 
la 21 septembrie, are o importanță 
deosebită, tocmai datorită condițiilor 
internaționale grave in care are loc 
și care reclamă creșterea rolului fo
rului internațional in soluționarea 
marilor probleme care confruntă 
omenirea. In cuvîntarea rostită in 
cadrul dezbaterilor generale de către 
șeful delegației române este expusă 
pe larg concepția președintelui repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asupra proceselor și tendințelor din 
lumea, contemporană, pozițiile sale 
realiste șj constructive in marile 
probleme internaționale, sint prezen
tate inițiativele majore ale țării 

tuia. Puterea n 
chează în obiect 
lor insensibile, 
biccte, singurele 
re ale factorilor 
exteriori. O repl 
personaj este ed 
fabrica nu-și ami 
a zidit-o, doar o 
ceștia il judecă • 
Suciu și fapteli 
obiectivitate. i 
meritele și n 
erorile. Sfera ar 
insă mult mai 
prinzind spațiil 
ale existenței, 
precaut, de ci 
acțiunile sale 
dește Suciu, p< 
voluntarist ne 
viața de familie, 
tirzii și infrueti 
conciliabila cont: 
propriul său .fiu 
in viața de fami 
mijloace folosite 
tâțile sale au cor 
depărtarea famil 
mod eronat d 
Citeva pagini n 
de matură anali: 
gică a raporturil 
in astfel de fam 
tarea felului in 
din aceste famlli 
rifică șansele in 
să se vadă aria 
exercitare a acți: 
latoare a puterii.

în masivul si 
Francisc Păcurar 
o simplă demot 
idei. Prezența 
degajă din mat( 
dintr-o țesătura 
întâmplări, de f 
vante. Și in ac 
istoria ultimelo 
este la ea acasă 
a fost, cu marile 
cu incalculabila 
cu masivul spot 
cu biruințele spi 
și cu umbrele ei 
plinirile, cu difi 
erorile dureroase 
rul respinge deo 
toria idilică, t 
iară contradicții 
liri. dar nici ni 
istorie un șir de 
greșe1: de abui 
rația împlinit 
este act a de a 
dincolo i • nere: 
tăți. de < re ile v 
terii, societatea 
tuit pe baze supe 
mai bune, mai 
progresului, im 
chemați să dea 
cesului și-au in 
pasiune și resp 
misiunea, in ciu 
bateri sau a uni 
țe. Adevăruri c 
dreptățesc să 
„Tatuajele nu 
garderobă" un r 
struit in spiritu 
brul clasic al i

Emil VAS 
_/-----------------l

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
10.20 Viața culturală : Li' 

teniporaneitate
13,30 cintarea României. 1 

scenă a țării pe : 
Toamnă românească

20,45 Portrete muzicale —
21,40 Selecțiuni din opere 

țiganilor" de Jolianr 
terpretează ansambli 
mâne din Cluj-Nâpo

22.10 Telejurnal
22.20 Preludii simfonice 
23,00 închiderea progrâmv

noastre, menite ca, în 
ticii ei consecvente de 
laborare. să contribuie 
narea acestor probleme 
popoarelor și al păcii.

Acum, in AFRUl’IE 
LA CARE SE VOR RE1. 
RILE REUNIUNII Dl 
DR1D. România iși i 
tărirea de a acționa 
această reuniune să s 
înțelegeri cit mai bune 
coiaborf ea și securitate 
să se < nsacre o con iei 
deza ’ir. a și încredere* 
să se u Cure continuits 
lui inc : t la Helsinki, 
să se i! nțe la ampla 
rachetecontinent, 
pronunț ■■■;'î:'ntru o Euro 
nucIeariX'^'itâ prin \ 
labor; : ,ace a nații
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REUNIUNILE F.M.I. ! IM.R.D. — 
principalele organisme financiare 
internaționale — care ai ivut loc in 
această lună au reflec t situația 
precară a economiei it idiale. ca
racterizată prin persiste a fenome
nelor de criză, inflație, ornai, prin 
protectionism și discriminări in do
meniul schimburilor, prin menținerea 
ratei ridicate a dobînzilor și. mai 
ales, prin accentuarea decalajelor 
între țările sărace și țările bpgate. 
Dezbaterile acestor reuniuni au con
firmat punctul de vedere susținut 
de țara noastră și alte țări, in sen
sul că aceste probleme nu-și pot 
găsi soluționarea decit in cadrul unui 
dialog constructiv intre toate părțile 
interesate și in perspectiva edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Acuitatea problemelor generate de 
criza economică iși găsește reflec
tarea. dealtfel, in instabilitatea poli
tică manifestată in țările occidentale, 
care, in cursul lunii încheiate, au 
îmbrăcat forma unor crize de gu
vern ca in Italia, a unor răsturnări 
în raportul de forțe politice ca in 
R.F.G.. Olanda. De remarcat, ca o 
interesantă evoluție, victoria forțelor 
de stingă in alegerile din Suedia.

★
Evenimentele lunii septembrie 

confirmă o dată mai mult stăruintj. 
cu care partidul și statul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu acționea
ză. atit pe plan 'intern, cit și pe plan 
internațional, pentru ca opera de 
construcție socialistă să se desfă
șoare neabătut, in interesul ridicării 
poporului și patriei pe culmi tot mal 
înalte de progres și civilizație.

Tudor OLARU 
Ion FÎNTÎNARU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Romania

Doresc să vă exprim sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale și 
Urările călduroase pe oare mi le-ați adresat in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al dumneavoastră personal cu ocazia celei 
de-a 34-a aniversări' a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Sint convins că relațiile excelente de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările, șj, popoarele noastre se vor întări, și dezvolta continuu pe 
baza și in spiritul ințeiegerilor convenite cu prilejul intilnirii 'noastre din 
luna aprilie a.c. de la Phenian.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului 
român urări sincere de noi succese in lupta pentru prosperitatea Republicii 
Socialiste România, , .

KIM IR SEN
Secretar general, al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, ' 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc din toată inima Excelenței Voastre pentru mesaj® de 
felicitări adresate cu ocazia investirii mele ca președinte al Republicii 
Liban.

Exprimindu-vă, cu acest prilej, dorința mea de dezvoltare in continuare 
a legăturilor de prietenie care există Intre Liban și România, vă rog să 
acceptați, din partea mea și a poporului libanez, cele mai călduroase urări 
de fericire personală, de prosperitate poporului român. ..;,g ;

AMIN GEMA/EL
Președintele Republicii Liban

Recepție oferită de ambasadorul 
\ R. P, Chineze la București

L 'prilejul celei de-a XXXJII-a o- 
rerșări a proclamării Republicii 

Populare Chineze, ambasadorul aces
tei tari la București. Chen Shuliang, 
a oferit, vineri seara, o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion Dincă, 
m-mb’-!.;,.. ’ Comitetului Politie Exe- 

■mudir> .C. a! P.C R.. prim vicc- 
stru al guvernului. Ghcor- 

ctrescu. viceprim-ministra, 
. Sonea. vicepreședinte al Ma- 

Adunări Naționale, Tamara 
„jrin, președintele executiv al Con- 

■Jiului Național al F.D.U.S., 
Alexandru Necula. ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehni
că și electronică. Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe. Ion M.

® SPORT e SPORT © SPORT © SPORT

FOTBAL
Dinamo va întîlni formația Aston Villa, 

deținătoarea „Cupei campionilor"
• Universitatea Craiova și F. C. Corvinul, față în față cu 

adversare dificile
, ZORICH I (Agerpres). — Vineri, la 

Zurich, s-a efectuat tragerea Ia sorti 
a meciurilor din turul al doilea al 
cupelor europene de fotbal. In „Cupa 
campionilor europeni", echipa Dina
mo București, campioana Românie’-, 
va întîlni formația engleză Aston 
Villa, deținătoarea trofeului. Primul 
meci se va disputa la București. (In 
turul intii. Aston Villa — Besictas 
3—1 ți 0—0).

Tn „Cupa U.E.F.A.". Universitatea 
Craiova va juca (primul meci in de
plasare) in compania echipei irlan
deze Schamrock Rovers (în turul 
întii a eliminat echipa Fram din 
Islanda), in timp ce Corvinul Hune
doara va întîlni (prima partidă pe 
teren propriu) formația iugoslavă 
Sarajevo (in turul intii, Sarajevo — 
Slavia Sofia 2—2 și 4—2).

Meciurile celei de-a IX-a etape
Etapa a IX-a a campionatului di

viziei A la fotbal programează astăzi 
șapte partide ; F. C. Bihor — Jiul ; 
F. C. Argeș — A.S.A. : S. C. Bacău — 
C. S. TIrgoviște ; F, C. Constanța — 
Sportul studențesc ; Politehnica Iași 
— Chimia Hm. Vilcea ; F. C. Olt — 
Politehnica Timișoara ; F.C.M, Bra
șov — Petrolul. Toate meciurile vor 
I” ora 15,00.

emea
irobabil pentru intervalul cu

lt octombrie, ora 20 — 5 oc- 
ra 20. In țară : Vremea va ti 

oțftwai frumoasă, dar răcoroasă 
>. '.ptea și dimineața. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploilor izolate, îndeo
sebi în sud-vest. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, Izo
lat mai coborîte în estul Transilvaniei 
și nordul țării, iar cele maxime între 
16 șl 26 de grade. Dimineața ceață lo
cală. In București : Vremea va fi în 
general frumoasă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vîntul

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
face cunoscut că, datorită unor lu
crări la podul de peste Topolnița, pe 
drumul național nr. 6 (Craiova — 
Drobeta-Tr. Severin) circulația ru
tieră va fi întreruptă intre Șimian 
?i Drobeta-Tr, Severin, intre 1 și 4 
octombrie. în această perioadă, cir
culația de tranzit se va devia pe ruta 
St.rehaia — Broșteni — Drobeta-Tr. 
Severin, în- întregime asfaltată. Tra
ficul local se va devia pe ruta Si
mian — Cerneți — Drobeta-Tr. Se
verin.

nema
B Femeia illn Ursa Mare : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 13.45; 18:
20,13. MELODIA (12 06 68) — 9: 11,15; 
13.30; 13.45; 18: 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11: 13.15; 15.30: 17.13; 20. 
■ Un saltimbanc la Polul Norii : 
VICTORIA (16 23 79) - 0; 11,15; 13,30; 
13,43; 18; 20,15. EXCELSIOR (S3 49 45)
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,13, FA
VORIT (45 3X 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
H Sub patru steaguri : PATRIA 
(11 86 23) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,15.
B Cine iubește sl lasă : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11.13: 13.30: 15,43; 18; 
20. ARTA (213186) — 0; 11,15: 13.30;
15,45: 18 : 20.
B Așteptînd un tren : STUDIO 
<39 53 15) — 10; 12: 14; 16; 18:20, VOL- 
3 A (79 71 26)- — 9; 11.15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
B Ultimul cartuș : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17.15; 19.30.

Nicolas, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le. general-colonel Vasfle Mflea, 
prim adjunct al ministrului apără
rii naționale și șef al Marelui Stat 
Major, ion Popescu-Puțuri. pre
ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-chlneză. Nicolae Mihalache, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. conducători ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești. generali și ofițeri, reprezen
tanți al vieții cultural-artistice Și 
științifice, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri al corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Alte meciuri din cele trei compe
tiții : C.C.F.. : Ț.S.K.A. Septemvrlsko 
Znarne Sofia — Sporting Lisabona ; 
Liverpool — J.K. Helsinki ; Standard 
Liege — «Juventus Torino ; Rapid 
Viena — Widzew Lodz : Clipa cupe
lor : Real Madrid — Ujpest Buda
pesta ; Tottenham — Bayern Miin- 
chen : Swansea — Paris St. Germain; 
Cupa U.E.T’.A. : A. S. Roma — Nor- 
koeping ; F. C. Ziirich — Ferencva- 
ros Budapesta ; Napoli — Kaisers
lautern ; Hajduk Split — Bordeaux ; 
Valencia — Banik Ostrava ; St. Eti
enne —• Bohemians Praga ; Ander- 
lecht — F. C. Porto ; Paok Salonic 
— Sevilla.

Meciurile tur se vor disputa'la 20 
octombrie. Iar returul la 3 noiembrie.

Celelalte două jocuri, de fant der- 
biuriie etapei, Corvinul Hunedoara — 
Universitatea Craiova și Steaua — 
Dinamo se vor disputa duminică.

*
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
meciurile ce se vor desfășura astăzi. 
Transmisia se va efectua pe progra
mul I, cu' începere de la ora 14,55.

va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 9 
și It grade, iar cele maxime între 21 și 
24 de grade. Dimineața condiții dț cea
ță. (Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

LISTA OFICIALĂ
a libretelor <Ic economii cu ciștiguri 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul III 1982

u

u 
z

Terminația 
numerelor . 
libretelor 

cîștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 434 230%
9 846 200%
3 892 100%
4 137 50%
5 215 25%
6 514 25%
7 262 25%
8 200 25%
9 673 25°;«

10 872 25%
' 11 051 25%
, 12 •501 25%

13 627 25%
14 718 « 25%
15 001 25%

Calcularea ți înscrierea ciștiguri- 
lor in librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

B Bunul meu vecin Sam : SALA 
MICA ' A PALATULUI — 17: PARC- 
HOTEL — (17'03 38) — 19.
B tntilnirea : COSMOS (27 54 95) — 
9.30: 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,S0.
S Valentina : CENTRAL (14 12 24) — 
9: 11,15; 13,30; 13,43; 13; 20.
B Teheran ’43 ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 12.13; 16; 19.
B Pirații secolului XX : BUZEȘTI 
(50 43 38) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. la 
grădină — 19, FLACARA (30 33 40) — 
15.30; 17,30; 19,30.
B Rapidul 34 : DACIA (50 3 5 94) - 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Picdone africanul : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20) 
— 18.
H Nu este vorba de dragoste : CO- 
TROCENI (19 43 48) — 15.30; 17,43: 20. 
B Răzbunarea : MIORIȚA k <14 27 14) 
— 9; 11,15; 13.30; 15.43; 18: 20.
B Cinci pentru infern — 13,30; 17,30; 
Un om trăind in viitor — 19,30 : VII
TORUL (11 48 03).
B Escadronul husarilor zburători : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 16; 
19.
B Expresul colonelului Von Ryan :

\ ■ , ' ..

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări 

a proclamării independentei Repu
blicii Popiilăre Revoluționare Gui
neea. ambasadorul acestei țări la 
București. Mamourou Toure, a oferit, 
vineri, o recepție in saloanele hote; 
Jului Athence Palace.

Au luat' parte Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprjm- 
ministru al guvernului. Miu Dobres- 
cu. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Richard Winter, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministru secretar de stat 
la Ministerul Aprovizionării •Tehnico- 
Materlale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. Maxim Bergbianu, 
ministrul muncii, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Murgu, adjunct al 
ministrv.hu comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai instituțiilor centrale 
și a! organizațiilor de masă și ob
ștești. oameni de cultură si artă, 
ziariști.

Ati participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, alți 
membri r.i corpului diplomatic.

★
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale, 
Nicolae Constantin, a primit, vineri 
după-amiază, delegația Federației in
diene a camerelor de comerț Si indus
trie. condusă de S.K. Somaya, pre
ședintele secțiunii țării sale in Gru
pul mixt de lucru româno-indian, 
care se află in țara noastră cu prile
jul celei de-a doua intilniri a gru
pului mixt.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiat cursul pozitiv al relațiilor ro- 
mâno-indiene. care, în. spiritul înțe
legerilor convenite la nivel înalt, au 
cunoscut o amplă dezvoltare și au 
fost analizate căile și modalitățile de 
intensificare a raporturilor bilaterale 
In domeniul schimburilor comerciale 
■și al cooperării economice și tehnico- 
științifice.

A participat Paula Priotcasa, ad
junct a! ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost prezent Kanwar Gajendra 
Singh, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

★
Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 

Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit pe Malcolm Rif
kind, subsecretar de stat parlamentar 
la Ministerul Afacerilor Externe ai 
Marii Britanii, aflat intr-o vizită in 
tata noastră.

tn timpul întrevederii au fost abor
date aspecte privind posibilitățile 
dezvoltării in continuare a colaborării 
economice, industriale și tehnico- 
știintifice româno-britanice in dome
nii de interes reciproc, căile de spo
rire a volumului schimburilor comer
ciale bilaterale.

La Întrevedere au participat Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior șl cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale. 1

A fost de fa(ă Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

•Ar
Vineri după-amiază a avut Ioc în 

Capitală o manifestare culturală, or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu ''străinătatea,

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă și 
ciștiguri ieșite cîștigătoare la tragerea 
la sorți pentru trimestrul III 1982
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l .3622754 50 000
1 2710456 40 000
1 2623898' 40 000
1 4152096 40 000
1 6375823 30 000
1 827387 30 000
1 5914233 30 000
1 3082976 30 000

sl 3853294 30 000
1 2846262 20 000
1 6384526 20 000
1 2526302 20 000
1 2554841 20 000
1 5098784 20 000
1 524987 20 000

Terminația
libretului
Ciștigălor

69 69288 10 00069 86662 10 00069 41387 10 00069 32733 10 00069 54820 5 00069 78245 5 000
69 22310 5 00069 54760 5 000684 8534 2 000

684 3283 2 000
684 3253 2 000
684 6819 2 000
684 8294 2 000
684 7488 1 000
684 1857 1 000
684 0470 1 000
684 6664 1 000
684 0716 1 000
684 6042 1 000
684 4791 1 000

6 840 133 500
15 615 ciștiguri in
valoare totală de lei 19 628 000

Ciștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cti cel 
puțin 10 la sută din valoarea ciști- 
gului : dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din va
loarea ciștigului. se acordă, un ctștig 
de 10 ori mai mare decit soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele 
cu sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de ciștig.

CAPITOL (16 29 17) — 8.30; 10,45: 13,13; 
15,43; 18; 20.30. la gradină — 19.
H I se spunea buldozerul : BUCU
REȘTI (15 6134) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
18; 20.15, MODERN (23 71 01) — 9;
11.13; 13,30; 13,45; 18; 20,15, la grădină 
— 19.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
FESTIVAL (15 63 04) — 9; 11,15: 13,M: 
13,43; 18; 20.15, GLORIA (47 46 75) — 
9: 11,15; 13,30; 13,45; 13; 20,13.
B Fablio magicianul — 9; 10,45; 12,30; 
Clinele electronic — 14,13; 16,13; 18,15: 
20 : DOINA (16 S3 38).
B Cursa Infernală : FEROVLAR 
(50 51 40) — 9 ; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15. FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11; 13: 15.30: 17.45; 20, GRADINA GLO- 
RLA. (47 46 75) — 19.
B Sphinx: UNION (13 49 01) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Safari Express : LIRA (3171 71) — 
15.30; 17,45; 20, ia grădină — 19.
B Colosul clin Rhodos : DRUMUL 
SĂRII (31 M 13) — 15.30: 18.30. '
S Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 13,30; 17,30; 19,30,
PACEA (60 30 83) — 11 ; 15,30; 17,30;
19,30.
B Acel blestemat tren blindat : GIU- , 

cu prilejul Zilei naționale a Republi
cii Populare Revoluționare Guineea.

în cadrul manifestării, Doina To
por, publicist la ziartjl „România li
beră". a înfățișat aspecte din preocur 
pările \și succesele poporului guineez 
prieten pe calea dezvoltării econo
mice și sociale independente a pa
triei sale. 1

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. șl Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, ziariști, un nu
meros public.

Au fost prezenți Mamourou Toure, 
ambasadorul Republicii Populare Re
volution -e Guineea la București, și 
membri ■ .mbasadei.

★
La invitația Ministerului Educației 

și învâțăm.intului, o delegație din 
R. P. Chineză, condusă de acad. Liu 
Da, rectorul Universității Quinghua, 
din Beijing, a efectuat o vizită de 
documentare și schimb de experien
ță in țara noastră, in perioada 23 
septembrie — 1 octombrie. Delegația 
a vizitat instituții de învățămint su
perior din București ,'și Brașov. De 
asemenea, a fost primită de Ion 
Teoreanu, ministrul; educației și 
invățămintului.

Consfătuire pe marginea activității fotbalistice
■Vineri a avut loc, in Capitală, o 

consfătuire pe marginea activității 
fotbalistice, organizată de către 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal. Au luat 
parte președinți’ sau vicepreședinți 
ai cluburilor și secțiilor divizionare A 
și B care răspund de. problemele de 
fotbal, antrenorii principali ai echi
pelor respective, arbitri, membrii bi
roului federal, ai colegiilor și comi
siilor centrale ale F.R.F., observatori 
federali, ziariști do sport.

în cadrul consfătuirii a fost pre
zentat un material de către F.R.F. in 
care s-a făcut o analiză a modului 
de desfășurare a primelor fi etape din 
campionatul diviziilor A și B, avin- 
du-se în vedere .și starea disciplinară 
negativă constatată cu prilejul unor

„Decada cărții românești"
Prima zi a lunii octombrie a mar

cat deschiderea tradiționalei mani
festări „Decada cărții românești", 
menită să contribuie la o largă 
popularizare și difuzare a noutăților 

'' editoriale ale anului.
în toată această perioadă vbr 

avea loc dezbateri pe marginea ulti
melor apariții de carte social-poîiti- 
câ, științifică, tehnică, beletristică, 
de artă. Scriitori, reprezentanți ai 
editurilor vor fi prezenți in Întreaga 
țară la numeroase intilniri cu citito
rii. organizate in librării. întreprin
deri. instituții, școli și facultăți, cu 
prilejul deschiderii unor saloane și 
expoziții de carte. Ediția acestui an 
a decadei programează, de asemenea, 
simpozioane, mese rotunde, dezbateri 
pe marginea unor serii și colecții de 
largă popularitate. '

Obiectiv itate a crit ic i i
(Urmare din pag. I) 
valoare e, in egală măsură, fiica 
timpului in care s-a născut și a per
manenței umane, a omului ca spe
cie. Ele sint, concomitent, și absolute 
și relative. Țesute din obiectivitate și 
subiectivitate, deopotrivă, valorile 
autentice nu scapă nici ele, de-a lun
gul timpului, de o anumită mișcare, 
de unele creșteri sau descreșteri, de 
o anumită fortificare sau uzură. 
Chiar modul valorilor dc a exista și 
funcționa in durată e diferit. Gradul 
lor de „perisabilitate" sam mai exact, 
durata lor e diferită cînd e vorba de 
valorile ’ economice in raport cu 
cele etice, de valorile științi
fice sau artistice. „Permanen
ța" valorilor v riu . se confundă, 
așadar, cu caracterul lor absolut, 
după cum ar fi o eroare ca relativita
tea lor să fie identificată cu relativis
mul. Din această dialectică a conti
nuității și discontinuității, decurge și 
posibilitatea unor judecți de valoare 
diferențiate chiar în raport cu valori 
constituite. Cu atit mai mult, posibi
litatea — inevitabilitatea chiar — a 
unei diversități de opinii asupra unor 
yalori in curs de cristalizare. Relati
vitatea valorilor implică și o relativi
tate a judecății de valoare. Dar, asa 
cum am văzut, relativitate înseamnă 
istoricitate, nu arbitrar și subiecti
vism.

Privite lucrurile din această per
spectivă^ e limpede că ierarhia de va
lori a unei societăți nu e Încreme
nită. Ea cunoaște, in procesul crista
lizării ei, mutații permanente, ine
vitabile schimbări și perfecționări. 
Datorită creativității umane, datorită 
muncii, apar mereu noi și noi va
lori. înscrierea lor pe orbitele unei 
ierarhii obiective nu Se face lin și 
nici spontan. Nu de puține ori ele se 
impun doar după trecerea timpului, 
după numeroase și vii dispute. Sint 

o cunoscute atitea cazuri cinci așezarea 
valorilor in constelația lor firească a 
trebuit să aștepte decenii la rind, 
chiar secole. Dar, in cele din urmă, 
ele s-au impus. Căci valorile nu sint 
țesute, așa cum am văzut, numai din 
subiectivitate ! Ar maj fi de obser
vat. totodată, că recunoașterea valo
rilor, impunerea, ca și funcționarea 
lor nu pot avea loc decit in cimpul 
social. Numai cind se impun ca atare 
in colectivitatea socială ele pot să 
răspundă și răspund unor trebuințe 
sociale. în acest tel ele se manifestă 
ca ăvind și un caracter normativ.

Din toate cele spuse rezultă, cred, 
cu claritate că intrucit valorile mi se 
impun automat in viața socială, ele 
trebuie, ajutate...in mod responsa
bil, să-și croiască drum spre orbita

I. EȘTI (17 65 46) — 9: 11.13: 13,30: 15,43; 
18: 20, GRADINA FESTIVAL (15 63 84)
— 19.
B Golzan : AURORA (35 04 66) — 9;
II, 15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, TOMIS 
(21.49 46) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13,15;
20,30. la grădină — 19.
B Tess : CULTURAL (63 50 13) — 9:
12; 16; 19.
B O fată fericită : POPULAR (33 15 17)
— 15; 17,13; 19,30.
B contrabandiștii din Santa Lucia : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16: 18; 20.
GRADINA LUCEAFĂRUL ('3 87 67) — 
19.
B Apașii : GRADINA ARTA (21 31 86)
— 19.
B A fost odată un Hollywood : ARE
NELE ROMANE (75 77 20) — 18,45.

teatre
H Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Examenul — 13; (sala Atelier): 
Inocentul — 19.

în zilele de 23 septembrie—l octom
brie 1982 a avut loc. la București, 
■cea de-a 23-a sesiune anuală .. a 
Consfătuirii institutelor de conjunc
tură și comerț exterior din țările so
cialiste membre ale C.A.E.R.

Lucrările consfătuirii s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de colaborare 
tovărășească.

La încneier’ea literarilor, in ziua de 
1 octombrie, . tovarășul Nicolae 
Constantift. ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. a primit pe conducătorii 
delegațiilor participante.

*
Sala „Dalles" din Capitală găzdu«- 

iește, incepind de vineri, o expoziție 
de acuarele din Republica Democrată 
Germană, organizată in cadrul Pro
gramului de colaborare culturală din
tre România și R.D.G. Semnificația 
acestei noi manifestări expoziționale, 
a fost relevată in alocuțiunile rostite 
de criticul de artă Viorel Oprea, di
rectorul Oficiului pentru organizarea 
expozițiilor, și ambasadorul R.D.G. 
la București, dr. Siegfried Bock.

La vernisaj au asistat Ion Găleteanu. 
secretar de stat ia Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
artiști plastici, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră șF membri ai corpului diplomatic.

partide disputate in uitima vreme, si
tuație ce reclamă indurarea unui 
climat de ordine și disciplină care 
trebuie să domnească in întreaga ac
tivitate fotbalistică. Pe marginea ma
terialului prezentat au luat cuvintul 
un mare număr de participant, pri
lej cu care s-au făcut propuneri de 
îmbunătățire a activității • fotbalistice 
In toatp eșaloanele, atit din punct de 
vedere al instruirii și jocului, cit și 
al disciplinei.

La lucrările consfătuirii au partici
pat tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., precum și ge- 
nernl-lt. Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., și alte cadre de conducere 
din aparatul C.N.E.F.S. (Agerpres)

în Capitală, deschiderea festivă a 
decadei a avut loc la Librăria ..Mihai 
Eminescu", in prezența a numeroși 
iubitori ai cărții — cititori, reprezen
tanți ai Centralei editoriale și Uniu
nii scriitorilor. Editura Academiei a 
lansat aici una dintre recentele sale 
apariții — ,.Mihai Viteazul in con
știința europeană" (volumul I) de. 
Vasile Arimia —, iar reprezentanți 
ai Editurii politice s-au aflat, vineri, 
in mijlocul lucrătorilor întreprinde
rii de confecții șj tricotaje, cărora 
le-au prezentat volume ce ilustrează 
contribuția secretarului 
al . partidului, tovarășul 
Ceaușescu. la dezvoltarea 
social-politice. economice

general
Nicolae 
gîndirii 

și filozo
fice. românești.

(Agerpres)

ce le este proprie. în acest travaliu 
critic de recunoaștere și impunere 
a valorilor, responsabilitatea fiecă
ruia este cu atit mai mare cu cit 
există riscul ca, in orice moment, 
ceea ce ține de relativitatea și su
biectivitatea valorii să fie dilatat 
pină la punctul in care să se trans
forme in relativism"și subiectivism. 
In asemenea împrejurări, ceea ce in 
mod firesc este numit „diversitate 
de opinii" se dovedește a fi, in ul
timă analiză, nocivă atitudine arbi
trară, maltratare și substituire a cri
teriilor obiective cu interesul mărunt, 
cu lipsa de principii, cu promovarea 
unui spirit diletant și obtuz, «cultu
ral și antisocial. Căci orice pertur
bare in ierarhia obiectivă a valorilor 
se repercutează in mod' cu totul ne
gativ asupra existenței celor care 
le-au zămislit, asupra oamenilor în
șiși.

Da, orice valoare poartă pe pro- 
pria-i trenă urmele subiectivității. 
Fără om, care să-l valorifice, obiec
tul în sine nu are valoare. E neutru 
din punct de vedere axiologic. Ceea 
ce demonstrează din nou eă valorile 
nu trăiesc, nu „respiră" decit in cîm- 
puj social. Dar nu aprecierea este 
cea care determină însușirile pe care 
obiectul le posedă. însușirile lui exis
tă in mod obiectiv, independent de 
subiectul care le percepe ; dar ele 
pot fi receptate corect sau nu, pot 
satisface in mod corespunzător sau 
nu anumite exigențe sociale. Corec
titudinea aprecierii este dependentă 
nu de capriciul subiectului valoriza
tor, de interesele înguste sau parti
zane ale criticului, de exemplu, ci de 
măsura in care acesta reușește să se 
facă exponentul corect al colectivi
tății care receptează opera, al cim- 
pului social și istoric in care ea 
funcționează.

Luarea în posesie a valorilor este, 
așadar, datorită istoricității lor, o 
neîncetată confruntare, o permanen
tă luptă de identificare și. clarificare, 
un neîntrerupt, proces de analiză și 
sinteză, o stăruitoare căutare com
paratistă de sensuri și semnificații, 
un neobosit efort de luminare a în
cărcăturii lor . cognitive și afective, 
estetice și morale. Firesc, o aseme
nea muncă de selecție critică și sin-, 
teză intelectuală presupune o mare 
diversitate de opinii. Pentru ca a- 
ceastă diversitate să fie un adevărat 
propulsator al valorilor autentice, să 
nu degenereze in confuzie și lipsă de 
criterii, ea trebuie, cu responsabili
tate și respect pentru adevăr, să-și 
cunoască și să-și'înfringă limitele iz- 
vorîte din subiectivitate, să tindă in 
permanență spre dezvăluirea miezu
lui obiectiv al valorilor.

B Opera Română (13 16 37) : Balul 
Operei — 19.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Răceala — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : interviu — 19,30.
B Teatrul Mic (14 70 81) : înaintea 
pensionării — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Lec
ția dc engleză — 20.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Ope
reta cintă, ride șl dansează — 19.30.
B Teatrul de comedie (14 61 60) : Tur
nul de fildeș — 18,30.
Q Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19.
H Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical „C. Tunase" 
(15 56 73, sala Savoy) : Funcționarul 
de la Domenii — 19,30.
B Teatrul „Ion > Vasilescu" (12 27 43) : 
Despărțtee la marele zbor — 19,30.
8 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 16; 19,30.
3 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Nî- 
nlgra și AHgru — 17.

IN FORȚELE ARMATE UNITE ALE STATELOR PARTICIPANTE 
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

în perioada de la 25 septembrie 
pină la 1 octombrie a.c., pe teritoriul 
Republicii Populare Bulgaria și in 
acvatoriul adiacent acestuia din 
Marea Neagră, s-a desfășurat apli
cația statelor majore, trupelor și for
țelor flotelor Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
ele la Varșovia, cu denumirea conven
țională „SCUT-82".

Aplicația a fost condusă de minis
trul apărării populare. al Republicii 
Populare Bulgaria, general-de armată 
D. Djurov.

Pe timpul aplicației au fost însușite 
probleme ale închegării in luptă și de 
cooperare a marilor unități și unită
ților categoriilor de forțe armate și 
genuri de armă ale armatelor aliațe.

„TÎRGUL DE TOAMNĂ AL 
COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI"

Incepind de ieri s-o deschis în toate județele țării tirguî de toamnă 
a! cooperației meșteșugărești. Amănunte în iegătură cu această acțiune 
comercială, devenită tradițională, am solicitat tovarășului Victor Laic, di
rector adjunct in UCECOM.

— în acest an, tirgul de toam
nă al cooperației meșteșugărești se 
desfășoară in perioada 1—16 oc
tombrie. Dacă in anii anteriori tir
gul era prezent doar in localități
le reședință de județ, in acest an 
se va organiza și in celelalte loca
lități urbane. Bunăoară, in județul 
Cluj, tirgul va funcționa in muni
cipiul Cluj-Napoca și în localități
le Turda, Dej, Gherla, Huedin, Cim- 
pia Turzii și Negreni ; in județul 
Suceava — la Suceava, Gura Hu
morului. Cimpulung Moldovenesc. 
Fălticeni, Rădăuți și Vatra Dornei ; 
in județul Harghita — la Miercurea 
Ciuc. Gheorgheni și Odorheiu Se
cuiesc.

In general, tirgul sej organizează 
in perimetrul central' al localită
ților, pe principalele artere comer
ciale sau in piețe. Astfel, in Bucu
rești. tirgul se organizează in zona 
Lipscani — Gabroveni ; la Galați — 
in piața 30 Decembrie ; la Iași — 
in piața centrală etc.

— Ce produse vor fi prezentate 
publicului cu prllejtil tirgului de 
toamnă ?

— Cele peste 2 000 de unități de 
desfacere și de prestări de servicii 
ce vor funcționa în cadrul tirguri- 
lor vor oferi cumpărătorilor În
treaga gamă de produse realizate 
de unitățile cooperației meșteșugă
rești : confecții, tricotaje, marochi- 
nărie. articole de uz casnic și gos
podăresc, piese de mobilier, artico
le de artă populară și artizanat etc. 
în afara produselor pe care vizi

Controlul îndeplinirii sarcinilor
(Urmare din pag. I) 
dă de delăsare in îndeplinirea unor 
sarcini de pe noua platformă side
rurgică. Este elocvent faptul că, după 
un timp .scurt, noua conducere a 
combinatului a redresat situația și, 
din luna mai a.c., sarcinile de plan 
se realizează la principalii indicatori.

Numeroase sint obiectivele pe care 
și le propune controlul de partid. 
Iată, el urmărește să identifice ex
periența bună dobindită de organi
zațiile de partid, sindicat și U.T.C., 
de consiliile oamenilor muncii in di
verse domenii ale activității lor, ac- 
ționind. totodată, pentru valorificarea 
și generalizarea acestei experiențe în 
alte unități. Sintem intens preocu
pați ca prin exercitarea controlului 
să asigurăm perfecționarea continuă 
a stilului și metodelor de lucru 
practicate de organele și organiza
țiile de partid, de toate organele de 
conducere colectivă. Xn acest, scop, 
concluziile fiecărei acțiuni de con
trol — aprobate de secretariatul 
comitetului județean. după ■ care 
se prezintă spre dezbatere acti
vului organelor de partid supuse 
controlului — prilejuiesc desprinde
rea unor învățăminte utile pentru ac
tivitatea viitoare, însușirea și aplica
rea celor mai judicioase soluții care 
să ne confere maximum de eficiență. 
Procedînd astfel, numeroase organe 
de partid au primit un sprijin real, 
imbunătățindu-și in ultima vreme 
planificarea și organizarea muncii, 
implicindti-se mai bine in soluționa
rea problemelor, in conducerea orga
nizațiilor de masă, asigurînd întări
rea vieții interne de partid in orga
nizațiile de baza subordonate, creș
terea răspunderii membrilor organe
lor de partid, a comuniștilor in în
făptuirea sarcinilor economico-so- 
ciale ce le revin.

Comitetul județean de partid, bi
roul și secretariatul §ău se îngrijesc 
să asigure perfecționarea continuă a 
activității dc control. Am realizat și 
realizăm lucruri bune, cu rezultate 
corespunzătoare, dar in acest impor
tant domeniu trebuie să dovedim o 
mai mare exigență. Acordind sprijin 
celor controlați, avem datoria să ma
nifestăm o maximă exigență și față 
de cei care controlează, pentru ca în 
nici o împrejurare controlul să nu 
însemne inspecție superficială, for
malism. Au fost luate măsuri hotâ- 
rîte pentru ca toți cei ce efectuează 
actul controlului — incepind cu 
membrii biroului și secretariatului 
comitetului județean de partid — să 
înlăture practica „documentării" in 
birourile directorilor unităților eco
nomice.- în primării, prin aplecarea 
cu predilecție asupra hirtiilor, situa
țiilor statistice, dealtfel necesare. Ac
centul, conținutul principal al con
trolului trebuie să se resimtă in pri
mul și in primul rind in organiza
țiile de bază, in mijlocul oamenilor,' 
la locul lor de muncă. în locurile 
unde-și petrec timpul liber, pentru a 
fi cit mai aproape de preocupările, 
de problemele de muncă și de viață 
ale oamenilor, pentru a fi receptivi 
Ia părerile și sugestiile acestora și a 
acționa împreună in vederea înlătu
rării lipsurilor și neajunsurilor. Prin 
prezența efectivă a membrilor birou
lui comitetului județean de partid, a 
activiștilor de partid in comunele I- 
lia, Zam, Dobra. Peștișul Mic. Bur- 
juc, Brănișca și in alte localități, ur
mărim, totodată, acordarea unui spri
jin diferențiat cadrelor mai nou pro
movate în muncă și care au mai pu
țină experiență.

Eficacitatea controlului este strins 
legată de veridicitatea și operativita
tea informării. Tocmai de aceea a- 
c.ordăm o mare atenție informării co
recte, riguroase, care să reflecte rea
litățile așa cum sint ele, indiferent 
dacă ne plac sau nu. Combatem e- 
nergic mistificarea realității, dezin
formarea. inducerea In eroare a or
ganelor superioare, acestea reprezen- 
tind carențe grave în conștiința și 
comportamentul celor care le practi-' 
că. Tot așa considerăm că sint străine 
profilului moral al comunistului, cu

Apllcația-S-a desfășurat in mod 
ganizat și cu învățăminte.

Aceasta a demonstrat nivelul . 
cat al pregătirii operativ-tactice 
statelor majore, pregătirii de campa
nie, aeriene și maritime a trupelor și 
forțelor flotelor.

Aplicația a contribuit la întărirea pe 
tnai departe a colaborării in luptă., 
la educarea in spiritul internaționa
lismului proletar șt al prieteniei din
tre militarii Forțelor Armate Unite.

Scopurile puse in fața aplicației au 
fost realizate.

Trupele, forțele flotelor și statele 
majore participante la aplicație se 
înapoiază la locurile de dislocare per
manentă.

tatorii țirgf.rilor le vor putea cum
păra pe loc. unitățile noastre vor 
prelua și comenzi pentru- produse 
pe care să le execute ulterior. în 
total, pentru ediția din acest an a 
tirgului de toamnă magazinele coo
perației au pregătit un fond dc 
marfă dc peste 200 milioane Iei.

Puncte dc atracție ale actualelor 
tirguri vor fi și parăzile modei — 
la Cluj-Napoca. Bacău, ■ Galați, 
Brăila. Iași. Pitești. Ploiești. Timi
șoara ș.a.. ca si expozițiile de vîn- 
zare a noutăților de ultimă oră din 

. producția cooperației meșteșugă
rești.

Mihai IONESCU

atit mai mult al unor cadre de răs
pundere. repetarea la nesfirșit — 

■înainte sau după control — a unor 
angajamente neinsoțite de fapte, jus-f 
tificările, care, ne-am convins, prim 
efectele lor aduc mari daune mate
riale și morale. Față de asemenea - 
manifestări adoptăm o atitudine fer
mă. intransigentă. Astfel. într-o re
centă ședință a biroului comitetului 
județean de partid, unde s-a analizat 
modul în care conducerile și comi
tetele de partid de la întreprinderea 
de construcții siderurgice Hunedoara, 
Centrala industrială siderurgică 
Hunedoara și Combinatul siderurgic 
„Victoria‘‘-Călan au acționat pentru 
punerea în funcțiune la termen a o- 
biectivelor de investiții de pe noua 
platformă siderurgică din Călan. au 
fost sancționați — tocmai pentru ase
menea acte 1 — tovarășii Viorel
Dodă, directorul I.C.S. Hunedoara, și 
Gheorghe Ordean. secretarul comite
tului de partid din întreprindere, cu 
„vot de blam", iar alți tovarăși au 
fost atenționați.

Cea mai deficitară verigă d.i;i an
samblul muncii de control nentru o 
parte a organelor noastre de partid 
o constituie momentul finalizării, li
nele comitete, cum sint cele orășe
nești Simeria, Uricani, comunele 
Baru. Lăpugiu. Pui, Bâcia. Gurasa- 
da. care desprind cu claritate și con
turează bine măsurile ce se impun, 
slăbesc forte și intensitatea activită
ții tocmai în faza de transpunere tn 
viață a ceea ce au stabilit. Se iro
sește astfel un efort colectiv consi
derabil. compromițindu-1 uneori. în 
alte locuri, după încheierea contro
lului nu se acordă atenția necesară 
aplicării măsurilor stabilite pentru 
înlăturarea neajunsurilor constatate, 
pentru îmbunătățirea intregji activi
tăți de partid.

Sint încă organe și organizații de 
partid din unele întreprinderi și uni
tăți agricole care nu se străduiesc să 
imprime controlului lor'exigență, cu
prindere corespunzătoare, operativi
tate, ceea ce face ca in munca de 
transpunere în viață a hotărîrilor și 
legilor să-și facă loc aminări. justi
ficări. Tolerarea lipsurilor, tocirea 
simțului de răspundere. Pentru eli
minarea unor asemenea stări de lu
cruri s-a stabilit ca unii dintre mem
brii colectivelor dc control să fie de
semnați să ajute și să urmărească, 
în continuare, pe parcurs. Ia finali
zarea măsurilor stabilite, la reexami
narea periodică a stadiului îndepli
nirii acestor măsuri. Procedind ast
fel, la Grupul de șantiere Riu Mare- 
Retezat, Trustul de construcții Deva, 
întreprinderea mecanică Orăștle. în
treprinderea de industrializarea lap
telui Simeria, trusturile I.A.S. șl hor
ticol din Deva ș.a. s-au obținut re
zultatele scontate, măsurile preconi
zate de control fiind aplicate punct 
cu punct,, contribuind Ia Îndreptarea 
stărilor de lucruri negative. Ia am
plificarea rezultatelor economice.

Printre alte măsuri Ia care am re
curs pentru înlăturarea unor stări de 
lucruri negative aș aminti îndruma
rea permanentă șl activizarea in
structorilor obștești ai comitetului 
județean de partid. Lărgindu-le arfa 
de cuprindere, căutăm ca eficacitatea 
muncii lor să se resimtă. îndeosebi, 
in cadrul organizațiilor de bază.

Pbrnind de la sarcinile de mare 
răspundere ce ne revin din hotăririle 
partidului și legile statului, din ori
entările și indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. de la ade
vărul că în calitatea și finalitatea 
concretă a controlului de partid se 
regăsește, ca o semnătură, și calita
tea, competente politică și profesio
nală a celor care l-au exercitat, bi
roul 'și secretariatul comitetului ju
dețean de partid sint hotărite să ac
ționeze cu toată energia pentru per
fecționarea in continuare a muncii de 
control și îndrumare, a întregii ac
tivități economico-sociale din județ, 
astfel îneît in acest an și in perspec
tiva întregului cincinal, Hunedoara 
să se înscrie între județele cu o con
tribuție cit mai mare la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

ministrv.hu
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U WASHINGTON SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A GUINEEI

AȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
Vorbitorii care se succed la tribuna 

Adunării Generale a O.N.U., in cadrul 
dezbaterilor de politică generală ale 
actualei sesiuni, continuă să abordeze 
cu prioritate problemele grave cu care 
este confruntată in prezent omenirea, 
sugerînd șau propunind soluții con
crete și prezentînd poziția țărilor lor 
față de chestiunile evocate.

Secretarul ele stat al S.U.A., George 
Shultz, a afirmat că „în Orientul 
Mijlociu conflictul nu poate îi regle
mentat decît pe calea negocierilor di
recte". Israelul — a adăugat el — „nu 
va putea beneficia de o pace perma
nentă' decit in contextul in care po
porul palestinian iși va realiza 
drepturile sale legitime". Pe de altă 
parte, Shultz a declarat că „în pofida 
unor deosebiri de vederi profunde 
între S.U.A. și U.R.S.S., negociatorii 
celor două părți sint angajați in pre
zent intr-un efort serios și susținut in 
domeniul controlării înarmărilor".

Primul ministru al Franței, Pierre 
Mauroy, a apreciat că tentația de lăr
gire a sferelor de influență consti- 

„ tuie un factor permanent de desta
bilizare. EI a subliniat necesitatea 
creșterii autorității O.N.U., care tre
buie să-și asume „un rol real și con
structiv" pe scena internațională. 
Mauroy a lansat, totodată, apelul de 
a se iniția o serie de măsuri, în ca
drul a ceea ce el a numit „contracte 
de solidaritate" în vederea susținerii 
efortului de combatere a subdezvol
tării.

Ministrul afacerilor externe al Un
gariei, Frigyes Puja, a apreciat că, 
in etapa actuală, -sarcina principală a 
omenirii o constituie apărarea păcii, 
însănătoșirea atmosferei internațio
nale, consolidarea securității și reali
zarea unor progrese pe calea dezar
mării. dezvoltarea raporturilor de 
cooperare multilaterală intre state. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru in
staurarea unei păci echitabile în 
Orientul Mijlociu, pe baza retragerii 
trupelor israeliene din toate terito
riile arabe ocupate, a creării unui stat 
palestinian independent și a garantă
rii securității și existenței tuturor 
statelor din regiune.

în același sens s-a pronunțat și mi
nistrul de externe al* Indoneziei, 
Mochtar Kusumaatmadja, care a spus 
că Israelul trebuie să accepte suvera-

nitatea poporului palestinian, idee 
care este sprijinită de marea majo
ritate a popoarelor lumii. El a sub
liniat că o reglementare globală a 
problemei Orientului Mijlociu nu 
poate fi realizată fără soluționarea 
elementului-cheie al ei, respectiv si
tuația poporului palestinian.

„Este un fapt de netăgăduit că 
masacrele din Beirut au fost comise 
intr-o zonă controlată de forțele 
israeliene și, deci, Israelul nu se 
poate sustrage unei anumite respon
sabilități pentru ceea ce s-a întîm- 
plat in taberele de refugiați" — a 
declarat ministrul de externe al 
Greciei, Ioannis Haralambopoulos. 
Pe de ,altă parte, vorbitorul a spus 
că guvernul țării sale este hotărit să 
asigure 
Ciprului 
tragerea 
insulă.

Vicepremierul și ministrul aface
rilor externe al Kuweitului, Sa
bah Al Ahmad Al Sabah, a con
damnat, la rîndul său, „masacrele 
oribile" din Liban și a subliniat că 
este imperios necesar să se adopte 

- măsuri pentru a obliga Israelul să 
se conformeze rezoluțiilor 508 și 509 
ale Consiliului de Securitate, care se 
pronunță pentru retragerea necondi
ționată a forțelor israeliene de pe 
pămîntul libanez.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne al Israelului, Yitzhak Shamir, a 
căutat să argumenteze că actuala 
criză din Orientul Mijlociu nu. ar 
avea în centrul său conflictul israe- 
liano-arab și că Israelul nu ar fi 
răspunzător de masacrele din Liban. 
El a respins aprecierea că „soluțio
narea disputei israeliano-arabe ar 
aduce pacea și stabilitatea în re
giune".

Președintele Kampuchiei Democra
te, Norodom Sianuk. a respins orice 
altă propunere de conferință inter
națională asupra Kampuchiei care 
nu ar'fi organizată sub egida O.N.U. 
„Noi nu cerem nimic de la alții. Noi 
cerem restabilirea suveranității noas
tre naționale, a integrității noastre 
teritoriale si. odată realizate acestea, 
ne angajăm solemn să trăim în 
coexistență pașnică deplină cu toți 
vecinii noștri, în primul rind cu 

/Vietnamul, precum și cu celelalte țări 
care ne respectă, indiferent de siste
mul lor politic sau social", a spus el.

independența și unitatea 
și s-a pronunțat pentru re- 
forțelor armate străine din

ORIENTUL MIJLOCIU
O Consultări in Consiliul de Securitate al O.N.U. • Si-a în
ceput lucrările Comisia militară libaneză pentru anchetarea 
masacrelor de la Beirut © Ședință a Consiliului militar suprem 

palestiniene
Comandamentul armatei libaneze, 

se reamintește in legătură cu aceas
ta. a însărcinat Curtea marțială cu 
anchetarea masacrelor, ținind seama 
de faptul câ ele constituie încălcări 

.ale securității statului.

al Revoluției
1 (Agerpres). 

Securitate al 
consultări in

NAȚIUNILE UNITE 
— în Consiliul de 
O.N.U. au avut loc 
problema inițierii unei anchete asu
pra masacrelor comise in rîndul 
populației palestiniene din taberele 
de refugiați Sabra și Shatilla. situa
te în sectarul vestic al' Beirutului — 
informează1 agențiile Reuter și. 
France Presse. Consultările au fost 
angajate in baza unei rezoluții 
adoptate, săptămina trdeută, de sesi
unea specială a Adunării Generale 
a O.N.U, consacrată problemei pa
lestiniene. in care se cerea consi
liului să inițieze, „conform mijloa
celor de care dispune", o anchetă 
asupra masacrelor din Beirutul de 
vest.

întrucît, deocamdată, nu s-a căzut 
de acord asupra unui proiect de re
zoluție în acest 
ședință publică

sens, întrunirea in 
. a Consiliului
Securitate a fost aminată

de
sine die.

întrevederi ale tovarășului Nicu Ceaușescu
la conducerea Departamentului

de Stat al S. U. A
— Tovarășul Nicu Ceaușescu. secretarWASHINGTON 1 (Agerpres).

al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru 
Anu-t Internațional al Tineretului, membru al delegației române la cea 
de-a 37-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut întrevederi, la 
Washington, cu conducerea Departamentului de Stat.

în cursul convorbirilor cu ambasa
dorul Donald R. Toussaint, asistent 
al secretarului de stat a.i. pentru or
ganizații internaționale, Robert D. 
Blackwill, asistent al secretarului de 
stat a.i. pentru Europa, și Daniel J. 
Phillips, director al Biroului de co-, 
municații și probleme UNESCO 
din Departamentul de Stat (coordo
natorul american pentru acțiunile re
feritoare la Anul Internațional al Ti
neretului), a avut loc un schimb de 
opinii cu privire la înfăptuirea reco
mandărilor Comitetului Consultativ 
privind pregătirea și marcarea Anu
lui Internațional al Tineretului. S-a 
pus in evidență ideea că realizarea 
acestui program pe scară mondială 
va oferi un cadru prielnic de afirma
re a aspirațiilor tinerilor din toate 
țările lumii sub deviza „Participare, 
Dezvoltare. Pace", și va permite gu
vernelor să dea o atenție sporită a- 
cestui factor^vital al societății noas
tre. care este tineretul, chemat să a- 
ducă o contribuție plenară la exami
narea și soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane.

în continuarea vizitei, delegația 
română s-a intilnit și a avut schim
buri de vederi cu Randal C. Teague, 
președintele Consiliului American al 
Tinerilor, președintele Consiliului A- 
merican al Tinerilor Lideri Politici, 
și a participat la o masă rotundă pe

Primul ministru al

Dezvoltarea colaborării

BEIRUT 1 (Agerpres) 
militară libaneză insă 
chetarea masacrelor 
rele de refugiat’ 
și Shatilla din 
început luer' 
18 marto- 
T.A.P.
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Jacă s-ar considera drept semn 
distinctiv al unei crize economice de 
mari proporții, cum a fost aceea din 
anii ’30. faptul că ceea ce intr-o zi 
pare a fi sfîrșitul. in ziua următoare 
se dovedește a fi doar începutul, 
atunci perioada actuală nu abundă in 
asemenea indicii de criză 1 Ce poate 
fi mai concludent decit repetatele re
vizuiri „in jos" ale previziunilor an
terioare. datorate „incăpăținârii" cu 
care relansarea economică refuză să 
se prezinte la „intîlnirile" fixate pe
riodic de institutele de specialitate 
Ultima fusesp prevăzută pentru vara 
trecută, dar, așa cum se constată, 
economia mondială nu dă semne 
de înviorare. Este o realitate evi
dențiată și la recenta sesiune de la 
Geneva a Consiliului pentry comerț 
și dezvoltare, organism permanent al 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare), 
care, între altele, a analizat tendin
țele actuale din economia mondială, 
îndeosebi efectele lor asupra țărilor 
în curs de dezvoltare.

Pentru toți cei de fată — reprezen
tanți,ai celor 124 de țări membre ale 
consiliului, intre care și România • — 
era evident că reuniunea la care 
asistă se desfășoară pe fundalul celei 
mai grave crize economice și finan
ciare din perioada postbelică.

Dealtfel, noul acces de febră a au
rului chiar in timpul desfășurării se
siunii amintite n-a fost o simplă 
coincidență. Metalul galben, adevărat 
refugiu in perioade critice, rămîne 
un barometru sensibil al încrederii în 
sistemul financiar internațional. Or. 
situația in care se află țările sărace, 
unde trăiesc două treimi din ome
nire, nu este de natură să întrețină 
această încredere. Copleșitoarea da
torie externă a statelor „lumii a 
treia" — 540 miliarde de dolari. în 
scripte, dar peste 800 de miliarde în 
realitate, deoarece statisticile nu au 
in vedere și împrumuturile pe ter
men scurt (sub un an), ce se ridică Ia 
aproape 70 la sută din suma luată in 
evidență — a stimit o vie neliniște in 
legătură cu capacitatea sistemului fi
nanciar de a rezista la presiunile tot 
mai puternice exercitate asupra sa. 
Dificultățile de plăți pe care Ie în- 
timpină astăzi unele state, s-a spus 
la Geneva, ar putea să le cunoască 
miine alte state — și nu numai din
tre cele sărace. Iar teama de „EFEC
TUL DOMINOULUI" — adică de fap- 
•tul că.'așa cum se intimplă in cunos
cutul joc, o piesă atrage pe alta de

DAMASC 1 (Agerpres). — Sub 
președinția lui Yasser Arafat, pre
ședintele .Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, la Damasc a avut loc o șe
dință a Consiliului militar suprem 
al Revoluției palestiniene, în cadrul 
căreia au fost examinate aspecte 
militare ale situației din Orientul 
Mijlociu, situația din Liban și ulti
mele evoluții in procesul de norma
lizare a problemei palestiniene — 
informează agenția T.A.S.S. ,

în capitala siriană a avut loc, de 
asemenea, ședința Comitetului Cen
tral al' organizației palestiniene „Al 
Fatah", la care a participat și Yasser 
Arafat.-

BEIRUT 1 (Agerpres) — Forțele 
israeliene au blocat căile de acces ale 
taberei de refugiați palestinieni Ain 
El-Helwe. de lingă orașul Saida din 
sudul Libanului, informează agenția 
France Presse. ’ După ce au impus 
restricții de circulație, forțele israe
liene au procedat la arestarea mai 
multor persoane.

Potrivit corespopdenților de presă 
aflați in regiune, trupele israeliene 
au stabilit baraje și au efectuat pa
trulări in taberele de refugiați pales
tinieni.

același fel — nu putea trece neob
servată la bursa aurului.

Cum au ajuns țările rămase în 
urmă într-o situație atit de critică ? 
Se datorează aceasta unor factori in
terni, cum afirmă unii experți din 
țările bogate, sau unor factori externi, 
care nu pot fi controlați de statele 
asupra cărora acționează, cum au 
susținut -țările sărace ? Desigur, răs
punsul corect este întotdeauna acela 
pe care il dau faptele de viață. Or, 
ce arată ele ?

După calculele secretariatului 
U.N.C.T.A.D. — cuprinse in „Rapor-

Camerunului l-a primit 
pe ambasadorul român
YAOUNDE 1 (Agerpres) — în nu

mele președintelui Republicii Unite 
Camerun, primul ministru al acestei 
țări. Paul Biya. I-a primit in vizită 
de rămas bun pe ambasadorul Româ
niei la Yaounde, Porfir Negrea.

Cu acest prilej s-a constatat cu 
satisfacție evoluția ascendentă a re
lațiilor dintre cele două tari, puternic 
impulsionate de întilnirea și convor
birile de la București, din luna august. 
1980, dintre tovarășul 
Ceaușescu. președintele 
Socialiste România, și 
Ahidjo, președintele Republicii Unite 
Camerun.

S-au evidențiat, totodată, posibili
tățile de dezvoltare și diversificare a 
raporturilor bilaterale. îndeosebi în 
domeniul economic și comercial.

problemele Anului Internațional al 
Tineretului, la care au mai luat par
te membri ai conducerii organizațiilor 
de tineret ale Partidului Republican 
și Partidului Democrat, Paul Mana- 

- fort, președinte al Comisiei ameri
cane pentru Anul Internațional al 
Tineretului, Paula Dobria.nsky, consi
lier la Consiliul Securității Naționale, 
Bruce Weinrod, director pentru studii 
de politică externă și apărare la „The 
Heritage Foundation", reprezentanți 
ai Agenției ^Americane de Informații, 
Comisiei pentru securitate și coope
rare în Europa, ai altor organizații cu 
caracter neguvernamental.

In cadrul întrevederilor, desfășura
te intr-o atmosferă de caldă cordiali
tate, tovarășul Nicu Ceaușescu a pre
zentat pe larg preocupările tineretu
lui român, contribuția sa activă la re
alizarea unei societăți prospere, în
dreptate spre dezvoltarea multilate
rală.a personalității umane. A fost 
exprimată, totodată, dorința tineretu
lui român de a coopera cu tineretul 
american și tinerii din toate țările 
pentru edificarea unei lumi pașnice 
și prospere, ferită de pericolul unui 
nou război. în acest context, s-a re
levat importanța pe care tineretul 
român și guvernul țării noastre o a- 
cordă pregătirii și desfășurării in cele 
mai bune condiții a acțiunilor prile
juite de Anul Internațional al Tine
retului, atit în România, cit și pe plan 
mondial, astfel incit acestea să con
tribuie efectiv la soluționarea pro
blemelor fundamentale ale tinerei 
generații și la punerea deplină in va
loare a potențialului său creator.

La întrevederi a participat Mircea 
Malița, ambasadorul țării noastre la 
Washington.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc ședința a 
VII-a a Comisiei interguvernamen- 
tale pentru colaborarea țârilor inte
resate membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. în realizarea de utilaje pen
tru centrale nuclearo-electrice. De
legația Republicii Socialiste România 
a fost condusă de tovarășul 

.Avram, ministrul industriei 
strucțiilor de mașini.

Conducătorii delegațiilor 
participante au fost primiți 
Gybrgy Lazar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ungare.

Comisia a adoptat măsuri îndrep
tate spre îndeplinirea sarcinilor re
zultate din hotărîrile ședinței a 
XXXVI-a a. Sesiunii C.A.E.R. refe
ritoare la specializarea și cooperarea 
internațională multilaterală în pro
ducția și livrările reciproce de uti
laje pentru C.N.E. pe perioada 
1981—1990.

S-a examinat stadiul îndeplinirii 
obligațiilor rezultate din convenția 
de specializare privind producția și 
livrările utilajelor 
nuclearo-electrice 
măsuri concrete 
livrărilor acestor 
1983. ’

Comisia a examinat . problemele 
privind colaborarea în construirea 
Republica Socialistă România 
unei centrale nuclearo-electrice 
3 blocuri VVER de 1 000 MW și 
fost adoptate 
toare.

S-au adoptat, de asemenea, pro
punerile de dezvoltare în continuare, 
a colaborării în domeniul construc
țiilor de mașini nucleare și de lăr
gire a nomenclatorului utilajelor 
specializate pentru C.N.E.

La ședința comisiei au fost exa
minate și alte probleme ale dezvol
tării colaborării intre țăfile partici
pante la convenție.

Ședința comisiei .s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare, prie
tenie și înțelegere reciprocă.

pentru 
și s-au 
pentru
utilaje

loan 
con-

țărilor 
de

centrale 
prevăzut 

asigurarea 
în 1982—

în 
a 

cu 
au 

hotărîri corespunză-
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bonn: Bundestagul a aprobat „moțiunea de neîncredere 
constructivă1* in guvernul social-democrat
Helmut Kohl — noul cancelar al R.F. Germania

Nicolhe 
Republicii 
Ahmadou

NICOSIA 1 (Agerpres). — Guvernul 
cipriot iși va continua eforturile în 
vederea reglementării pe cale pașnică 
a problemei Ciprului, asigurind liber
tatea țării și respectarea drepturilor 
inalienabile ale poporului cipriot, a 
declarat președintele Spyros Kypria- 
nou.

Intr-un mesaj radiotelevizat cu o- 
cazia celei de-a XXII-a aniversări a . 
proclamării independenței Ciprului, 
președintele Kyprianou a arătat că 
guvernul său nu va accepta nici o 
soluție bazată pe partajarea teritoriu
lui național cipriot. „Reglementarea 
problemei cipriote, a subliniat el, tre
buie să fie însoțită de retragerea tru
pelor străine prezente in insulă, în
cetarea oricărei intervenții străine în 
problemele interne".

BONN 1 (Agerpres). — Bunde.sta- 
gul R.F.G. a aprobat vineri după-a- 
miază ..moțiunea de neîncredere 
constructivă" in. guvernul minoritar 
social-democrat, condus de cancela
rul Helmut Schmidt — transmit a- 
gențiile internaționale de presă. De
putății i-au ales in funcția de șef al 
guvernului pe președintele Uniunii 
Creștin-Democrate. Helmut Kohl. în 
favoarea lui Kohl s-au pronunțat 256 
de deputați — cu șapte mai multi 
decît majoritatea absolută — repre- 
zentînd U.C.D., ramura bavareză a 
acesteia — Uniunea Creștin-Socială 
— și Partidul Liber-Democrat. Un 
număr de 235 deputați au votat împo
triva moțiunii, iar patru s-au abți
nut.

După cum se știe, votul de neîn
credere in guvernul Schmidt a fost 
cerut de noua coaliție formată la 
Bonn intre U.C.D.—U.C.S. și P.L.D., 
care deține acum majoritatea in Bun-

destag din totalul celor 497 de man
date.

în aceeași zi, Helmut Kohl a de
pus jurămîntul in Bundestag, deve
nind pel de-al șaselea cancelar al 
R.F.G.

Aprobînd demisia guvernului 
Schmidt, președintele Karl Carstens 
a cerut cabinetului să rezolve pro
blemele curente ale țării pînă luni, 
cind va fi cunoscută componența noii 
formațiuni guvernamentale.

într-o primă declarație făcută pre
sei. noul cancelar al R.F.G. a menJ 
ționat că obiectivul său prioritar îl 
constituie „stimularea dezvoltării e- 
conomice și lupta pentru frînarea 
șomajului", care afectează în prezent 
circa 2 000 000 de . persoane. El a a- 
rătat, de asemenea, că intenționea
ză să organizeze noi alegeri parla
mentare. așa cum a anunțat ante-' 
rior, la 6 martie 1983.

Comuniștii portughezi despre revizuirea Constituției
LISABONA 1 (Agerpres). — Bu

letinul oficial portughez „Diario da 
Republica" a dat publicității legea 
privind revizuirea Constituției, in 
baza căreia va intra în vigoare, pes
te 30 de zile, textul noii legi fun8a- 
mentale a țârii, elaborată și apro- 
pată de paîțlamerA. Agenția T.A.S.S. 
precizează că P. C. Portughez a 
votat împotriva proiectului, conside
red că acesta schimbă esențial

strucțura_puterii politice. în concep- 
~ Portughez, desființarea

Revoluției, care după 
regimului fascist a re- 

garanție a respectării le-

ția P. C. 
Consiliului 
răsturnarea 
prezentat o 
galității, creează un vacuum de pu
tere, întrucît Tribunalul constituțio
nal și Consiliul de Stat ce vor lua 
locul acestui organism nu au fost 
încă constituite.

răstimp atit de scurt a situației fi
nanciare a „lumii a treia".

într-adevăr. in ti.mp ce prețul ma
teriilor prime exportate de țările in 
curs de dezvoltare coboară (in pre
zent el aflîndu-se la cel mai scăzut 
nivel de după anii ’50), prețul pro
duselor industriale importate de ele 
din statele dezvoltate urcă. Iar de
teriorarea așa-numitului „raport de 

in defavoarea primei cate- 
celei 
unui 
eco- 
pro-

schimb"
'gorii de state și în avantajul 
de-a doua nu este rezultatul 
proces spontan, ci al politicilor 
nomice, comerciale și financiare

producției, sporește continuu presiu
nile protecționiste pe piețele țărilor 
bogate, ceea ce agravează și mai 
mult problemele economice și finan
ciare ale țărilor sărace, constrânse să 
vindă tot mai ieftin și să cumpere tot 
mai scump.

O evoluție cu atît mai regretabilă 
cu cit, așa cum s-a relevat și la Ge
neva, deteriorarea situației economi
ce a țărilor in curs, de dezvoltare 
este purtătoarea unei destabilizări 
mondiale. Intr-o lume tot mai in
terdependentă. cum este cea de as
tăzi, consecințele instabilității socia-

„EFECTUL DOMINOULUI
și cerința soluționării pe baze echitabile

a problemelor crizei economice

tul asupra comerțului și dezvoltării", 
pe marginea căruia s-au purtat dis
cuțiile de la Geneva — intr-un Sin
gur an (1981), țările în curs de dez
voltare au pierdut 9—10 miliarde de 

’ dolari din pricina scăderii prețurilor 
la materiile prime exportate de ele 
și 4 miliarde ca urmare a dobin- 
zilor inalte practicate pe piețele in
ternaționale de capitaluri. Dacă avem 
in vedere că in 1981 deficitul balan
ței de plăți a țărilor „lumii a treia" 
a sporit cu 16 miliarde de dolari față 
de anul precedent, rezultă că cei doi 
factori externi sint răspunzători in 
proporție de 81—88 la sută de creș
terea Îndatorării statelor în cauză. 
Aceleași calcule arată că pentru în
treg deceniul trecut, cind datoria ță
rilor în curs de dezvoltare a sporit 
de șase ori. influența diferiților fac
tori externi a fost, in medie, de 85 
la sută. Pe bună dreptate, reprezen
tantul unei țări asiatice aprecia că' 
gestiunea internă singură nu poate 
împiedica lărgirea prăpastiei intre 
încasările din exporturi și plățile 
pentru importuri ale țărilor rămase 
in urmă, ceea ce explică, in cea mai 
mare parte, cum a fost posibilă o de
teriorare atit de puternică și intr-un

movate de țările capitaliste dezvolta
te. politici orientate astfel ca in re
partiția inechitabilă a venitului mon
dial să nu intervină nici o schimbare.

Firesc ar fi fost, de exemplu, ca 
sporirea vertiginoasă a prețului la 
petrol după 1973 să afecteze îndeo
sebi pe marii consumatori,- adică ță
rile dezvoltate. Lucrurile au evoluat 
însă altfel, deoaaece țările avansate 
— prin intermediul politicii lor de 
prețuri, care s-a concretizat în scum
pirea propriilor produse — au trans
ferat 
bună parte din povara crizei energe
tice.

Dar Sudul sărac are de suferit nu 
numai de pe urma inflației din Nor
dul bogat, ci și a metodelor folosite 
pentru combaterea ei. Astfel, crește
rea excesivă a dobînzilor bancare de 
către unele țări capitaliste dezvolta
te. dacă n-a reușit să coboare rata 
inflației la un nivel rezonabil, a dus, 
în schimb, la accentuarea recesiunii 
economice în aceste state și, implicit, 
la reducerea cererii lor de produse 
provenite din țările în curs de dez
voltare — fenomene care se află la 
originea prăbușirii prețurilor la ma
teriile prime. In același timp, ascen
siunea șomajului, datorită declinului

in statele rămase în urmă o

Ie și politice provocate de sărăcie nu 
pot fi menținute ușor in frontierele 
naționale. Mai mult, țările rămase in 
urmă nu mai sint o „periferie" a e- 
conomiei mondiale. Ele reprezintă o 
piață imensă : o trdime pină la ju
mătate din volumul produselor ma
nufacturate exportate de țările 
din Nord se desfac 
din 
exporturi ale țărilor 
dezvoltare a 
de produse 
tate, fapt care a contribuit la lărgi
rea producției și, implicit, la crearea 
de noi locuri de muncă in aceste din 
urmă state. Reducerea puterii de 
cumpărare a statelor din Sud nu face, 
deci, decit să împiedice relansarea 
economică în țările din Nord. Și 
aceasta cu atît mai mult cu cît piș- 

• țele țărilor dezvoltate, deja suprasa
turate, nu mal pot absorbi noi spo
ruri de producție. Ce altceva decît 
noul rol al țărilor „lumii a treia" în 
dezvoltarea generală îl reflectă fap
tul că economia mondială nu mai 
poate reveni la o evoluție stabilă și 
dinamică atit timp cit situația țărilor 
sărace continuă să se agraveze ? în 
aceste condiții, se dovedește a fi tot 
mai dăunătoare pentru ansamblul e-

de
Nord se desfac în statele
Sud. Creșterea - veniturilor din 

curs de 
cererea 
dezvol-

in
impulsionat 

din statele

conomiei mondiale recurgerea de că
tre unele state dezvoltate la meto
dele folosite in trecut — ingerințe, 
presiuni, foarfece defavorabil al 
prețurilor etc. — pentru a solu-, 
ționa problemele cu care sint con
fruntate în prezent și a orienta evo
luțiile in viitor. De aceea, țările in 
curs de dezvoltare consideră că o 
strategie a ieșirii din criză va da re
zultatele scontate numai dacă va avea 
in vedere caracterul interdependent 
al problemelor care confruntă astăzi 
omenirea.

In deplină concordanță cu acest 
postulat al vremurilor noastre. Româ
nia socialistă, președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se pronunță 
consecvent pentru eliminarea progre
sivă a obstacolelor de orice natură 
din calea comerțului mondial și asi
gurarea de avantaje suplimentare 
pentru exporturile țărilor râmase in 
urmă, prin aplicarea unui tratament 
mai favorabil, inclusiv in domeniul 
creditului, tuturor acestor state. Țara 
noastră consideră că se impune, de 
asemenea, ameliorarea substanțială 
a sistemului generalizat de preferin
țe acordate de țările dezvoltate celor 
în curs de dezvoltare, precum și des
ființarea restricțiilor cantitative care 
afectează importurile preferențiale.

Totodată, România acordă o deose
bită însemnătate așezării pe baze e- 
chitabile și stabile a comerțului in
ternațional cu materii prime, ca una 
din problemele majore ale dezvol
tării economice și sociale în lume, 
în acest sens, țara noastră apreciază 
că este necesară adoptarea de mă
suri concrete in direcția stabilirii 
unui raport just între prețul mate
riilor prime și cel al produselor pre
lucrate, care să favorizeze dezvolta
rea țărilor producătoare de materii 
prime și, in același timp, să asigu
re venituri rationale statelor furni
zoare de bunuri industriale,, să per
mită stimularea activității producti
ve în toate statele. Firește, realiza- 

' rea acestor obiective — așa cum a 
relevat reprezentantul țării noastre 
la reuniunea de la Geneva — ar fa
cilita , eforturile . tăvilor rămase în 
urmă îndreptate spre eliminarea sub
dezvoltării, a decalajelor economice, 
ar face din comerțul și cooperarea 
economico-financiară dintre state 
componente de bază ale noii ordini 
economice internaționale, menită să 
contribuie la dezvoltarea tuturor po
poarelor, Ia progresul general.

Gh. CERCELESCU

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, ’ 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
CONAKRY

Cu ocazia celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Populare Revoluționare Guineea, in numele Partidului Comunist 
Român, al poporului român și al meu personal, vă adresez cele mai calde 
felicitări dumneavoastră, Partidului Democrat din Guineea, poporului 
guineez.

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut 
recent la București, al înțelegerilor convenite, raporturile de strinsă cola
borare intre partidele și țările noastre se vor aprofunda și diversifica tot mai 
mult spre. binele popoarelor român și guineez, al politicii de pace, indepen
dență națională, destindere și înțelegere în lume.

Vă adresez dumneavoastră cele mai bune urări de sănătate și viață înde
lungată, iar poporului guineez prieten multă prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
■ Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-mfniștru al guvernului, a tri
mis o telegramă primului ministru 
al Republicii Populare Revoluționa
re Guineea, dr. Lansana Beavogui, 
cu ocazia sărbătorii naționale a a-

ceste! țări, prin care se adresează 
cele mai sincere felicitări și urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
succese pe calea înfăptuirii idealu
rilor de pace, progres și prosperitate 
ale poporului guineez prieten.

Poporul guineez sărbătorește as
tăzi împlinirea a 24 de ani de la 
proclamarea independenței țării, e- 
veniment care a marcat sfîrșitul 
unei indelungi perioade de domi
nație colonială și a deschis o epo
că de adinei prefaceri înnoitoare, cu 
caracter progresist. Sub conducerea 
Partidului Democrat, creat in 1947, 
statul a redobindit controlul asu
pra principalelor sectoare economi
ce — minele, băncile, comerțul ex
terior — și a declanșat o vastă ac
țiune de valorificare a resurselor 
naturale in folosul dezvoltării, con
tinue a țării. Cele mai importante 
rezultate le-a adus prospectarea ză
cămintelor de bauxită, rezervele de 
acest minereu fiind estimate 
prezent la circa 
ceea ce asigură 
treilea în lume, 
sint concentrate 
nord-vest. unde, 
va ani. a fost inaugurată marea 
exploatare minieră de la Sanga- 
redy. Importanța acestui sector este 
relevată și de obiectivele actualu
lui plan cincinal de dezvoltare 
(1981—1985), care prevăd moderni
zarea și extinderea activității de 
extracție și prelucrare a resurselor 
minerale ale țării, și in primul 
rind a celor de bauxită.

în cadrul actualului plan cinci
nal au fost inițiate, de asemenea, 
și o serie de programe vizind re
construcția și extinderea sistemelor 
de producție și distribuire a ener
giei electrice, precum și de apro
vizionare cu apă a principalelor o- 
rașe ale țării. Se au in vedere, in
tre altele, înfăptuirea proiectelor e- 
nergetice de la Konkoure, construi-

în
10 miliarde tone, 
Guineei locul al 
Aceste zăcăminte 

în regiunea de 
în urmă cu cîți-

rea barajului de la Kamarato, a 
barajelor de pe Diani și Niandan, 
exploatarea surselor energetice ne-, 
tradiționale, în special solară și eo
liană. Ritmul anual al creșterii e 
conomice in actualul cincinal ăef\ 
ridica la 5 la sută, el urmind ' 
șe dubleze în perioada 1986— 

Poporul român a urmărit și ur
mărește cu interes și satisfacție 
transformările înnoitoare care au a- 
vut loc in Guineea. în spiritul po
liticii sale de solidaritate ">’Iitan- 
tă cu tinerele state care 
pe calea dezvoltării de sine 
toare. România socialistă a s. 
și promovează relații de priett 
și cooperare pe multiple planuri c„ 
Guineea, bazate pe deplina egali
tate in drepturi și avantajul re- 
'ciproc. O' contribuție de cea mal 
mare însemnătate la stimularea și 
dezvoltarea continuă a conlucrării 
româno-guineeze a adus-o dialogul 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
si Ahmed Sekou Toură, documen
tele semnate cu prilejul convorbi
rilor pe care cei doi șefi de stat 
le-au avut la București și Cona
kry și, in special. Tratatul de prie
tenie și cooperare între România 
și Guineea și Declarația solemnă 
comună româno-guineeză deschi- 
zind noi perspective relațiilor prie
tenești dintre cele două țări și po
poare. Recentele convorbiri la ni
vel inalt de la București au reafir
mat din nou dorința comună' a 
României și Guineei de a amplifi
ca și aprofunda conlucrarea din
tre partidele și țările noastre, spre 
folosul ambelor popoare, al egu- 
zei păcii, progresului și colaborării 
internaționale.

R. P. POLONA

VARȘOVIA 1 — Trimisul Agerpres. 
Stefan Zaides, transmite : La opt 
luni de la începerea introducerii re
formei economice în Polonia, trans
formările au cuprins, practic, toate 
sectoarele economiei naționale. Sint 
transformări care atestă că introdu
cerea reformei economice a fost ne
cesară și că, totodată, sint necesare 
eforturi în vederea reașezării siste
mului de funcționare a întregii eco
nomii. Aceste concluzii se desprind 
din lucrările și analizele făcute. în 
ultima vreme, de Comisia C.C. al 
P.M.U.P. pentru reforma economică, 
de Comitetul economic al Consiliului 
de Miniștri și de guvern, întrunit, 
recent, sub președinția generalului de 
armată Wojciech Jaruzelski. Apreciind 
introducerea reformei ca un factor 
determinant în bunul mers al econo
miei naționale, Consiliul de Miniștri 
a apreciat, in același timp, și faptul 
câ este necesară introducerea unor 
amendamente la prevederile refor
mei. in primul rind în sensul abține
rii unor rezultate mai bune in acti
vitatea de determinare a prețurilor, 
astfel ca, implicit, să se lupte contra 
inflației și a unor tendințe de a se 
obține nefondat venituri mari într-o 
serie de întreprinderi. Este imperios 
necesară, de asemenea. întărirea me
canismelor care stimulează sporirea 
productivității muncii — remareîn- 
du-se că in august a.c. ea crescuse 
cu “ ' ’7,1 la sută pe lucrător in indus-

trie. Guvernul a recomandat, totoda
tă, ca pînă la sfîrșitul anului să se 
creeze condițiile care să permită tra
ducerea în viață, alături de autoges- 
tiune și autofinanțare, și a celui de-al 
treilea principiu de bază al reformei 
— autoconducerea întreprinderilor,

Toate aceste precizări erau necesa
re cu atit mai mult cu cit |peste 
citeva săptămini — așa cum sublinia 
intr-un articol, din „Trybuna Ludu“. 
Zbygniew Madej, vicepreședinte, pre
ședintele Comisiei de Planificare — 
se vor publica variantele planului de 
3 ani al economiei naționale, precum 
și orientările dezvoltării economiei 
naționale pină in 1990, „documentul 
strategiei dezvoltării". Se relevă ca 
deosebit de importantă ideea conținu
tă in planul trienal că primordiale 
sînt aplicarea consecventă a reformei 
economice, restructurarea economiei 
naționale și activizarea bazei de cer
cetări științifice, care va trebui să 
acorde prioritate depistării si folosiri’ 
de noi materii prime autohtone.

„Situația dramatică cu privire !« 
materiile prime în Polonia a devenit 
în mod hotărit un mecanism puter
nic pentru activizarea bazei științific 

•de cercetare ■ în ramura descope"- 
de materii prime indigene" — spd 
ministrul Wladislaw Baka. impui 
nicit al guvernului cu problemei^' 
formei, menționînd că aceasta lia- 
rezultate

A 
în anii imediat următori, x

AGEIUȚ1ILE DC PRESA

■ DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DINTRE CHINA ȘI ZIMBABWE.

I Hu Yaobang, secretar general al
C.C. al P. C. Chinez, a primit, la 

I. Beijing, delegația Uniunii Națio- 
| nale Africane Zimbabwe — B’ron- 

tul Patriotic, condusă de Maurice 
I Nyagumbo, secretar organizatoric 

al C.C. al Z.A.N.U.-F.P., ministrul 
' minelor din Zimbabwe, aflată în- 
Itr-o vizită în R. P. Chineză. După 

cum relatează agenția China Nouă, 
în cursul convorbirii care a avut 
ioc au fost discutate aspecte ale 

I construcției economice din cele
două țări, exprimindu-se . dorința 
părților de a dezvolta relațiile 

. prietenești dintre
babwe.

nat sarcinile perfecționării activi
tății organelor de presă ale parti
dului.

China și Zim-

COMUN UN- 
difuzat de a- 

vizitei

CONVORBIRI CEHOSLOVACO— 
SIRIENE. Primul ministru al gu
vernului Siriei, Abdel Rauf Al-Kas- 
sem, și-a încheiat vizita oficială de 
prietenie în Cehoslovacia, informea
ză agenția C.T.K. Comunicatul co
mun dat publicității cu acest prilej 
relevă necesitatea extinderii, pe mai 
departe, a colaborării bilaterale in 
toate domeniile de activitate și ex
primă poziția părților față de o se
rie de probleme ale actualității in
ternaționale, acordind o atenție de
osebită situației din Orientul Mij
lociu.

I
COMUNICATUL 

GARO-AUSTRIAC 
genția M.T.I. la încheierea 
oficiale in Austria a președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, Gybrgy Lazar, subliniază că. 
în dadrul convorbirilor, au fost 
examinate stadiul și perspectivele 
relațiilor dintre cele ..două țări. 
Șefii celor două guverne s-au pro
nunțat cu hotărîre pentru frinarea 
cursei înarmărilor, au reliefat în
semnătatea continuării dialogului 
Est-Vest, precum și necesitatea 
cheierii cu rezultate pozitive a 
uniunii de la Madrid.

A DOUA FAZA A REMANIERII 
GUVERNAMENTALE ÎN CANA
DA. Primul miinistru canadian, 
Pierre-Elliott Trudeau, a anunțat a 
doua fază a remanierii guverna
mentale începute la 10 septembrie, 
relatează agențiile France Presse șl 
Reuter. Un număr de 13 miniștri 
și-au schimbat portofoliile în cadrul 
unei rotații al cărei obiectiv este 
de a consolida departamentele eco
nomice și de a spori eficiența a- 
cestora.

in- 
re-

LA BOGOTA s-au încheiat 
crările Conferinței naționale

lu-
-------  ------------- ---- _ a
Partidului Comunist din Columbia 

1 consacrate problemelor propagan- 
| dei de partid. Delegații au exami-

PLAN DE REFORMA A JUSTI
ȚIEI ÎN GRECIA. Primul ministru 
al Greciei, Andreas Papandreu, a 
anunțat, într-o ședință a guvernu
lui, un vast plan de reformă a func
ționării justiției, vizind în special 
..însănătoșirea profesiunilor de ma
gistrat și avocat".

J
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Plata Scfntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi și Instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 

export-import presă. P. o. BOX 136—137 telex ; 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul ; Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360. . ■ . • ■ ........... ■■ ■ . , . j .j... . . . I , . \

*


