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MUREȘ: Producție
fizică peste prevederi

ÎN 1NTIMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A
PARTIDULUI COMUNIST
X._______ ROMÂN_______ y

Oamenii muncii din industria ju
dețului Mureș întîmpină Conferin
ța Națională a partidului cu noi și
importante succese în muncă. Mobilizîndu-se exemplar pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor
de plan, ei au realizat, în perioada
de la începutul anului și pină
acum, peste sarcinile de plan, 1 836
tone carbid, 9 500 tone îngrășămin
te cu fosfor, ceramică fină-menaj
în valoare de 1.6 milioane lei, 1 056
tone utilaje pentru exploatarea și
prelucrarea lemnului. O atenție
deosebită a fost acordată produce
rii materialelor de construcții, șan
tierele primind în plus 2 milioane
cărămizi și blocuri ceramice,
2 036 mc cherestea, 276 000 metri
pătrați geamuri trase, precum și
însemnate cantități de PAL. Uni
tățile cu cele mai bune rezultate în
realizarea acestor sporuri de pro
ducție sint combinatul ..Azomureș“ și întreprinderea „Prodcomplex“ din Tirgu Mureș, I.U.P.S. și
I.F.E.T. Mureș-Reghin, precum și
întreprinderea de geamuri și Com
binatul chimic din Tîrnăveni.
(Gh. Giurgiu).

INIȚIATIVĂ, RĂSPUNDERE,
BUNA ORGANIZARE
PENTRU REALIZAREA
PLANULUI PE ACEST O

„în întâmpinarea Conferinței Naționale a partidului, să asi
gurăm realizarea în cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor.
Thate județele să se prezinte la Conferința Națională cu realiza>a în întregime asarcinilor de plan și - acolo unde am stabilit și
tinde este necesar, îndeosebi în domeniul materiilor prime, al ex
portului - chiar cu depășirea planului".
J

♦
Recenta consfătuire de lucru
care a avut loc la C.C. al P.C.R.
constituie încă o dovadă elocventă
a consecvenței cu care conducerea
partidului nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
urmăresc dezbaterea și soluționa
rea operativă a celor mai complexe
și mal stringente probleme ale
activității economice. Așa cum a
subliniat secretarul general al
partidului în cuvîntarea rostită la
încheiereă consfătuirii de lucru,
așa cum au relevat participanții Ia
dezbateri, dispunem de tot ceea ce
este necesar pentru realizarea în
bune condiții a planului pe «cest an,
hotăritoare fiind inițiativa, spiritul
de angajare și răspunderea cu care
se acționează pentru înfăptuirea
sarcinilor — de la muncitor și pină
Ia ministru.
Inițiativă, angajare și răspundere
pentru respectarea riguroasă a
disciplinei de plan. Stadiul reali
zării planului pe 1982 și măsurile
necesare' 'pentru . înfăptuirea > -sa
neabătută s-au situat în centrul
dezbaterilor consfătuirii de lucru.
Problema care se pune acum este
să se ia toate măsurile pentru rea
lizarea prevederilor și recuperarea
restanțelor acolo unde acestea
există — și pentru a realiza chiar
o producție suplimentară in acele
unități unde sint posibilități. în
strinsă legătură cu cerințele ma
jore ale economiei și ale exportu
lui. Desigur, în fiecare ramură, in
fiecare județ și în fiecare între
prindere. sint bine cunoscute cerin
țele actuale și măsurile ce se im
pun pentru înfăptuirea exemplară
a sarcinilor de plan Ia producția
fizică și . la producția-marfă vîndittă și încasată. Dintre prioritățile
actuj L în domeniul realizării planu-

SIBIU : Livrări
suplimentare ia export

NICOLAE CEAUȘESCU

Iui ne oprim la două: 1) concentrarea
tuturor forțelor tehnice și umane din
industria extractivă pentru reali
zarea prevederilor de plan, inclu- ■
siv a sarcinilor suplimentare, ia
producția de cărbune, țiței, gaze
naturale și minereuri, de aceasta
depinzind buna funcționare a în
tregului angrenaj al industriei și al
întregii economii in acest an, ca și
în anul viitor ; 2) producerea și
livrarea ritmică, zi de zi, în condi
ții de calitate ireproșabilă, a fon
dului de marfă destinat exportului,
realizarea in devanș a unor conextracte încheiate cu parteneri
.
terni, concomitent cu intensificarea
preocupărilor pentru creșterea gra
dului de competitivitate a produ
selor, pentru valorificarea cu efi
ciență sporită a mărfurilor românești pe piața externă. Sarcinile
realizării integrale și la fiecare
sortiment a producției fizice și a
exportului trebuie să se situeze, zi
de zi, in centrul atenției tuturor
colectivelor din industrie, a orga
nelor și organizațiilor, de partid.
Inițiativă, angajare și răspun
dere pentru ridicarea calității și
eficienței întregii activități pro
ductive. Iată un domeniu in care
spiritul gospodăresc, de adevărați
proprietari, producători și benefi
ciari, se poate afirma neîngrădit.
Și așa cum s-a subliniat la con
sfătuirea de lucru, calitatea și efi
ciența sint la ora actuală laturi
fundamentale ale muncii deopo
trivă în industrie, in agricultură, în
construcții, in cercetarea științifică,
în pregătirea și perfecționarea ca
drelor. Numai asigurînd un ritm
susținut de înnoire și modernizare
a producției și tehnologiilor, con
comitent cu o execuție ireproșabilă

Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de piele, în
călțăminte' și marochinărie „13 De
cembrie" din Sibiu, unitate frun
tașă pe ramură după primele trei
trimestre ale anului, și-a îndepli
nit înainte de vreme planul la ex
port pe 10 luni, realizînd supli
mentar produse de marochinărie și
încălțăminte in valoare de 25 milipane lei. Acordînd o deosebită atenție calității produselor și respectînd intru totul condițiile con
tractuale, întreprinderea sibiană a
reușit să-și onoreze in această pe
rioadă toate contractele cu toți
partenerii din numeroase țări ale
lumii. (Nicolae Brujan).

a produselor, numai promovînd con
secvent mecanizarea, automatiza
rea și ridicînd calificarea pentru
creșterea mai susținută a produc
tivității muncii, numai reducînd
mai accentuat cheltuielile materia
le și consumurile de materii pri
me. materiale, energie și combusti
bil — cite rezerve nevalorificate. în
acest, sens, au fost prezentate în
cadrul consfătuirii ! — putem obține
creșterea continuă a venitului na
tional, singura sursă a progresului
economic, putem garanta o compe
titivitate tehnică și economică a
tuturor produselor noastre in con
fruntare cu exigentele Înalte ale
pieței mondiale.
., Nu există unitate economică in
care să se poată spune că au fost
epuizate resursele de creștere a eficienței economice. Această reali
tate ..a fost „avută îți ve.dere de se
cretarul general ai partidului Cind
a stabilit citeva din direcțiile ime
diate de acțiune :. să fie revăzute
planurile .de asimilare, de integrare
a producției și să se ia măsuri
practice pentru a realiza și chiar
devansa programele stabilite; să se
acționeze hotărit pentru respectarea
și reducerea suplimentară a con
sumurilor materiale și energetice ;
să se reducă mai accentuat impor
turile prin valorificarea mai efi
cientă a capacităților proprii de
creație și producție ; să se asigure
buna întreținere și funcționare a
mașinilor și instalațiilor și să se
atingă parametrii proiectați ; să se
realizeze neabătut programul de
recuperare și valorificare a mate
rialelor refolosibiie, a resurselor
energetice secundare — pentru a
(Continuare în pag. a V-a)
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Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a reintîlnit,
simbătă, cu tovarășul Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Palestinei.
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Yasser Arafat
au continuat schimbul de păreri cu
privire la dezvoltarea relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, precum și în legătură cu situația
din Orientul Mijlociu, cu alte pro
bleme actuale ale vieții politice in
ternaționale.
în timpul convorbirilor, conducăto
rul partidului și statului nostru și
președintele Comitetului Executiv al I
O.E.P. au reafirmat hotărîrea de a
extinde și întări prietenia, solidari
tatea și colaborarea dintre Partidul
Comunist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, potrivit
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Un nou spital cu 700 de paturi
la Drobeta-Turnu Severin

RUBRICILE NOASTRE : Experi
ența înaintată la tribuna „Scin
teii" ; Colocviile „Scinteii" ; Din
instanță în fața opiniei publi
ce ; Sport ; De pretutindeni ;
Reportaj pe glob ; Chenar de
duminică

Zestrea edilitară a municipiului
Drobeta-Turnu Severin s-a îmbo
gățit, simbătă, 30 octombrie, cu un
nou și impunător obiectiv : spitalul
cu 700 de paturi. Cele 8 secții ale
spitalului sint dotate cu apa
ratură modernă. în cadrul cărora
se asigură oamenilor muncii din
județ asistentă si tratament în

conditii optime. Tot aici funcțio
nează și o policlinică cu -26 cabi
nete de specialitate.
Amplasat în cartierul Crihala, în
care s-au construit peste 12 000
apartamente, noul spital cu 700 de
paturi se integrează armonios in
arhitectura modernă a municipiului.
(Virgiliu Tătaru).

Experiențe, preocupări în acțiunea de readucere

în circuitul agricol a terenurilor supuse degradării

Aici va fi o vale a fertilității"
Toamnă românească
Lumina risipită-n mătăsuri și culori
pe șesurile vaste, în codri și pe gruiuri,
văzduhu-așteaptă zboruri înalte de cocori
și porumbiștea-i parte sub galbenele-i tuiuri,
Grădini, livezi țin calea cu-arome de eteruri
podgorii cu mustoase podoabe de cleștar,
cînd griul colț dă-n brazde, netemător de geruri
cîmpia s-o-mpinzească sub zorii lui Brumar
Iși trece luna discul prin nopțile agreste
și stelele pe boltă împrăștie văpăi ;
cu faptul dimineții ce-ntîrzie-n ferestre
coboară păcurarii cu turmele spre văi.

Din cîmp se-adună rodul și drumuri|e-s pline
iar negura din piscuri se lasă pină jos
deschis hambarul țării are temei și ține
comorile de boabe ce din sudori le-am scos.
E pîinea albă-a celor ce cu voință dreaptă
dau patriei spre slavă prinosul muncii lor
și luptă cu tărie să împ!inească-n faptă
o năzuință sacră, un vis de viitor.
E plinea hărniciei la mese luminate
din marile orașe, din sate și cătune,
recolta din întreceri cu cinste însemnate
și darul fără seamăn al gliilor străbune.

Vlaicu BÂRNA

In cele ce urmează va fi
vorba despre recuperarea
pentru agricultură a 54 400
hectare în județul Buzău,
mai exact in bazinul Călmățuiului. Gindiți-vă că
asta înseamnă, aproximativ,
echivalentul a trei sferturi
din Insula Mare a Brăilei
(fosta baltă a Brăilei). Alt
fel spus, socotind o produc
ție de numai 5 000 de kg la
hectar, suprafața în cauză
poate
însemna.
anual,
272 000 tone de porumb ! In
viitor. Intr-un viitor pe
care oamenii acestor locuri
îl văd aproape, chiar foarte
aproape ; o chestiune de
cițiva ani.
Gîndită mai de mult. în
cepută. oarecum, anul aces
ta. marea bătălie, de fapt,
abia acum a pornit, in zile
le de după plenara din oc
tombrie a C.C. al P.C.R.
Dar s-o luăm metodic.
în cuvintul său la plena
ră, Gheorghe Dinu, Erou
al Muncii Socialiste, pre
ședintele C.A.P. Smeeni
(Buzău), între alte chestiuni
curente ale muncii agri
cultorilor buzoieni, a amin
tit-o și pe aceea a realiză
rii unor vaste lucrări de
îmbunătățiri funciare pen
tru amenajarea complexă a
bazinului hidrografic Căl
mățui. lucrări care, potrivit
unei eșalonări, ar urma să
Se încheie prin 1987... Ulte
rior s-a cerut ca specialiștii,
organele în drept să se
gindească la o reeșalonare
a termenelor, la o concen-

toate teritoriile arabe ocupate
urma războiului din 1967, pe reci
noașterea dreptului poporului palest
nian la autodeterminare, la const
tuirea unui stat palestinian ind<
pendent.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
tovarășul Yasser Arafat și-au man
festat satisfacția față de noile cor
vorbiri purtate, afirmîndu-și încr<
derea că ele vor contribui, prin re
zultatele lor, la adincirea, pe mi
departe, a relațiilor prietenești dir
tre Partidul Comunist Român și Ol
ganizația pentru Eliberarea Palest:
nei, în spiritul stimei și respectuli
reciproc, în interesul amplificării i
aprofundării raporturilor dintre eel
două popoare, al solidarității și uni
tății forțelor revoluționare, antiim
perialiste de pretutindeni, al’ cauze
păcii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale.
Convorbirile s-:-au desfășurat întratmosferă de caldă cordialitate ț
prietenie.

Cuvînf
pentru cei ce ne scriu

In ziarul de azi

Foto z Sandu Cristian

orientărilor și înțelegerilor conveni
te. A fost exprimată convingerea că
promovarea largă a bunelor relații
dintre P.C.R. și O.E.P. corespunde
dorinței și aspirațiilor popoarelor
român și palestinian, este în folosul
șl spre binele lor, reprezentînd, tot
odată, o contribuție importantă la
eforturile generale pentru soluțio
narea politică, pe calea tratativelor,
a conflictului din Orientul Mijlociu,
pentru rezolvarea problemei palesti
niene, pentru instaurarea păcii în
regiune.
Reluînd examinarea ultimelor evo
luții ale situației din Orientul Mijlo
ciu, tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Yasser Arafat au subliniat
că în actualele condiții internaționa
le se impune, mai mult ca oricînd,
să fie intensificate acțiunile politice
și diplomatice pentru realizarea unei
reglementări globale, juste și du
rabile a conflictului din zonă, pentru
statornicirea unei păci trainice, ba
zată pe retragerea Israelului din

trare a efortului pentru ca
aceste 54 400 hectare din
pămintul țării să redevină
fertile cu mult mai devre
me. 'Ar fi.un efort pe de
plin justificat.
Și, desigur, posibil.
Ing. Romică Condruz, di
rector al întreprinderii de
utilaj terasier, îmbunătă
țiri funciare, proiectare și
execuție
de construcții

Prin ■ stagnarea apei s-a
produs sărăturarea. A doua:
rîul Călmățui nu are o al
bie bine profilată. E un
rîuleț cu o comportare cu
rioasă. Iese din pămînt in
pădurea Spătara. apoi ur
mează un curs cu infinite
meandre și cu o curgere
atît de lentă incit pare că
stagnează. Astfel că n-a
preluat apele din precipi-

54400 hectare din bazinul
Călmățui, județul Buzău,
vor fi redate agriculturii
(I.U.T.I.F.P.E.C.) Buzău este
în măsură să ne dea expli
cații mai de amănunt.
— Ce este, de fapt, cu
pămintul. acesta ?
— Sint, mai exact. 54 432
de hectare de-a lungul
Călmățuiului. de la izvor și
pe tot cursul său de pe te
ritoriul județului. Păminturi degradate prin exces
de umiditate, sărăturate.
Acolo unde sint cultivate,
produc extrem de puțin...
— Cum au ajuns așa ?
— E un proces început in
urmă cu cine știe cite zeci
și sute de ani și accentuat
mereu. Generat de. două
cauze. Prima : terenul are
o textură grea, care n-a
permis ca apele din preci
pitații să spele solul și să
un drenaj natural.

tații și pe cele freatice, cit
a contribuit la staționarea
lor și deci la sărăturarea
terenurilor din jur...
Oamenii n-au stat cu
mina în sin. Au încercat să
lupte cu această calamitate.
La Smeeni a funcționat un
punct experimental al Aca
demiei de științe agricole.
Un teren a fost înconjurat
cu puțuri forate in care se
urmărea nivelul apei, in
centru s-a plasat un puț de
colectare din care apa era
pompată. Oarecare rezultate
au fost. Dar cu ce preț !
Nti, rezolvări parțiale nu
pot exista. Ar fi o luptă
surdă și zadarnică.
Studiile pentru o rezolva
re radicală au început în
urmă cu multi ani. pină la
realizarea unui proiect ge-

neral de către I.S.P.I.F.
(Institutul de studii și pro
iectări pentru îmbunătățiri
funciare) București. Care,
cum aminteam Ia început,
a intrat acum sub inciden
ța urgenței pe care o im
pune ideea de a ii readusă
la viață o uriașă „moșie" a
țării. Două lucrări de bază
(și de ' mare amploare)
sint prevăzute în proiect.
Regularizarea (și. desigur,
adincirea) rîului Călmățui,
care să asigure preluarea și
evacuarea apelor de orice
proveniență ' din întregul
bazin, pe o lungime de 54
de km și. în paralel, ame
najarea hidroameliorativă,
in complex, a bazinului.
(Desecări pe toată supra
fața. drenaje pe 13 700 hec
tare, irigații pe 6 300 hec
tare și altele). Lucrările
continuă in județul Brăila
(unde s-au și executat o
parte).
Oamenii de aici, din agricultura Buzăului. sint
stăpîniți in aceste zile (și
în legătură cu perspectiva
reînvierii acestor păminturi) de o însuflețire apar
te. Pe cițiva dintre cei
direct implicați și răspunză
tori i-am găsit adunați la
comitetul județean de par
tid în jurul uriașei hărți a
bazinului Călmățui și al

Mihai CARANFTL
Stelian CHIPER
corespondentul

„Scinteii

(Continuare în pag, a V-a)^

Ziarului „Sclnteia" — in calitatea
sa de organ al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român — i
se adresează zilnic o seamă de oa
meni ai muncii si cetățeni, fie pr.n
intermediul scrisorilor, fie prin te
lefon sau direct la biroul de audien
te al redacției. Numai in luna octombrie, pe care o încheiem azi,
ne-au scris ori ne-au vizitat 2 018
persoane, fără a mai socoti nu
mărul mare de telefoane —
a căror evidentă este greu de ținut
și nici nu ne-am propus s-o ținem.
Se cunoaște cită atenție acordă
conducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, întăririi
permanente a legăturii cu masele
populare, cu cetățenii. O seamă de
hotărîri de partid abordind acest
aspect trasează sarcini importante
— organizațiilor de partid, sindica
telor,' U.T.C., celorlalte organi
zații obștești, ca și organelor de
conducere colectivă de stat — pen
tru a-și îmbunătăți mereu activita
tea de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor și cererilor oamenilor mun
cii — important factor în realizarea
unui dialog viu, a unui contact am
plu și fertil cu poporul. In baza acestor documente, in lumina cuvîntării rostite de secretarul general
al partidului la adunarea festivă
consacrată celei de-a 50-a aniver
sări a „Scinteii", pentru orice or
gan de presă lucrul cu scrisorile ci
titorilor reprezintă o sarcină pri
mordială.
De ce se adresează omul „Scin
teii" ? Dintr-o mie și unul de moti
ve. A văzut in jurul său — în uni
tatea unde lucrează, in localitatea
unde domiciliază, in curtea vecinu
lui de casă — ceva frumos, o ini
țiativă, o realizare, o experiență și
simte datoria civică de a o face
cunoscută larg, pentru ca tot ce e
bun să se răspindească și să se ge
neralizeze in interesul nostru co
mun. A constatat, tot în perimetrul
muncii și vieții sale, ceva in nere
gulă, o neglijență, o nepricepere, o
răminere in urmă sau un abuz și
simte datoria la fel de civică să ia
atitudine publică — in virtutea unui
limpede stipulat drept constituțio
nal — atît pentru îndreptarea' situa
ției criticabile, cit și pentru evi
tarea ei in viitor.
A fost, in sfirșit, nedreptățit de
cineva, ori i se pare că a fost ne
dreptățit. a fost pus ne drumuri
după cine știe ce adeverință, tl
amină nu știu cine de pe o zi pe
alta cu satisfacerea unei cereri jus
tificate — șl se adresează ziarului
Cu încrederea că va fi ajutat.
Acestea sint subiectele cele mai
frecvente ale intervențiilor primi
te la redacție și, se înțelege, tot în
acest spirit
analitic, responsabil,
principial și constructiv — aștep-.
tăm mereu alte și alte colaborări.
Cum spuneam, fiecare ia legătura
cu ziarul pe calea ce-i este mai la
îndemină. Diferită este și forma de
exprimare: informații sau reporta
je, note critice sau anchete, fapte
diverse sau interviuri, consemnări
reportericești sau fotografii, chiar
versuri, epigrame, desene și cari
caturi — iată formulele publicistice
abordate în funcție de subiect, de

preferință, de posibilitățile fiecă
ruia.
Adresindu-se „Scinteii", oamenii
intră intr-un dialog necesar și’ aș
teptat cu ziarul, cu ceilalți cititori,
cu organe de partid și de stat; cu
organizații de masă și obștești.
Prinde viață deci, si pe această
cale, unul din principiile de bază
ale democrației socialiste proprii
societății noastre : atragerea tot
mai largă a maselor la conducerea
treburilor obștești, la rezolvarea
problemelor concrete pe care le ri
dică realitatea, consultarea perma
nentă a cetățenilor asupra tuturor
chestiunilor care privesc viață și
munca lor. De aceea, este citi se
poate de firesc ca toți cei ce iii se
adresează să cunoască la timp și
nemijlocit ce se intimplă cu sem
nalele lor, care le sint drumul șl
finalitatea.
In lumina hotărîrilor de partid și
a indicațiilor repetate date de to
varășul Nicolae Ceaușescu — pre
ocupat, cum știm cu, toții, de con
tinua perfecționare a muncii de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor
șl cererilor cetățenilor — și în vir
tutea deopotrivă a unor îndatoriri
și drepturi prevăzute de Legea pre
sei, ziarul nostru acordă toată aten
ția fiecărei scrisori, sau intervenții
venite de la cititori. Sarcini coti
diene in acest sens și-a asumat nu
numai compartimentul specializat
pe aceste probleme, secția de scri
sori, ci întregul corp redacțional.
Evident, prima cale — și cea mai
dorită de cei ce ne scriu, ca șl de
redacție — este de a încredința
tiparului, intr-o .formă sau alta,
gindurile așternute pe hirtia tri
misă „Scinteii". Multe scrisori apar
așa cum au venit, trecind, din pli
cul in care au făcut drumul, direct
in pagina de ziar.
Alte scrisori au fost reflectate in
ziarul nostru in diverse forme —
fie prescurtat (numai miezul pro
blemei ori propunerii), fie comen
tat, după cum o serie de sesizări
cetățenești au constituit binevenite
semnale și puncte de pornire pen
tru redactorii „Scinteii" in docu
mentări la fața locului (uneori
chiar împreună cu semnatarii scri
sorilor) pentru realizarea unor an
chete mai ample și eficiente, pu
blicate și in această luriă.
Există și categoria scrisorilor pe
care redacția le trimite la autorită
țile competente, însoțite de o adresă
prin care se solicită verificarea
profundă a faptelor, întreprinderea
măsurilor de remediere a deficien
țelor confirmate ca fiind reale șt
comunicarea răspunsului — în ter
menul legal de 30 de zile! — atît
către semnatarul scrisorii, cit și
către redacția „Scinteii". Și. autori
tățile procedează, de regulă, în acest mod indicat de lege. Iar atunci
cind n-o fac, ziarul — în spiritul
Legii presei — intervine prompt.
în sfirșit, cetățenilor expeditori
ai unor scrisori care nu se înca
drează în nici una din aceste ăategorii ori care cuprind întrebări
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„Pentru noi, corespondentul voluntar
este acel ochi în plus care vede

ceea ce nai n-am observat la timp"
Cind am solicitat colegilor de
muncă de la „Secția scrisori" a zia
rului nostru citeva exemple de lo
calități ale căror autorități privesc
șl primesc cu solicitudine scrisorile
de la cetățeni trimise „Scinteii" și
retrimise apoi organelor respective
pentru verificare și soluționare —
nu am putut primi" exemplele con
crete pe care le așteptam. De ce ?
Pentru simplul și imbucurătoru)
motiv că — așa cum ni s-a preci
zat — mai in toate județele, ora
șele și comunele, autoritățile locale,
ca și conducerile întreprinderilor și
instituțiilor manifestă receptivita
tea cuvenită, ințelegindu-și și indeplinindu-și întru totul, și in spi
ritul legii, îndatoririle la care ne
referim. Atunci am deschis la întîmplare un sertar, și tot la întimplare am scos din el o scrisoare :
era din Drobeta-Turnu Severin.
După ce mulțumea redacției „pen
tru modul operativ și principial in
care am constatat că rezolvați scri
sorile oamenilor muncii" (erau ci
tate, spre argumentare, unele
exemple concrete). Mihai Constantinescu, din strada Unirii nr. 87,
sesiza „Scinteii", de data aceasta,
o problemă personală : cumpărase
un apartament — in stare bună la
recepție, dar in care, după puțin
timp, apăruseră unele defecțiuni
ascunse ; se adresase constructoru
lui, însă acesta tergiversa efectua
rea remedie-ilor necesare, incercind probabil să
scape de o ase
menea sarcină ne
prevăzută. Scri
soarea fusese ex
pediată
în
11
martie 1932, înre
gistrată Ia „Scînteia" in 16 martie,
trimisă la Consi
liul popular mu
nicipal DrobetaȚurnu Severin in
17 martie, primită
de acesta la 23
martie. în 19 aprilie primeam la redacție o adresă
in care se relata, printre -altele, că
scrisoarea respectivă a fost dată
spre verificare șl rezolvare tovară
șilor Gheorghe Filimon (director)
și Aurică Tîriea (tehnician) de la
I.J.G.C.L. Mehedinți, care au con
statat că sesizarea era justă și
au luat apoi legătura cu construc
torul în cauză (I.J.C.M. Mehe
dinți), care „a executat lucrările
ce se impuneau pentru remedierea
tuturor defecțiunilor semnalate de
petiționar". în final se mențio
na că „s-a încheiat un proces
verbal prin care tov. Constantinescu Mihai a confirmat executa
rea tuturor lucrărilor solicitate".
Adresa era semnată de primarul
municipiului și întărită de semnă
tura primului secretar al Comite
tului județean de partid Mehedinți.
Am răsfoit, in continuare, toate
scrisorile provenite din orașul
Drobeta-Turnu Severin în cursul
anului 1982. Fiecare fusese rezol
vată la fel, așa cum e firesc și ne
cesar, potrivit Legii presei : în ter
men de cel mult 30 de zile de la
primirea sesizării, cu răspuns scris
cuprinzind atit numele organelor
și persoanelor autorizate să verifi
ce pe teren și să ia măsurile ce se
impun, cît și mențiunea că autorul
scrisorii a fost înștiințat asupra
rezolvării ori asupra posibilităților
de rezolvare intr-un viitor apro
piat, exact determinat. $1. binemțeles. cu semnătura primarului municioiului.
Dorind să finalizăm cît mai edi
ficator si mai folositor investigația
începută, am pus în geantă toate
aceste scrisori trimise „Scinteii" de
cetă'enii severineni de la 1 ianua
rie pină Ia 1 octombrie (oeste 30'
și am plecat cu ele la fața locului,
pe teren. în caDitala mehedințeană,
una cite una, toate s-au adeverit
pină la urmă. Și cu toate se lu
crase cum se cuvine ; chiar și cu
anonimele — care, se știe, nu
creează autorităților obligația de a
fi luate în considerație. E adevă
rat, au mai rămas ceva măsuri de
îndeplinit dintre cele impuse de
situațiile semnalate in scrisorile in
discuție. Dar si aceste puține res
tanțe se află în evidență și ur
mează a fi rezolvate în cel mai
scurt timp posibil.
Am mers anoi la primăria mu
nicipiului,- acolo unde sosește și de
unde pleacă în final orice scrisoare
cetățenească trimisă de „Scînteia"
spre a fi cercetată și soluțio
nată. Poate n-o să credeți, dar
coincidența a făcut să-1 găsim pe
tovarășul primar Ion Cazacu (ne
avertizat de vizita noastră și de
scopul ei) lucrind exact cu scriso
rile oamenilor muncii : citea, in
dica verificări, analize și măsuri,
■ punea rezoluții;
— Primiți multe scrisori și sesi
zări cetățenești, tovarășe primar ?
— Multe.
— Sint atit de multe incit vă pu
teți îngrijora Ia un moment dat de
cite nereguli există in oraș ?
— în primul rînd, că nu toate
sint reclamații. Sint mulți oameni
ai muncii care evidențiază anumite

realizări și experiențe de care cred
că primăria nu are cunoștință,
după cum mulți fac pur și simplu
sugestii de mai bine fără a în
semna că ii nemulțumește ceva
rău. Sigur, am trăit și momente
cind nu ne-ă convenit că anumite
probleme nevralgice, in loc să ne
fie sesizate nouă, au fost aduse
direct la cunoștința organelor de
partid județene sau chiar centrale,
inclusiv la organul central de pre
să al partidului.
— Mai ales că, de obicei, aceasta
înseamnă că respectivul cetățean aîncercat în prealabil rezolvarea pe
plan local, dar dreptatea iui n-a
fost, ori n-a’ putut să fie, satisfă
cută.
— Așa este. Ne-a convenit, nu
ne-a convenit, ne-am făcut bunul
obicei de a nu ne preocupa de
unde vine scrisoarea, ci de adevă
rul exprimat in ea și de modul in
care putem da curs solicitării cetă
țeanului. în spiritul indicat in ne
numărate rinduri de partid, de to
varășul Nicolae Ceausescu personal,
pentru noi corespondentul volun
tar — cel ce scrie o dată, ca $i
cel ce scrie permanent la ^iar —
fie că se referă la o problemă de
ordin general sau la unp particu
lară, constituie un real ajutor. De
ce 7 Pentru că el este acel ochi in
plus, este acea minte limpede în
plus care vede și care judecă ceea
ce noi nu am observat Ia timp ; el
ne ajută să cu
noaștem și mai
bine „pulsul" orașului, pentru a
depista unele fe
nomene negative
și a înlătura cau
zele lor — in pa
ralel cu aplicarea
măsurilor necesa
re evitării urmă
rilor lor. înțelegînd lucrurile în
acest sens, acti
vitatea corespon
dentului voluntar
nu ne poate incomoda: dimpotrivă,
ea ne ajută. Tocmai de aceea preo
cuparea noastră este nu numai de
a rezolva sesizările, ci de a cultiva
și permanentiza un asemenea climat
stimulatoriu incit cetățenii să. se
exprime deschis, liber, să fie ac
tivi și să-și comunice opiniile, ob
servațiile cum socotesc ei mai ni
merit : direct la noi, la organele
județului, la organele centrale, la
presă.
— Să ințelegemi tovarășe primar,
că vă bucură să primiți cit mai
des asemenea „ajutoare" prin
„Scînteia" ?
— Dacă oamenii se adresează
ziarului înseamnă că sînt proble
me. Ne bucurăm deci că și scriso
rile primite prin intermediul
„Scinteii" ne sînt de un real folos.
Dovadă că le rezolvăm cu solicitu
dine și răspundere, fără teama că
in felul acesta s-au dezvăluit cine
știe ce deficiențe din activitatea
noastră. Dealtfel, sint convins că
în acest fel judecă toate autorită
țile locale din țară, toate conduce
rile de colective care primesc spre
soluționare scrisori de la organele
noastre de presă. Evident, ne-am
bucura de o mie de ori mai mult
ca numărul sesizărilor să scadă
mereu -- dar numai ca semn al
scăderii corespunzătoare a feno
menelor negative.
— Și cum procedați, practic, cu
scrisorile ce vă sosesc in atenție
din partea redacției noastre ?
— Le citesc pe toate. Pe fiecare
indic cine să se ocupe în conti
nuare de ea. Pe cele ce privesc
probleme de producție sau de le
gislație le rezolvăm cel mai opera
tiv. fiindcă și mijloacele respective
ne sjnt mai la îndemînă. Pe cele
care solicită locuințe, butelii de
gaze lichefiate ș.a. le ' inventariem
și le introducem în listele de prio
rități. stabilindu-le termene și mă
suri concrete de soluționare.
— Sînt toate solicitările îndrep
tățite ?
— Noi răspundem prin scris tu
turor cetățenilor, și celor care
n-au dreptate, chiar și reclamagii
lor de profesie — căci avem și de
aceștia. Pe cei ce se declară ne
mulțumiți de rezoluția dată de noi
îi invităm la audiente pentru a le
explica mai pe îndelete și a-i lă
muri definitiv. în spiritul legii, în
spiritul adevărului.
— Sistemul dumneavoastră de
lucru cu scrisorile corespondenților
noștri voluntari este atit de bine
organizat, tovarășe primar, incit și
alte localități (nu dăm noi nume
acum, dar există) ar putea să vă
urmeze exemplul și să vă preia
experiența. Chiar ne mirăm că,
deși lucrați a'a de bine, mai rămin scrisori nesoluționate cores
punzător. mai sint fenomene dintre
acelea care fac obiectul unor sesi
zări repetate.
— Ce să-i faci, nu întotdeauna
și nu toate rezolvările depind ex
clusiv de noi
— Important este să aveți întot
deauna conștiința împăcată că ați
făcut tot ce depindea de dumnea
voastră 1

Os vorbă cu
primarul municipiului
Drobeta-Turnu Severin

CUM SIMT RECEPTATE SEMNALELE CRITICE

ACEȘTI OAMENI MINUNAȚI
«...Iar cind văd, dragul
mamei, un lucru nou. bine
făcut, cind mă conving
că ceea ce s-a hotărit se
și înfăptuiește, simt ne
voia să vorbesc despre acestea fiecărui locuitor al
țării. Și cum altfel aș pu
tea să o tac decit adresindu-mâ „Scinteii" —
ziarul partidului și po
porului nostru ce stă la
indemîna 'fiecărui cetă
țean ?» Rîndurile acestea
fac parte — precum se
vede — dintr-o scrisoare
de familie. O adresa, cu
peste 10 ani in urmă,
Aurelia Ciorăscu fiului
ei, Gheorghe, proaspăt
inginer, pe atunci la Fieni
— Dimbovița. drept „ex
plicație" la o altă scrisoa
re, in care acesta ii măr
turisise : „Sint bucuros,
mama, că mă ții la cu
rent și prin ziar cu tot
ce-i nou in comuna noas
tră" — Avrămescu, județul
Botoșani. De ce le-am ci
tat ? Fiindcă atunci, ca și
cu. alți 15—20 de ani mai
inatnte, sau ca și acum,
cind scrisoarea-mărturie
am regăsit-o la... expedi
tor. in „arhiva familiei",
resortul îndeletnicirii de
corespondent voluntar al
Aureliei Ciorăscu a ră
mas același : desprinderea
din realitățile vieții loca
le a noilor . fire ce apar,
din dorința de a se evi
denția publicistic țesătura
împlinirilor cotidiene din
întreaga tară la o scară
cit mai apropiată celei de
1/1. Iar mai apoi, de a
lăsa moștenire — in „hro
nicul de țară" ce devine
ziarul incepind cu a doua
zi după apariție — că „și
la noi. la.„. in ziua de...,
s-a constituit", ori „s-a
dat în folosință...", ori
„s-a realizat..." etc. etc.
Zeci și zeci de asemenea
informații, transpuse in
literă de plumb și cer
neală tipografică, ce s-au
aflat la timpul lor sub
ochii cititorului „Scinteii",
figurează acum, decupate
din paginile ziarului, in
tr-un dosar al corespon
dentei noastre voluntare.
— E o cronică gata scri
să, observăm parcurgind

filele aflate intre cele
două coperți.
— Dosarul a contribuit
deja la redactarea mono
grafiei comunei — ni se
răspunde.
— inclusiv observațiile
critice ce le-ați făcut prin
intermediul presei 1
— Chiar și acestea. De
oarece n-am criticat nici
odată decit ceea ce se
opunea mersului nostru
inainte. Mentalități ruti
nate. situații birocratice,
comoditatea, lipsa de răs
pundere ori de curaj in
fața legii, traiul din ne-

lie. („Cum poți să critici
pe cineva — se întreba
cu gindul la incompatibi
litatea situațiilor — cind
tu însuți, corespondent
voluntar, te știi vulnera
bil !“). E tocmai faptul —
in cumul cu „stricta obiectivitate", cum o nu
mește — ce a făcut-o im
pasibilă in fața reproșu
rilor subiectiviste, directe
ori deghizate. E ceea ce
i-a dat corespondentei
noastre voluntare garan
ția că se află angrenată
îritr-o instituție, ceea • ce
i-a adus mai apoi această
---------------------------------------- ț------------

...Aici, în ținutul
Botoșanilor
muncă. Dar totdeauna cu
strictă obiectivitate 1 De
aceea, nici n-am avut re
proșuri de pe urma cri
ticii.
— Chiar nici unul ?
— Asta ar fi imposibil.
Și ajungînd aici, tova
rășa Ciorăscu ne-a con
turat, un convingător „ta
blou" al calităților ce tre
buie să Ie întrunească
orice corespondent de
presă voluntar, necesare,
dealtfel, tuturor lucrăto
rilor in domeniu. începînd cu recunoașterea
sinceră că ea însăși, după
ce i s-a .acordat acest
credit („cind am primit
plicurile cu antetul „Scin
teii" am simțit că toată
redacția parcă s-ar fi
mutat in casa mea") a
devenit un „altcineva",
în comportarea cu oame
nii. în Îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu
(este cea care, pină la
pensionare, a întocmit și
transmis zi de zi buleti
nul meteorologic din...
Polul nord al țării). în
viața civică ori de fami-

recunoaștere. Ne mărturi
sea
tovarășa Virginia
Isac, primarul comunei :
„Ori de cite ori se petrece
un eveniment mai sem
nificativ in viata săteni
lor, o invităm sau o în
științăm și pe tovarășa
Ciorăscu. Știm precis că
prin discernămintul șt
condeiul ei, acesta s-ar
putea să ajungă în fața
cititorilor din întreaga
țară".
Sint. în județul Boto
șani, și alți corespondenți
voluntari ai „Scinteii" a
căror activitate se mă
soară nu in ani, ci in de
cenii. Franj Iamșec — in.
prezent vicepreședinte al
Consiliului popular orășe
nesc Săveni — și-a văzut
semnătura in pagină ti
părită încă în toamna anului 1949. Iar de atunci
pină acum — de citeva
sute de ori. Cele mat
multe, sub felurite infor
mații. Dar și sub nume
roase însemnări, note cri
tice. „fapte diverse". Obiecții din partea cuiva
pentru acestea din urmă?
„într-o țară liberă ca a

noastră — răspunde — in
care dialogul sincer, des
chis este practicat și pro
movat consecvent de omul
aflat in fruntea partidului
și a țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, deci în acest
context, nu-i poate fi ni
mănui frică să spună adevârul pe față". Econo
mistul loan Halunga, in
calitatea de șef al inspec
ției financiare teritoriale,
iși are „biroul de lucru"
in fiecare unitate econo
mică a județului. îl
bucură orice inițiativă
întru mai buna gospodă
rire a avuției naționale.
Așa cum il intrigă aspec
tele de risipă, de negli
jență, abuzurile. Iar cind
găsește concluzii genera
lizatoare — modalități de
extindere pentru inițiati
ve. căi de eradicare pen
tru deficiențe — dă cur<
vocației gazetărești. Ște
fan Apătcanu este jude
cător la tribunalul jude
țean. „Pină șl simpla dez
văluire a unor fapte ii
poate determina pe mulți
să-și evite prezența in
fața instanței" — iși zice.
Și ...scrie. Depășindu-și
intenția și — de cele mai
multe ori, in sensul fru
mos al cuvintului — con
diția de corespondent vo
luntar. Deci, scrie ca un
gazetar autentic.
I-am întrebat pe acești
oameni minunați din ți
nutul Botoșanilor de sa
tisfacțiile aduse de aceas
tă preocupare. Sînt mul
te, ne-au răspuns. Și toa
te țin de satisfacția mo
rală. spirituală, de ceea
ce numim prezența in ce
tate. Cea mai mare se apreciază insă a fi faptul
că „Scînteia" — ca, de
altfel, fiecare dintre pu
blicațiile existente astăzi
in patria noastră — le dă
posibilitatea să-și spună
gîndurile, să-și manifeste
deschis și sincer atitudi
nea. Adică să se afle, și
pe această cale, intr-un
permanent și constructiv
dialog cu toți compatrioții.

Silvestri AILENEI
„Scinteii*

corespondentul

MOTO W E UN RĂSPUNS...
mai ales dacă durează
de 174 de zile
Conform. Legii presei, conducătorii unităților socialiste, precum și
cei ai organizațiilor de masă și obștești sint obligați să răspundă în
scris semnalelor critice și opiniilor formulate de ziariști și corespon
denți voluntari cu privire la activitatea colectivelor respective. Răs
punsul, întocmit pe baza unei analize exigente și obiective a faptelor,
trebuie să cuprindă părerea organului de conducere asupra veridici
tății celor semnalate și, dacă sesizarea se confirmă, măsurile întreprin
se pentru remedierea lipsurilor.
In marea majoritate a cazurilor, aceste răspunsuri ne parvin la
redacție fără întîrzieri. Sînt însă și situații cind nu se întîmplă astfel.
In cele ce urmează, relatăm una dintre acestea.
sediul
central
al
I.T.A. —
La redacție ne-a 6osit o sesizare
care dezvăluia o serie de nereguli C.I.U.M.T.R., din strada Smîrdan
nr. 27. Acolo, in prezența directo
din cadrul întreprinderii de trans
rului întreprinderii, a secretarului
porturi auto — C.I.U.M.T.R. Bucu
rești. Despre ce era vorba ? Pe
comitetului de partid și a altor fac
scurt, erau inserate mai multe atori de conducere, am dezvăluit tot
buzuri atribuite unui inginer șef
ce scria in sesizarea cu pricina. Am
de serviciu : vine la lucru pe la observat că tovarășii de față n-au
fost chiar surprinși, dar cînd a fost
ora 8,30 și pleacă pe la 12—12,30 ;
să-și expună părerea, unii au negat
are și lipsuri in condica de pre
zență ; folosește un stil de muncă
categoric, iar alții au opinat că ceva,
dictatorial dirijat de interese per
ceva ar putea fi adevărat. Le-am
sonale ; favorizează in mod vădit
lăsat tovarășilor două copii inte
unii subalterni care ii fac diverse
grale ale scrisorii (una pentru di
servicii acasă ; a pus un șofer să-i
recție. alta pentru comitetul ie
ducă zilnic copilul la. grădiniță și
partid) și am plecat cu promisiyaiea
să-1 aducă acasă cu mașina în
că se va cerceta fiecare acuzați'O, că
treprinderii ; o dată a trimis pe ase va sta de vorbă cu fiecare' ^in
celași șofer, cu aceeași mașină, in
tre cei citați, chiar și cu alți că
delegație- la Constanța și altă dată se va dezbate cazul in colect și
la Sibiu — fără nici o sarcină de
apoi se va trimite la „Scînteia" un
serviciu, numai cu comisioane că
răspuns autorizat, în termen legal.
tre rudele- respectivului șef de ser
Se întîmplă aceasta în 10 mai 1982.
viciu ; se comportă neprincipial și
Azi sintem in 31 octombrie 1982.
nelegal cu unii angajați, pe care
Au trecut, prin urmare, 174 de zile
i-a determinat să părăse^că uni
și nu am primit nici un râsuuns.
tatea (și se citau nume) ; a folosit
Schimbarea directorului intreorintimp de două luni o „Dacie 1300derii — survenită între timp — nu
breck", de culoare grena (9-B-3 132)
direcțiunea și nici comite
în interes personal, cu șoferi scutește
tul de partid de o obligație legală
de la siguranța circulației din
fermă și limpede. O reamintim, așa
întreprindere ; primește țigări, bău
cum este înscrisă in Legea presei
turi, păsări de la diferite persoane
nr.
3 din 1974 : „Organele de stat,
ca „plocoane" pentru tot felul de
întreprinderile și instituțiile, pre
facilități etc. în Încheiere se men
cum și organizațiile de masă și
ționa că relații pentru confirmarea
obștești au datoria să răspundă in
acestor abuzuri pot da șapte per
scris organului de presă, in termen
soane (citate nominal), plus toți
do 30 de zile de la data primirii
ceilalți șefi de serviciu de la I.T.A.
comunicării trimise de acesta cu
— C.I.U.M.T.R.
prinzind opiniile critice exprimate
...Desigur că primul nostru gînd
in presă cu privire la activitatea
a fost să verificăm direct cele
lor" (articolul 64).
semnalate. După ce am discutat
Așadar, refuzind zicala că și tă
cu cîțiva dintre „martorii" citați
e un răspuns, redacția noas
ne-am dat seama că faptele încep cerea
tră incă mai așteaptă răspunsul
să se confirme, dar că ițele Încep
dumneavoastră scris, tovarășe di
să se Încurce. $i-atunci, împreună
rector și tovarășe secretar de partid
cu un coleg de redacție — juristul
de la I.T.A. — C.I.U.M.T.R. Bucu
Florin Ciobănescu — am mers la
rești 1

PORNIND DE LA O SESIZARE DIN BREASTA-DOLJ

Citeva precizări necesare

Am trecut iarăși zilele
acestea pe lingă șantierul'
noului spital de obstetrică-ginecologie ce se con
struiește in Brăila. E o
mindrie să vezi cum se
inalță această nouă casă
de sănătate, care va avea
500 de paturi și cabinete
moderne, dotate cores
punzător. M-am gîndit să
păstrez pe peliculă etape
le mai importante — care
in curind vor deveni amintirl — ale realizării acestui edificiu. în imagi
nea de sus se poate vedea
faza în care se afla in
prezent lucrările. noua_
maternitate urmind să fie'
dată în folosință in anul
viitor.
Faptul că lucrez in ca-1'
drul Spitalului județean
Brăila iml dă posibilita
tea să cunosc in mod di
rect eforturile făcute de
stat și in județul nostru,
ca in întreaga tară, pen
tru ocrotirea sănătății oa
menilor, pentru asigura

rea oazei materiale a acesteia. Am considerat că
este bine să) trimit si
un, instantaneu din acti
vitatea curentă (fotogra
fia de jos). îl înso
țesc cd citeva date com
parative. Dacă în anul
1965 in județul Brăila
numărul de paturi in spi
tale era de l 687. în pre
zent acesta a crescut • la
3 065 : numărul medicilor
a sporit de la 316 in 1965
la 609 în prezent, iar al
cadrelor medii de la 1 219
la 2 055. Unitatea sanitară
cea mai reprezentativă
este spitalul județean,
care are 700 de paturi, iar
împreună cu policlinica
incorporează l 000 de în
căperi (in total 12 000
metri pătrati). în prezent
se înaltă o maternitate cu
500 de paturi și cabinete
moderne.

Proiir DASCALU

electrician
Spitalul județean Brâila

în ziarul nostru din 5 au
gust și în cel din 6 august
au apărut două fapte diverse
furnizate de Emil Gavriliu —
vechi și harnic corespondent
voluntar al „Scinteii". Ambe
le criticau situații concrete
din comuna de domiciliu a
corespondentului — Breasta.
județul Dolj. După o vreme
de la publicare. tovarășul
Gavriliu ne-a trimis o scri
soare in care ne sesiza că ar
fi fost șicanat de autoritățile
comunale după ce făcuse
publice niște fapte negative.
Reproducem citeva fragmen
te din această scrisoare :
„Președintele C.A P.-ulul
— probabil supărat că scri
sesem despre un furt de saci
cu griu din perimetrul coope
rativei De care o conduce —
văzind intr-o seară pe soția
mea. a oprit șareta, a coborit. a retinut-o și a apostro
fat-o. amenintind cu dege
tul și spunindu-i că not să
scriu eu la „Scinteia" cit oi
vrea, că tot el va rămîne
președinte al C.A.P.. ca și
cind eu i-as fi cerut înlocui
rea din funcție".
„O comisie alcătuită dintr-un vicepreședinte al con
siliului popular, un medic și
un jurisconsult de la I.A.S.
au venit la mine acasă pen
tru a controla nu știu ce.
Nu eram acasă și s-au uitat
de la vecini peste gard".
„Am fost chemat la postul
de miliție din comună și pus
să justific pe ce bază sint
corespondent voluntar, dacă
n-am avizul primăriei. Am
dovedit totul cu invitații de
a colabora la diverse publi
cații. Atunci, cel ce mă che
mase a renunțat să-mi mal
ia declarație scrisă, snunindu-mi că pot scrie ce doresc,
unde doresc, iar dînsul s-a
oferit ca altădată să-mi
aducă la cunoștință o mul
țime de nereguli".
...După cum ușor se vede,
nu era vorba de cine știe ce
șicane. Totuși, ni s-a părut
că ar fi necesară intervenția
redacției noastre pentru elu
cidarea situației și pentru
punerea la punct a unor
chestiuni. Am luat deci dru
mul Doljului și, Împreună
cu corespondentul județean

al „Scinteii", colegul nostru
Nicolae Petolescu, ne-am
dus în Breasta. Am -discutat
pe îndelete cu tovarășul Emil
Gavriliu. apoi cu fiecare din
tre cei numiți in scrisoare,
cu secretara comitetului de
partid comunal, tovarășa Rodica Petrescu, iar în final cu
toți la un loc. Am putut,
astfel, desprinde următoare
le concluzii :
• Faptele din Breasta cri
ticate in „Scînteia" au fost
absolut reale, de netăgăduit.
• Și tntimplările ulterioa
re. relatate de autorul scri
sorii. s-au petrecut Întoc
mai. Numai interpretarea
lor este făcută diferit. Tova
rășul Gavriliu le consideră
șicane. Ceilalți tovarăși iși
justifică altfel intențiile :
președintele C.A.P.-ului că
nu a amenințat, dimpotrivă,
a spus că dinspre partea sa
poate să scrie orice ; comisia
că a făcut un control de ruti
nă, nu special, la mal multe
case aparținind fondului lo
cativ al I.A.S. ; milițianul că
a dorit numai să se informeze
dacă nu cumva cetățeanul
mai cunoștea și alte amănun

te utile cercetărilor In cazul
furtului de saci cu griu.
e Adevărat este și că. In
fapt, nici o măsură de per
secuție nu a fost întreprinsă
impotriva tovarășului care a
criticat prin „Scinteia".
După toate acestea, pu
team considera cazul indheiat. Nu-1 încheiem, totuși,
pină nu facem — pornind
de aici — și citeva precizări
necesare în legătură cu sta
tutul corespondentului vo
luntar.
Dacă. Intr-adevăr, nu se
poate dovedi ce au avut în
gînd factorii respectivi, și
prin urmare nu li se poate
face proces de intenție, se
poate spune cu certitudine
că relațiile autorităților co
munale cu cel ce-a criticat
în „Scinteia" sînt departe de
ceea ce ar trebui să fie.
acesta nefiind considerat
aici — cum se indică în do
cumentele de partid și cum
se întîmplă în majoritatea
localităților țării — un aju
tor. ci un „ghimpe". Mai
mult, deși nu s-a întreprins
nici o măsură de persecuție,
deasupra
corespondentului
voluntar a plutit o stare de

adversitate care putea con
duce la acțiune. Altfel nu ar
fi coborit președintele C.A.P.
din șaretă (cg să-1 îndemne
să scrie orice?!), comisia nu
s-ar fi deplasat tocmai
atunci (tovarășa primar pre
tindea că se controla starea
fondului locativ, vicepre
ședintele că se controla cum
sint depozitate gunoaiele me
najere?!), iar milițianul s-ar
fi deplasat personal la casa
cetățeanului pentru lămu
riri, nu să-1 cheme la post
și astfel să lase impresia că
a vrut să-1 intimideze. \ltfel n-ar fi fost intenția Xn Arturisită chiar de tov jșa
primar) de a-i pune '.„a
vedere cetățeanului Enr'l
Gavriliu. azi pensionar, să
evacueze locuința primită de
la I.A.S. pe cind era angajat
(intenție de care cetățeanul
n-a apucat să afle, fiind
stopată la timp chiar de to
varășa primar).
Pentru a nu mai pluti
asemenea riscuri In jurul ce
lor ce critică situații reale
la ziar, in scopul îmbunătă
țirilor dorite de toată lumea,
reamintim citeva din preve
derile Legii presei.

Din prevederile Legii presei
„Libertatea presei constituie un
drept fundamental cori^fințit prin
Constituție, Tuturor cetățenilor le
este garantat dreptul și le sînt asigurate condițiile de a-și exprima
prin presă opiniile in problemele
de interes general și cu caracter
public** (articolul 3).
„Orice persoană fizică sau juri
dică are dreptul să se adreseze or
ganelor de presă in orice problemă
de interes și cu caracter public, să
formuleze opinii, sesizări sau recla
mații. Organele de presă sînt obli
gate fie a le da publicității ca atare
sau a le utiliza pentru realizarea
unor articole sau emisiuni proprii,
fie a le transmite organului sau or

ganizației care, potrivit atribuțiilor
legale, are competența și obligația
soluționării" (art. 66).
„Nu se consideră a aduce lezare
critica obiectivă, principială și con
structivă, exercitată prin presă, in
realizarea funcțiilor sale socialpolitice" (art, 72),
„Este interzisă exercitarea orică
ror presiuni și acțiuni de intimidare
împotriva ziaristului, din partea ori
cui s-ar manifesta” (art. 44).
„Presa trebuie să ia atitudine
fermă împotriva oricăror persoane
care împiedică exercitarea dreptu
lui la critică, indiferent de funcția
pe care acestea o dețin" (art. 68).

-------CITITORII „SCÎN TEII” SÎNT INVITAȚI SĂ PARTICIPE LA ANCHETA

Inițiative pentru

ECONOMII

DE MATERIALE

Așteptăm la redacție articole, scurte corespondențe, informații, fotografii, caricaturi care, în principal, să răspundă la următoarele întrebări :
©

® Ce inițiative pentru economisirea combustibilului și a energiei există în colectivul de
muncă din care faceți parte sau în localitatea în care trăiți?
• Ce tehnologii noi, inovații, acțiuni gospodărești cunoașteți sau puteți propune pentru
economisirea, recuperarea și refolosirea materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb?
• Ce obstacole există în calea valorificării ideilor și inițiativelor în acest domeniu ?
Corespondențele pentru prima parte a acestei anchete trebuie să sosească la redacția „Scinteii” pînă la 20 noiembrie a.c.
Paginâ realizată ds Gheorqhe MITROI,

cu sprijinul secției „Scrisori”
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MARI POSIBILITĂȚI DE REDUCERE A IMPORTURILOR
prin mai buna gospodărire a oțelurilor aliate «■')
Continuăm investigația noastră pe
drumul oțelurilor aliate (celelalte an
chete au fost publicate in numerele
din 8 octombrie și 29 octombrie ale
ziarului) referindu-ne de data aceasta
Ia un caz care evidențiază, odată mai
mult, lipsa de consecvență — pentru a
nu spune altfel — a conducerilor
unor unități economice în Îndeplini
rea propriilor angajamente. Revenim,
de fapt, la întreprinderea de trac
toare și mașini agricole din Craiova
după o serie de mai multe anchete
efectuate aici în ultimii ani pe tema
recuperării și valorificării materiale
lor refolosibile’ și, îndeosebi, a oțelu
rilor aliate.

chidem această paranteză pentru o
constatare cu valabilitate mai gene
rală. După cum arătam în ancheta
precedentă, și la întreprinderea me
canică de utilaj chimic din Capitală
in secția de debitare deșeurile din
oțeluri aliate erau recuperate pe
mărci. Deci importanța acestei ac
țiuni s-a înțeles, dar se înfăptuiește
numai acolo unde deșeurile pot fi
sortate mai simplu și mai ușor.)
Cu o floare nu se face însă primă
vară ! De cum pătrundem în secția
mecano-energetică lucrurile se schim
bă complet. în contelnere, șpanul de

2) I.J.R.V.M.R. nu solicită certificate
de calitate pentru deșeurile din oțe
luri aliate,' cu alte cuvinte încalcă fla
grant prevederile decretului 465
din 1979.
Toate acestea, ca și multe altele
le-am constatat în prima zi de docu
mentare. Am refăcut traseul după
alte citeva zile. Situația era neschim
bată. Firesc, nu ne-am făcut iluzii
crezînd că ceea ce nu a fost pus la
punct în doi ani s-ar rezolva in cîteva
zile. Dar să nu se ia nici măcar o
măsură pentru îmbunătățirea situației
ni se pare a fi de neacceptat.

Profnisiunile de acum doi
țjpj
în urmă cu doi ani, cind am
publicat un prim articol pe această
temă, comitetul de partid și consiliul
oamenilor muncii din intreprindere,
insușindu-și in totalitate criticile
formulate, ne asigurau că, prin mă
surile ce vor fi luate, situația se va
redresa in scurt timp. „întreprinderea
este în plină dezvoltare, ne spunea
atunci inginerul Mihail Dur, direc
torul unității. Nu avem suficiente
spații de depozitare. Veniți peste doi
ani și să vedeți atunci cum vor sta
lucr>ițrile“. -

MATERIALELOR
-obiectiv prioritar în economie

. Și situația de azi. De 13

începui, o precizare : documentarea
noastră s-a desfășurat pe parcursul a
două zile. Am procedat în felul aces- - aluminiu este amestecat cu cel de
ta din» două motive : primul — pen
fontă și oțeluri aliate, iar cel de bronz
tru a vedea cum acționează factorii
cu cel de fier. La întrebările noas
de răspundere din unitate pentru eli
tre, inginerul Sabin Popescu, adjunc
minarea, neajunsurilor constatate îm
tul șefului de secție, rănțîne ginditor,
preună ; al doilea — pentru a nu se
ridică din umeri, pentru ca apoi să
mai spune, așa cum s-a întîmplat în
se minuneze de ceea Ce ar fi trebuit
alte cazuri, că aspectele sesizate ar
să vadă singur de mai multă vreme,
avea caracter accidental.
îl întrebăm pe șeful de echipă Ion
Din cele relatate de inginerul Ionel . Cîrstea de ce amestecă diferite sorturi
Oncioiu, director adjunct al unității,
de șpan și ne răspunde că nu e de
am reținut că, in 9 luni, trebuiau li
datoria lui să aibă conteinere pen
vrate la întreprinderea județeană de
tru fiecare categorie de șpan.
recuperare și valorificare a materia
Mergem mai departe, în secția sculelor refolosibile (I.J.R.V.M.R.) 230
lărie, care în acest an consumă aproa
tone deșeuri din oțeluri aliate. Ulte
pe jumătate din cantitatea de oțeluri
rior aflăm însă că cifra exactă este
aliate folosită în întreaga întreprin
255 tone. Oricum, din datele existente
dere. Nici maistrul Paul Bogdănescu,
la nivelul conducerii întreprinderii
nici secretarul comitetului de partid
(despre a căror „exactitate" vom
din secție, Victor Dobre, nici contamai discuta) rezultă că s-au valorifi
bilul-șef, Ion Popescu, nu ne pot spu
cat numai 52 tone,
ne însă ce cantitate de deșeurizdin
împreună cu ing. Ion Angheî,
oțeluri aliate a fost recuperată pen
secretarul comitetului de partid din
tru simplul motiv că, în documente,
întreprindere, mergem in secția de
nu se evidențiază cantitățile livrate.
debitare. Hala este nouă, modern
Și atunci, ne întrebăm : dacă la ni
utilată. Față de acum doi ani lucru
velul secțiilor nu există un document
rile sint complet schimbate. în conîn care să fie specificată cantitatea de
teinere, resturile de metal sînt depo
deșeuri din oteluri speciale predate,
zitate pe sorturi și mărci de oțeluri.
cum de există o cifră globală la ni
Din ștraifurile râmase de la debitare
velul întreprinderii ? ! Tot aici aflăm
se execută o gamă variată de repere,
că oțelurile aliate nu se expediază
iar la fler vechi se expediază numai
pe mărci, din două motive : 1) Pen
și numai ceea ce nu se mai poate
tru determinarea elementelor de alie
folosi în producție. O secție în care
re ar fi necesară o aparatură sofisti
cată, de care unitatea nu dispune ;
se simte mîna omului gospodar. (Des
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Unde s-au „volatilizat" 52
tone de oțeluri aliate ? Ti‘
nînd seama de una din observațiile
făcute la secția sculărie, ne-am zis că
de vină este și conducerea I.J.R.V.M.R.
Dolj, care, deși are sarcini clare cu
privire la modul cum trebuie pre
luate materialele refolosibile, nu soli
cită certificate de calitate, încurajind
o practică păgubitoare.
— Cum să nu solicităm certificate
de calitate ? — ne răspunde printr-o
întrebare tovarășul Victor Lungescu,
directorul I.J.R.V.M.R. Dolj. Dar cind
întreprinderea nu expediază nici un
gram de deșeuri sortate din oțeluri
aliate pentru ce să cerem certificate
de calitate 1 !
— Specialiștii din intreprindere
afirmă că v-au livrat 52 tone de
deșeuri din oțeluri speciale.
— Nici măcar un gram, rămine ferm
directorul.
împreună, ne întoarcem la I.T.M.A.
Craiova. Directorul adjunct. Ionel
Oncioiu, este la fel de ferm : „Am
livrat 52 tone oțeluri aliate". Pentru
a ne convinge, sînt chemați mai mulți
oameni cu brațele pline de dosare.
Căutăm la întîmplare citeva avize de
expediție. Pe ele scrie clar că la de
pozitele I.J.R.V.M.R. s-au livrat ba
oțel de scule, ba oțel special. La
I.J.R.V.M.R. Dolj, pe aceleași avize
'-l
' (hî ?
■

de expediție, se confirmă insă că s-a
primit fier vechi și nicidecum deșeuri
din oțeluri aliate. Stupoare ! Acum
află și conducerea I.T.M.A. Craiova
că anul.acesta, ca dealtfel și anul
trecut, unitatea nu a expediat nici
măcar un kg de deșeuri din oțeluri
aliate.

Cîteva concluzii actuale,
care le confirmă
pe cele mai vechi
® Sarcinile de plan ce revin fiecă
rei întreprinderi, secții sau atelier
pentru recuperarea și valorificarea
deșeurilor din oțeluri aliate nu se
fundamentează pe datele din bilan
țurile materiale, care trebuie obliga
toriu întocmite in toate unitățile eco
nomice.
G Cu excepția secțiilor de debitare,
unde se remarcă mai multă ordine și
disciplină, in toate întreprinderile in
vestigate și la aproape toate locurile
de muncă se mențin aceleași neajun
suri de acum 9 luni in recuperarea
și sortarea deșeurilor din oțeluri
aliate.
G între unitățile industriale și cele
specializate în recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile nu s-a
stabilit încă un sistem de evidență și
control care să garanteze valorificarea
superioară a tuturor resurselor din
oțeluri aliate.
G De fiecare dată cind s-au consta
tat deficiențe în organizarea acestei
acțiuni s-au luat angajamente și s-au.
dat asigurări că imediat se va inter
veni pentru punerea lucrurilor la
punct de parcă întreprinderile ar fi
avut aceste obligații de ieri-alaltăieri și nu de ani de zile.
Sînt dealtfel, în linii mari, princi
palele concluzii pe care le-am tras și
din șirul de anchete intreprinse in
urmă cu 9 luni. Iată de ce se impu
ne ca, neîntirziat, în fiecare întreprin
dere să se popularizeze (dacă nu s-a
făcut pinâ acum) prevederile Decre
tului Consiliului de Stat privind recu
perarea și valorificarea resurselor
materiale refolosibile și să se ia toate
măsurile necesare pentru respectarea
lor, astfel incit nici un kg de oțeluri
aiiate să nu se risipească. Este, de
asemenea, o îndatorire a organelor de
control, a întreprinderilor pentru re
cuperarea și valorificarea materialelor
refolosibile să vegheze, la respectarea
legalității și să sancționeze orice aba
tere, orice act de indisciplină. Așa
cum există o preocupare permanentă
pentru asigurarea întregului necesar
de oțeluri aliate, în parte procura
te din import, fără de care proce
sele de producție nu se pot desfă
șura normal, la fel să existe cea mai
mare grijă pentru felul cum sînt gos
podărite aceste resurse.

Nicolae PETOEESCU
Ion TEODOR

Revenim asupra valoroasei soluții tehnice de la „Timpuri noi“

Cu fiecare pas spre generalizarea inițiativei

STAT
Culesul porumbului se apropie de sfîrșit. Aceasta ar
trebui să ducă nemijlocit și la creșterea ritmului livră
rilor la fondul de stat și la fabricile de nutrețuri com
binate. Cu atît mai mult se cere urgentată această ac
țiune cu cit, deși in marea majoritate a unităților agri
cole s-a încheiat recoltarea porumbului, totuși livră
rile sint sub posibilități intr-un șir de județe. Pină în
seara zilei de 29 octombrie, cantitățile de porumb li
vrate Ia fondul de stat reprezentau numai 52
la sută din prevederile pe acest an. Ritmul livrărilor
se menține foarte scăzut tocmai în unitățile agricole
din județele cu cele mai mari restanțe : Timiș, Arad,
Bihor, Dolj, ^Mehedinți, Constanța, Mureș, Suceava și
Botoșani. Cu toată răspunderea trebuie să se ințeleagă
că îndeplinirea integrală a sarcinilor contractuale la

fondul de stat constituie o obligație legală, o indat
rire esențială a unităților agricole, a tuturor oamenii
muncii de la sate. Este, in primul rind, in interes
fiecărei unități agricole să livreze cantități cit m
mari de produse agricole la fondul de stat, intru,
aceasta reprezintă pentru ele principala sursă de ven
turi agricole. în același timp, îndeplinirea sarcinii
contractuale la fondul de stat constituie o condiție hot
ritoare pentru buna aprovizionare a populației cu pr
duse agroalimentare și satisfacerea altor nevoi ale ec
nomiei naționale. Iată de ce este nevoie ca. pretutii
deni, comitetele comunale de partid, organele agrico
județene să acționeze hotărit pentru intensificarea 1
vrării cantităților derproduse prevăzute la fondul <
stat și la fabricile de nutrețuri combinate.
gur
scop :
aceia de a
cantități cit mai mari la
care hectar. Și aceasta im
pamenii sint conștienți de fapt,
pentru a beneficia de avantaje
plus ce decurg din noile măsu
cointeresare a țărănimii, respect
acordarea primelor de producție,
nevoie de depășirea acelor bare
socotite obișnuite.
Socoteli de acest gen se fac
cooperativa agricolă din Girbovi,
va beneficia in această toamn
prime de producții deosebit de i
Și aceasta pentru că și munca o
nilor de aici, rezultatele munci
sint in acest an tot deosebite,
cum arată acest raport — direct
p'orțional — intre nivelul mun<
producțiilor de porumb realizat
cooperatorii din Girbovi, pe de o
te, și cel al primelor și veriiturik
care le obțin, pe de altă parte.

IALOMIȚA: Multe exemple bune care trebuie
urmate și de unitățile restanțiere
In județul Ialomița, acum, cind
stringerea recoltei s-a încheiat, efor
turile oamenilor muncii de la sate
sint îndreptate îndeosebi spre trans
portul produselor din cimp și livrarea
cantităților prevăzute la fondul de
stat și la fabricile de nutrețuri com
binate.
Cantitatea de porumb livrată de
unitățile agricole din județ pină
in seara zilei de 29 octombrie se ri
dică la 131 000 tone. Un număr
mare de cooperative agricole au
înțeles să răspundă
sprijinului
material și financiar primit din
partea statului prin livrarea la
fondul de stat a unor cantități
suplimentare de porumb, față de
Suprafața
- ha -

Producția la
hectar
- kg -

1 400

7 500

cele contractate, pe . măsura re
coltelor mari obținute. Dintre aces
tea se remarcă, in mod deosebit,
cele din Fierbinți, Brazi, Coșerem,
Roșiori, Maia, Dridu. Munteni-Buzău,
Movilița, Ciocîrlia, Miloșești, Valea
Ciorii, Urziceni și Sfintu Gheorghe.
Hotăriți să livreze la fondul de stat
ceea ce și-au propus la începutul anului, pornind de la recoltele mări
pe care le-au obținut la hectar, in
numeroase sate ialomițene oamenii
fac calcule, estimeaz.ă veniturile su
plimentare de care beneficiază ca ur
mare a noilor stimulente acordate in
acest an de către stat. Toate aceste
calcule și
analize au un sin-

Veniturile realizate - lei -

Cantitatea livrată la fondul
de stat și la F.N.C.

La ha (kg)

Total (tone)

La prețul de
contractare

Primă
de producție

7 150

10 000

12 500 000

6 500 000

Concluzia care se desprinde este
limpede : pentru a putea realiza ve
nituri sporite trebuie, inainte de toa
te, să livrezi la fondul de stat și la
F.N.C. de pe fiecare hectar cantități
de produse cit mai mari. Bineînțeles,
pentru a putea livra asemenea can
tități mai mari, cooperatorii din Gir
bovi au muncit pentru a obține pro
ducții mai mari la hectar.
Că a fost un an agricol bun o do
vedesc și realizările de Ia I.A.Ș. Făcăeni — unitate a cărei întreagă su
prafață este situată pe locul fostei
Întinderi de pămînt ce forma ținutul
Borcei de Jos,' acoperită inainte de
apă și mlaștini, de hățișurile de săl
cii și stuf. Pe cele 4 100 hectare cul
tivate in acest an cu porumb, ingi
nerul Nicolae Ioniță estima că se va
realiza o producție medie de cel pu
țin 5 8Q0 kg, adică cu 1 000 .kg in plus
peste plan. Pentru cele -4'100 tone pe
care le va livra suplimentar la fa
bricile de nutrețuri combinate, unita
tea va realiza un plus de venituri de
circa 7,4 milioane lei. La aceasta se
adaugă, bineînțeles, veniturile (inclu
siv primele de producție) pentru can
titățile de porumb livrate in limitele
sarcinilor de plan. în total, întreprin
derea din Făcăeni va obține, numai
de la această cultură, un venit de
peste 44 milioane lei, din care 13.7

totc

Venitul

19 000 000

milioane le reprezintă sumele atri
buite drept prime de producție.
Sint multe lucruri bune de spus
despre ceea ce intreprind agricultorii
fruntași din județul Ialomița pentru
a-și onora în mod exemplar obliga
țiile față de fondul de stat, precum
și cele privind livrările la fabricile
de nutrețuri combinate. în rândurile
ce urmează ne propunem să ne ocu
păm însă, în exclusivitate, de modul
în care decurg livrările în coopera
tive agricole ce înregistrează restan
țe mari la livrări. Este vorba de cele
32 cooperative agricole care, pină la
data de 26 octombrie, nu au livrat
la fondul de stat nici măcar jumă
tate din cantitățile prevăzute.
Spre a ne edifica asupra eficienței
măsurilor luate de comandamentul
județean menite să impulsioneze și
mai mult ritmul livrărilor (cu deose
bire în unitățile rămase în urmă și
care mai au de livrat cantități foarte
mari de porumb) am analizat modul
în care au decurs livrările în perioa
da 21—26 octombrie. Ce rezultă din
această analiză 1 Atît fapte pozitive,
cit și fapte care trebuie să dea se
rios de gindit celor chemați să asi
gure materializarea acestor măsuri.
Cînd spunem fapte pozitive ne gindim mai ales-la acele unități (Traian.
Crăsani, Bărcănești. Slobozia Nouă,
Poiana) care, în perioada amintită,
au transportat în bazele de recepții

cantități duble față de realizările
nice de pină atunci. Dar să ve
cum au decurs livrările la coop
tiva agricolă din Săveni, care pir
data de 21 octombrie a livrat
1 387 tone, față de 7 553 tone pori
cit prevede contractul pe acest
Pentru ca și in această unitate li
rile să se poată inchela la term
stabilit de comandamentul județ
zilnic trebuie să se transporte In
zele de recepție cel puțin 500tone porumb boabe. Dar in cele <
zile nu s-a transportat nici măca;
kilogram. Cum de fapt nu s-ațtr.
portat nici la cooperativele agri
din Bucu și Iazu. Livrările deanevoios, doar așa ca să nu zică
meni că au fost oprite, și in alb
cooperative agricole, și, în mod de
bit, in cele din Făcăeni. Vlăc
Gturgeni, Mărculești, Ograda, Bu
ArmășeștV'Perieți, Albești și
cioara.
Esențial este ca, pornind de 1
evaluare realistă a producției obți
te, să fie adoptate măsuri care
impulsioneze livrările la fondul
stat, astfel ca toate unitățile agr
le din județ să-și onoreze cit măi
pede obligațiile contractuale asum

buzoiană care realizează 9 la sută
din producția de zahăr a. țării.
Pentru ca realizările de pină acum
să poată'fi consolidate se impune să
fie luate, in continuare, măsuri pen
tru prelucrarea ritmică a întregii
cantități prevăzute. Spunem aceasta
întrucit în unitățile agricole din ju
dețul Buzău se află în grămezi, pe
cimp, aproape 50 000 tone sfeclă de
zahăr. Potrivit graficului, fabrica
preia zilnic cite 4 500 tone sfeclă de
zahăr, iar din săptămîna trecută a
început și ini dozarea celor 80 000 tone
sfeclă in cele patru baze proprii.

rii. In fabrică, stocul este de 7 î
tone, iar in. depozitele intermedia
se află mai mult de 16 000 tone, i
urmare, zilnic prelucrăm cu 200 to
mai multă sfeclă de zahăr față
cit este planificat. Se poate apre<
că, față de anii anteriori, s-au re
pectât mai bine graficele de rect
tare și preludre".
Pentru Încheierea grabnică a r
coltârii, la direcția agricolă jud
țeană a fost stabilit un progra
concret de acțiune care prevede te
minarea acestei lucrări pină la 5 n
iembrie. Pentru aceasta, in fieca
consiliu agroindustrial și unita
agricolă s-au reactualizat grafice
de recoltare și au fost repartiza
mijloace de transport suplimentai
în majoritatea unităților agricole d
județul Olt se acționează confor
programului stabilit. Așa se face
pinâ acum în unitățile din consilii
agroindustriale Movileni și Gănea.'
s-a încheiat recoltarea sfeclei de z<
hăr, iar la Strejești și Scorniceț
această lucrare se apropie de sfirși
Se impune insă o mai mare mobii
zare de forțe și in cooperative
agricole din consiliile agroindustriî
le Vișina și Rusănești, unde pin
acum s-au recoltat doar jumătate di
suprafețele cultivate. Exemplul un
taților fruntașe trebuie urmat și gc
neralizat, astfel incit recoltarea sie
clei de zahăr să se încheie pe toat
suprafețele cultivate în județul O
pină la data prevăzută in programe
stabilit.

Florea CEAUȘESC
Mihai VIȘOIU

sporesc economiile de energie electrică
„.. L.L... ... ........... =====
jevenim pentru a clncea oară asup: experienței de la întreprinderea
„Timpuri noi" din București, despre
care am mai relatat in „Scinteia"
din 5 mai, 6 și 26 iunie și din 3 oc
tombrie a.c.
Așa cum arătam în articolele pre
cedente, valoroasa idee tehnică con
cepută și realizată de specialiștii
întreprinderii bucureștene, prin care
se asigură reducerea substanțială a
consumului, de energie electrică ne
cesar pentru funcționarea mașinilorunelte, a găsit un larg ecou în rindul specialiștilor din numeroase uni
tăți economice din Întreaga țară.
Este un fapt imbucurător. Important
este acum de aflat cu cc operativi
tate au trecut celelalte unități econo
mice la experimentarea și aplicarea
valoroasei realizări tehnice a între
prinderii bucureștene ?

— Deocamdată, In stadiul de pre
gătire și experiment în care ne
aflăm nu aș putea da cifre certe
vizind economiile de energie elec
trică realizate. Totuși estimăm că,
față de consumul de pină acum,
numai la cele 20 de mașini vom ob
ține o economie de energie electrică
de cel puțin 50 000 kWh pe an, can
titate echivalentă cu consumul între
prinderii pentru mai bine de două
zile. De asemenea, precizez că la
ora actuală un colectiv format din
inginerul Marin Tudorică, subinginerul Andrei Stelescu și electronis
tul Kibedi Ștefan, din cadrul com
partimentului energetic, au făcut
toate pregătirile necesare, inclusiv
încercările de funcționare pe bancul
de probă, urmînd ca in timp foarte
scurt să fie finalizată execuția in
stalațiilor de comandă. Și incă o pre-

„SÎNTEM
PREOCUPAȚI
DE ÎMBUNĂTĂȚIREA NOII
SOLUȚII TEHNICE". ”Von* ”relua neîntirziat experiența de Ia
„Timpuri noi". La această conclu
zie și hotărîre a ajuns inginerul
Marin Tudorică de la întreprinderea
„Metalotehnica" din Tirgu, Mureș,
după documentarea pe care a efec
tuat-o la „Timpuri noi". Cu acel pri
lej, specialistul de la „Metalotehni
ca" ne declara : „Din propria expe
riență pot spune că 70—80 la sută
din mașinile-unelte nu pot fi folosite
tehnologic la întreaga lor putere
nominală. Soluția de la „Timpuri
noi" vine să optimizeze, sub aspectul
consumului' de energie electrică,
această situație. Noi vom trece ime
diat la experimentarea ei și o vom
generaliza în funcție de specificul
nostru de fabricație".
De atunci au trecut aproape patru
luni. Cum au demarat în această pe
rioadă lucrurile la întreprinderea
din Tirgu Mureș ?
— Soluția propusă de unitatea
bucureșteană ne-a interesat îndea
proape — ne relatează ing. Florin
Irimie, șeful secției mecano-energetic. După publicarea ei în coloa
nele „Scinteii", delegatul nostru, in
ginerul Marin Tudorică, responsabi
lul compartimentului energetic, s-a
deplasat și a studiat soluția la fața
locului. Apoi am efectuat o analiză
atentă în intreprindere și am ajuns
la concluzia că. intr-adevăr, și la noi
soluția propusă de unitatea bucu
reșteană poate fi aplicată, in prima
etapă, Ia un număr de 20 mașini de
prelucrat prin așchiere — strunguri
carusel, raboteze, freze — care sint
acționate de motoare cu o putere mai
mare de 10 kilowați.
— Ce economii de energie elec
trică se vor obține prin introducerea
noului dispozitiv de comandă pentru
mașinile-unelte ?

dispozitivul s-a comportat bine, ceea
ce a determinat colectivul de la sec
ția de întreținere a întreprinderii
să treacă imediat la inventarierea
tuturor mașinilor-unelte la care pu
tea fi aplicată această noutate teh
nică.
Pe baza rezultatelor și a experien
ței dobindite de întreprinderea „Tehnofrig", Comitetul județean de par
tid Cluj a organizat aici o demon
strație practică, la care au partici
pat directori, cadre tehnice, specia
liști din secțiile mecano-energetice
din unitățile constructoare de ma
șini și-de alt profil, care dispun de
secții și ateliere de prelucrare dotate
cu mașini-unelte. în urma acestei
demonstrații practice s-a stabilit ca,
în cel mai scurt timp, conducerile
întreprinderilor să treacă la apli
carea acestei idei tehnice la toate

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
I.
cizare : plecînd de la soluția propusă
de întreprinderea bucureșteană, cu
unele îmbunătățiri aduse de noi, am
mers pe ideea ca la toate cele 20 de
mașini de prelucrare prin așchiere
nominalizate să introducem reductoare de curent in circuit electronic
de prelucrare a datelor. Prin aceas
ta apreciem că vom reduce și mai
substanțial consumul de energie
electrică.
— Ce greutăți întîmpinați în ge
neralizarea experienței de la „Tim
puri noi" ?
— Practic, nu avem probleme ne
soluționate. Specialiștii noștri lu
crează acum intens la finalizarea
circuitului electronic pentru prelu
crarea informațiilor, circuit execu
tat cu forțe proprii în cadrul sec
ției mecano-energetice și atelierului
de automatizări. Urmează să primim
și unele componente electronice de
la I.P.R.S. București și astfel, în
scurt timp, vom putea vorbi de o so
luție economicoasă, care a prins
efectiv viață la „Metalotehnica" și
care in perspectivă va fi aplicată
și la alte mașini cu motoare elec
trice de mare putere.

„NE-AM CONVINS DIN
PROPRIE EXPERIENȚĂ CĂ
ESTE VORBA DE O IDEE DE
CERTĂ VALOARE". în județul
Cluj, noul dispozitiv de coman
dă pentru mașinile-unelte a fost
aplicat mai intii la întreprinderea
„Tehnofrig" din Cluj-Napoca. pe
un strung S.M.A. de 500X2 000,
echipat cu un motor electric de 11
kW, cu 1 500 de rotații pe minut.
După două săptămîni de funcționare.

mașinile-unelte unde acest lucru
este posibil.
Precizăm că schimbul de expe
riență la care ne referim a avut loc
în urmă cu mai bine de două luni,
între timp, la întreprinderea „Tehnofrig" strungul la care s-a aplicat
pentru prima dată noul dispozitiv
s-a comportat foarte bine, dovedindu-se eficient. Mai exact, el func
ționează in prezent cu un consum de
energie electrică cu 15—20 la sută
mai mic, in funcție de piesele pe
care le prelucrează. De asemenea, in
această perioadă s-a constatat că
noul dispozitiv asigură creșterea
cu aproape sută la sută a factorului
de puterp a motorului și a fost in
firmată părerea exprimată de unii
participant! la schimbul de expe
riență potrivit căreia acesta ar pu
tea duce la distrugerea instalațiilor.
— în ce ne privește — ne spune
Inginerul Alexandru Cuc, directorul
întreprinderii — ne-am convins din
proprie experiență că este vorba de
o idee tehnică de certă valoare. Ca
atare, după o analiză temeinică. în
condițiile specifice
din unitatea
noastră, am ajuns la concluzia că
acest dispozitiv poate fi aplicat cu
bune rezultate la alte 20 de strun
guri. 13 mașini de alezat și frezat și
6 mașini de rectificat. în acest scop,
au fost comandate întreprinderii de
anarataj electric din Mediaș 39 de
astfel de dispozitive, pe care le aș
teptăm să sosească de la o zi la alta.

ALTE ARGUMENTE DIN
ÎNCĂ 12 ÎNTREPRINDERI.
Cum se acționează pentru apli
carea acestei valoroase soluții teh

nice în celelalte unități ale jude
țului Cluj ? Este, desigur, imbucu
rător faptul că alte 12 întreprinderi
s-au hotărit să treacă neîntirziat la
introducerea noului dispozitiv, luind
in acest scop toate măsurile care se
impun. La Combinatul de utilaj greu,
de pildă, care dispune de un mare
număr de mașini-unelte. s-a' propus
echiparea cu noul dispozitiv a 23 de
mașini-unelte. La 4 din acestea s-a
și aplicat și funcționează sub ob
servație, restul mașinilor fiind eșa
lonate pentru lunile următoare. Un
astfel de program a fost întocmit și
la întreprinderea „Sinterom". Con
form acestui program, a fost .echi
pat,. experimental, un utilaj ce
funcționează cu bune rezultate și se
preconizează aplicarea noului dis
pozitiv lâ incă 9 mașini-unelte. La
întreprinderea mecanică de mate
rial rulant „16 Februarie", 'unde s-a
analizat cu multă răspundere posibi
litatea aplicării inițiativei. „Timpuri
noi", acest dispozitiv, care diferă
în funcție de specificul mașinilor și
operațiunilor ce se execută, s-a aplicat de pe acum la 7 utilaje. De asemenea. la întreprinderea „Metalul
roșu" există posibilități de aplicare a
noii soluții tehnice la 14 mașini.
Aici, pentru început, s-a proiectat
un dispozitiv de control al sarcinii
de selectare automată'a regimului
optim de funcționare.
în timpul documentării noastre
aveam să constatăm însă că iniția
tiva „Timpuri noi" nu a fost îmbră
țișată peste tot cu operativitatea ne
cesară, invocindu-se diverse motive
sau limitindu-se acest experiment
pe un utilaj sau două. Așa bunăoară,
la întreprinderea constructoare de
mașini „Unirea", unde ne așteptam
la mai multă operativitate, aplicarea
inițiativei a fost aminată pentru tri
mestrul I al anului viitor. Avem insă
certitudinea că in acest caz, ca și în
altele, situația actuală privind ge
neralizarea valoroasei experiențe de
la „Timpuri noi" își va găsi o rezol
vare rapidă. Comitetul județean de
partid Cluj, care a avut- inițiativa
lăudabilă de a interveni > pentru ca
această experiență să fie cunoscută
operativ de toate unitățile din ju
deț, va acționa, cu siguranță, și
pentru impulsionarea aplicării ei șl
de către întreprinderile unde noul,
ideile eficiente își croiesc în prezent
mai greu drumul. După cum ase
menea intervenții sint așteptate și
în alte județe care dispun de mari
unități industriale unde poate fi ge
neralizată experiența întreprinderii
„Timpuri noi". Dar Ia situația din
alte județe ne vom, referi intr-un
număr viitor al ziarului.

IHe ȘTEFAN
Alexandru MUREȘAN
Gbeorghe GIURGIU

BUZĂU: Din cimp -

mai repede la fabrică!
Pe ogoarele buzoiene, recoltarea
sfeclei de zahăr a intrat in faza
finală. în săptămîna care se încheie,
datorită bunei organizări a muncii,
ritmul recoltării a crescut de la 200
hectare la 600 hectare pe zi. Ca ur
mare. pină in seara zilei de 29 oc
tombrie producția a fost strinsă de
pe 8 300 hectare din cele 11 984 hec
tare cultivate. Lucrările sint avan
sate în unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Smeeni. Pirscov, Săhâteni, Săpoca, Buzău și
Poșta Cilnău. Dealtfel. 20 de coope
rative agricole — intre care cele ,dîn
Sudiți, Maxenu. Greceanca, Săhâteni.
Vernești. Știubeiu, Nehoiu. Gura Teghii și altele — au încheiat recol
tarea sfeclei de zahăr.
Important este ca întreaga produc
ție de sfeclă de zahăr să fie trans
portată și prelucrată fără întirziere.
condiție hotăritoare pentru creșterea
randamentului de extracție a zahăru
lui. Spre deosebire de anii precederiți. cind la întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr Bu
zău au existat multe neajunsuri în
desfășurarea procesului de preluare
a sfeclei — zeci de autocamioane și
tractoare cu remorci încărcate cu
sfeclă de zahăr staționau ore în șir
pentru a fi descărcate — a'cum pre
luarea se face operativ. După cum
precizează inginerul Ion Marcoșanu.
directorul întreprinderii, pentru a se
preveni staționările, cu forte și mij
loace proprii s-a realizat un basculator automat de 20 tone, care asi
gură descărcarea unui tractor cu
două remorci in mai puțin de 3 mi
nute. în plus, prin perfecționarea
basculatoarelor clasice, capacitatea de
descărcare a fabricii a crescut cu 15
la sută. în momentul de fată, un
mijloc de transport nu staționează la
descărcare și încărcarea cu tăiței de
sfeclă mai mult de 7 minute. Ca
urmare, fabrica prelucrează în 24 de
ore 3 600 tone sfeclă de zahăr, cu
600 tone peste capacitate. întrucit se
prelucrează numai sfeclă de zahăr in
stare proaspătă, randamentul de ex
tracție a sporit de la 12 la sută, cit
era planificat, la peste 13 la sută. în
ziua de 19 octombrie, colectivul de
aici a înregistrat un record absolut
în istoria celor 15 ani de activitate
a fabricii : producerea a peste 500
tone zahăr în 24 de ore. Un record
ce demonstrează hărnicia și ambiția
de autodepășire ale colectivului de oa
meni ai muncii din această unitate

Stelian CIIIPER
corespondentul

OLT:

Timpul

„Scinteii"

înaintat

nu mai admite

nici o amînare
După ce au încheiat culesul po
rumbului, cooperatorii și mecaniza
torii din județul Olt și-au concentrat
eforturile la recoltarea și transportul
sfeclei de zahăr. Pină la 29 octom
brie, această valoroasă plantă tehni
că a fost recoltată de pe 59 la sută
din suprafața cultivată. întrucit li
vrările s-au desfășurat potrivit gra
ficelor, fabrica de zahăr din Corabia
a avut permanent materia primă asigurată, „Unitatea noastră lucrează
din plin — ne spune tovarășul Du
mitru Vasile, directorul întreprinde

Emilian ROUĂ
corespondentul

„Scinteii
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Adunare consacrată „Săplămînii internaționale
pentru dezarmare11

Constantin Piliuță șl Gheorghe Spiridon

oiect de mozaic pe tema: „Victoria clasei muncitoare in opera de construire a socialismului"

Arta plastică și realitățile
patriei socialiste
Creația artistică a ultimilor ani, creație inspirată
in viața șl munca oamenilor, a constructorilor socieății socialiste, și-a consolidat, prin noi și valoroase lurări, puterea de a se adresa publicului larg, capaciztea de a îmbogăți și înnobila viața lui spirituală,
rizontul intelectual al maselor. Locul, și rolul social
l artei de for public, al artei monumentale — crea
te cu larg ecou educativ, menită să înfrumusețeze
rediul nostru de viață și de muncă — sint expresii e- 'jcvente ale unei generoase politici culturale a parti■ ului și statului nostru, o politică prin care talentele
■’e care dispune arta românească de azi sint chemate
ă dea înaltă formă artistică realizărilor șl aspirațil
or societății socialiste, să creeze opere mari, pe spaii vaste, lucrări durabile, destinate prezentului și viiorului.
Prin ansamblurile monumentale intens evocatoare,
>rin statuile ridicate în ultima vreme în diverse orașe
.le țării, ca și prin frescele monumentale care împo'obesc fațadele noilor edificii industriale sau de ineres social-cultural, creatorii de artă plastică, sculporii contimporani aduc omagiul lor trecutului nostru

Sîmbătă a avut loc adunarea zia
riștilor din Capitală consacrată
„Sâptămînii Internationale pentru
dezarmare**. In cadrul adunării, or
ganizată de Consiliul ziariștilor din
Republica Socialistă România, au
luat cuvîntul Ion Cumpânașu. pre
ședintele consiliului, director general
al „Agerpres", Marin Dinu, reuactorșef adjunct la ziarul „S intgja tineretului**. Ernst Breitenstein, redactorșef al ziarului „Neue'r Weg‘*. și Ro
mulus Căplescu, șef de secție la zia
rul „Scinteia".
în incheiere a fost adoptată o te
legramă adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, in
care se spune intre altele :
Participantii la adunarea pentru
pace a ziariștilor din Capitală, in nu
mele tuturor lucrătorilor din presa

■

Orarul de iarnă TAROM
începind cu data de 1 noiembrie
1982 va intra în vigoare oraruJ de
iarnă TAROM. Orarul curselor in
terne este valabil pină la 31 martie
1983. iar orarul curselor internațio
nale pină Ia 26 martie 1983.
O noutate pentru acest sezon,
orivind cursele interne, o constituie
terminarea lucrărilor de reparații
capitale la pistele aeroporturilor
Arad și Craiova. De la 1 noiem
brie 1982. curs'ble regulate interne
spre aceste două mari municipii
vor fi .reluate.
Cursele interne vor ateriza și
decola pe și de pe aeroportul Băneasa. cu excepția curselor Bucuresti—Timișoara, care vor decola de
pe aeroportyi Otopeni. Avioane de
tip AN-24. IL-13 și TU-154 vor
asigura, ca și pină acum, legăturile
între București și 15 dintre cele
mai importante centre econorrticosociale ale tării.
între București și Arad există
două curse zilnice, exceptind dumi
nica. cu decolare la orele 7,05 și
16.20.
Spre Bacău operează o cursă zil
nică. exceptind duminica, cu deco
lare la ora 15,40.
Pe ruta București—Baia Mare—
Satu Marc operează zilnic, excep
tind duminica, o cursă care deco
lează Ia ora 8,40 din București.
Legătura cu orașul Caransebeș
este asigurată în zilele de luni,
miercuri și simbătă ; decolarea- din
București are loc la ora 9,25.
La Craiova operează o cursă în
zilele de marți, joi și vineri, cu
decolare la ora 8.00.
Spre Cluj-Napoca există două
curse zilnice, exceptind duminica.
Decolarea are loc la orele 9,00 și
17.00.
Pe ruta București—Tulcea—Con
stanta operează o cursă in zilele de
luni, joi și sîmbătă. Decolarea de la
București are loc la ora 10,40.
între București și Iași există o
cursă zilnică, exceptind duminica,
cu decolare la ora 15,00.
Spre Oradea operează două curse
zilnice, exceptind duminica. Deco
lările au loc la orele 7,30 și 16.00.
Legătura cu orașul Sibiu este
asigurată zilnic la ora 16.40. cu
excepția duminicilor.
Spre Suceava operează zilnic, ex
ceptind duminica, o cursă care de
colează la ora 10,00.

glorios, prezentului. socialist. In care este prețuit ros
tul muncii și al talentului creator. Inaredințîndu-li-se
o operă de monumentalizare a spațiului nostru cita
din, de făurire a unor mari fresce artistice, în care
vibrează culorile puternicelor realizări și aspirații ale
poporului român, creatorii de artă iși exercită — cu
răspunderea majoră implicată in ortce act artistic de
asemenea proporții — un drept fundamental : dreptul
artei socialiste de a fi o prezență activă în cetate, de
a contribui la ridicarea vieții spirituale a societății. Se
aduce prin aceasta o dovadă in plus a încrederii In
artă, în valorile ei, a solicitudinii față de creatorul an
gajat, a respectului pe care societatea noastră îl acordă talentului adevărat, chemat să rodească în opere monumentale, care să dureze, luminind chipul
generațiilor de azi și de miine cu strălucirea artei
patriotice și umaniste.
Aceasta este și semnificația participării la „Coloc
viile «Scinteii»" a citorva dintre creatorii noilor fresce
monumentale ce împodobesc marea pinză a unor cti
torii socialiste.

<

Trasarea unei adevărate istorii a
irezentului, transformarea în imaține vizuală a realităților contem>orane, atît de bogate în sensuri,
>ste un proces complex pe care
irta monumentală creată in ultinele decenii I-a pus plenar în evilență. Cele mai valoroase lucrări
realizate în acești ani atestă tocnai dorința de a pătrunde in conștiințe, de a da ideii un teren
amplu de manifestare, tendința
artiștilor de a se implica mai adine
In istoria prezentă. Noile construc
ții ridicate pretutindeni, azi, pe te
ritoriul țării oferă în acest sens
un larg teren de afirmare persona
lităților creatoare. Lucrările desti
nate acestor edificii ilustrează pe
deplin rodnicia politicii noastre
culturale, consecvent orientate spre
relevarea valorilor, spre crearea
unor ample lucrări de for care să
mărturisească pe deplin puterea
artei de a umaniza mediul inspirindu-se din calitățile oamenilor,
din forța lor de creație. Au fost
create imagini de o simplitate in
tens evocatoare, alături de figura
ții alegorice, cu accent pe clarita
tea rostirii, dar și pe cadența ei
solemnă, lucrări menite să relie
feze sensurile simbolice ale con
strucției noii noastre societăți în
domenii de vitală importanță eco
nomică și socială.
Iată idei, convingeri, concluzii cu
caracter general care s-au desprins
dintr-un dialog purtat cu cițiva din
tre artiștii noștri contemporani, an
gajați în înzestrarea unor edificii
publice cu vaste lucrări de artă.
„Dorim lucrări tematice executale cu multă măiestrie artistică,
opere care să înfățișeze munca.
munca,
viața, entuziasmul întregului nostru
popor în edificarea vieții, a noii
societăți, care să redea istoria și
lupta eroică a maselor, a mișcării
revoluționare a comuniștilor pentru
libertatea și independența patriei,
pentru dreptate socială și națională,
pentru socialism. Toate acestea să
fie insă înfățișate într-o formă ar
tistică care să demonstreze talentul
și forța creatoare a artiștilor noș
tri plastici, virtuțile spirituale ale
poporului nostru" - afirma to
varășul NICOLAE ' CEAUȘESCU
la Conferința națională a Uniunii
artiștilor plastici.
în spiritul acestor nobile cerințe,
formulate cu claritate, lucrările de
artă monumentală menite să dea o
dimensiune cultural-artistică vieții

publice, atît In realizările concepu
te acum, cit și în proiectele concepu
te spre a fi amplasate în generoa
sele spații create rezervă —
cum susțineau participantii la
colocviile noastre — largi posi
bilități afirmării talentului crea
torilor. inițiativei lor artistice,
înțelegînd aceste generoase coman
damente, artiștii s-au inspirat din
aspectele cele mai elocvente pentru
generoasa înflorire de astăzi a țării.
Noile'lucrări ne prilejuiesc un
schimb de opinii cu privire la
rostul, la funcția lor publică.
Două astfel de noi lucrări de
artă monumentală, recent încheia
te: prima, destinată fabricii „Inte-

Participă: Constantin PILIUȚÂ,
Traian BRĂDEAN, Lazăr IACOB, Gheorghe SPIRIDON

grata de in și cînepă" din Botoșani,
semnată de pictorii Constantin
Piliuță și Gheorghe Spiridon, cea
de-a doua realizată de pictorii
Traian Brădean și lacob Lazăr
pentru întreprinderea de utilaj și
piese de schimb din Suceava, se
impun nu numai prin calități ex
presive proprii, dar și prin conți
nuturi variate, menite să pună în
valoare o artă de largi semnifica
ții, ancorată în actualitate, o artă
în care înalta valoare estetică pro
vine și din gravitatea cu care .ar
tiștii și-au asumat răspunderea
civică pe care o pretinde' realiza
rea unor astfel de opere pentru
public, pentru generațiile de azi și
de miine. Asemenea lucrări se în
scriu în viziunea umanistă promo
vată de arta noastră socialistă, o
artă militantă, ce-și trage sevele
din glorificarea istoriei de ieri și
de azi a patriei.
— Am fost întotdeauna atras de
aspecte ale unei istorii pilduitoare,
o istorie ale cărei ecouri de legen
dă am încercat să le prind, în pri
mul rînd, în picturile mele cu
Avram Iancu, cu Horia, cu moții
pe care i-am cunoscut și ii cunosc
atît de bine, ne mărturisea pictorul
TRAIAN BRĂDEAN. Lucrarea pe
care am încheiat-o recent și-a pro
pus să reprezinte oameni din variate
sectoare de activitate, oameni care

construiesc societatea socialistă si
o definesc. Am dorit centrul aces
tei compoziții ca o culminate, ca o
reunire a tuturor- energiilor care
s-au consumat in istoria trecută și
prezentă. Am apeiat de asemenea
Ia numeroase elemente simbolice,
printre care aș aminti doar chipurile
de copii (ca expresie a curgerii ge
nerațiilor, ca imagini ale energiei,
luminii, viitorului) și stemele Uni
rii și Moldovei, imagini ale Putnei
sau ceramicii de Cucuteni (pentru
că lucrarea va fi montată la Su
ceava) care iși au rostul de a plasa
eroicul nostru prezent sub aura
măreției istoriei, cu un gînd deo
sebii spre Ștefan cel Mare și spre
unirea tuturor pămînturilor româ
nești sub Mihai Vodă.
Lucrarea, care va avea circa 400
de metri pătrați, tălmăcită în vi
ziunea celor doi’ coautori, este insă
închinată omului contemporan, me
nită să afirme, cu mijloace proprii
arteț monumentale, adevăruri fun
damentale ale existenței, nu proiectindu-le in forme abstracte, ci urmărindu-le întruparea în atitudini
pline de înțelesuri concrete.
„Victoria clasei muncitoare In
construirea socialismului" — titlul
generic al celei de-a doua lucrări
la care ne refeream, realizată de
alți doi cunoscuți artiști,: pictorii
Constantin Piliuță și Gheorghe
Spiridon — are, de asemenea, drept
subiect omul epocii noastre, parti
cipant activ la opera de Înălțare a
unei lumi cu adevărat noi.
— în centrul compoziției — imagi
nea simbolică a familiei proiectată
pe stema Partidului Comunist
Român, ne spunea pictorul CON
STANTIN PILIUȚÂ in cursul unei
recente discuții, are rolul de a ex
prima sinteza organică între prezent și viitor, menită fiind să exprime ideea de continuitate, de
permanență.
Mai presus de aspectele concrete
menite să cuprindă, să exprime
realități contemporane, aceste lu
crări, ca și alte realizări de artă
monumentală ridicate in ultimii ani
în diferite centre ale țării, ilus
trează legătura strînsă între aspec
tele variate ale aceleiași mari rea
lități economice, sociale, morale și
capacitatea de a oferi echivalențe
artistice in care particularitățile
unei lucrări sau alteia să se impună
ca fapte de artă.
în fața acestei varietăți este
firesc ca privitorul să devină din

Detaliu de mozaic
ce în ce mai sensibil la meșteșugul
superior, să reprobe formele infe
rioare ale meșteșugului golit de
substanța umană. Eficiența artei
înseamnă, din acest punct de ve
dere, măsura în care opere con
cepute pentru oamenii zilelor noas
tre răspund întrebărilor și frămintărilor creatoare, căutărilor de adevăr și mai bine, nou și frumos,
colectivității socialiste și persona
lităților care o compun.
— O lucrare de artă monumentală,
ne spune pictorul LAZAR IACOB.
are o dublă importanță : prima, care
ține de realizarea propriu-zisă, de
temă, și de caracterul plastic al re
prezentării, cea de-a doua, ca act de
cultură pe care-1 adresezi oame
nilor. Trebuie să fii pregătit pentru
realizarea unei asemenea lucrări,
să fii ia înălțimea acestei șanse pe
care ți-o oferă timpul, societatea.
De aici răspunderea crescîndă față
de un lucru menit să dureze in
timp, să aibă un mesaj artistic
clar. Cred că scopul unei aseme
nea Sucrări esto să-țl dea senti
mentul de bucurie și încredere, de
lucru concret și de permanență. O
asemenea iluerare trebuie făcută cu
o pasiune, cu o devoțiune care să
se transmită privitorului, să-i
ofere bucuria pe care tu, ca ar
tist, ai simțit-o realizîndu-ți lucra
rea. O asemenea lucrare este o
mină întinsă privitorului prin
simplitatea și precizia cu care i se
adresează.
V
— S-au făcut atîtea lucrări de artă
monumentală în țară preciza pic
torul CONSTANTIN PILIUȚĂ,
există o asemenea maturitate in
abordarea din punct de vedere pro
fesional a acestei categorii de lu
crări, incit exigențele au crescut
foarte mult. Nu numai exigențele
creatorilor față de ei înșiși, ci și
exigențele publicului dornic să vadă
lucrări noi, interesante, realizate in
materiale și tehnici noi. Căci nu tre
buie să uităm că, in epoca noastră,
problema funcției artei, a raportului
artă-realitate se spune și în ter
menii noi introduși de extraordina
rul progres al cunoașterii științifice
și de civilizația tehnologică.

Troian Brădean și Lazăr lacob

Sociologia privitului se însoțeș
te, in cazul unei lucrări cu un atît
de larg ecou social cum este aceea
de artă monumentală, cu o estetică
a privitului. Larga audiență la pu
blic devenită modalitate de verifi
care este, din acest punct de ve
dere, un argument în plus pentru
afirmarea unui adevăr îndeobște
cunoscut, dar peste care se trece
de multe ori — acela că numai o
expresie artistică personală, trans
figurarea în culoare sau formă a
mesajului, a ideii și sentimentului
pot conferi circulație, dar mai ales
perenitate unei lucrări concepute
pentru spațiile largi ale circulației
de masă.
— De fapt, dialogul permanent, ri
guros și la obiect al creatorului de
artă cu oamenii, spunea picto
rul GHEORGHE SPIRIDON, cu
realitatea socială trebuie (pentru a
realiza lucrări de artă inteligibile și
cu un pronunțat mesaj umanist!
să devină o obișnuință de viață,
care trebuie să facă parte, precum
auxiliarele profesiunii noastre —
pensula și dalta, pinza și piatra -r
din viața artistului. In acest con
text, nu numai pictura sau sculp
tura, ci și artele monumentale
contribuie Ia îmbogățirea, la cize
larea, Ia șlefuirea sufletului ome
nesc. Cred că ne putem îndeplini
astfel nobila misiune de a contri
bui la educarea oamenilor mun
cii, de a transfigura in opera noas
tră istoria contemporană, omul con
structor al socialismului și astfel
mesajul nostru reflectă faptele și
psihologia oamenilor însuflețiți de
voința ’dea înfăptui o nouă so
cietate.
In conștiința nouă pe care o for
mează societatea noastră, demnita
tea, patosul revoluționar, dragos
tea de patrie, pasiunea muncii, sti
ma față de trecutul de luptă al
poporului sint cîtcva trăsături dominante pe care arta monumentală
are datoria de onoare să Ie cultive
Ei ii revine, de asemenea, pn rol
deosebit in procesul de făurire a
unei noi conștiințe, de modelare a
omului uou.

Marina PREUTU

------------------------ ---------------------------PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru
Invățămlntul
seral.
Almanahul familiei.
De strajă patriei. ,
Bucuriile muzicii.
Viața satului.
Lumea copiilor.
Album duminical.
Rugbi : România — Franța (trans
misiune directă).
18,10 Ziua mondială a economiilor.
10,20 Micul ecran pentru cei miel.
18,45 Panoramic elen.
19,00 Telejurnal.
19,20 Carnet electoral.

19,30 Sub semnul prieteniei frățești,
vizita
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu în Iugoslavia.
20,00 Clntarea României.
20,50 Film artistic : „Candidatul din
East Milton" (Premieră pe țară).
22,15 Telejurnal.
22,25 George Enescu — „Poema Ro
mână".
PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prinz.
14,05 Teatru TV : ,,inspectorul broaștelor“ de Victor Eftimiu.
15,00 Selecțiunl din baletul „Peer Gynt"
de Grieg.
15,55 Clubul tineretului.
16,35 Desene animate : Micuța Nell.
17,00 Serată muzicală TV.

» DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE » DiN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE >

sancționat",
..adică mutat
la altă stînă
în calitatea sa de recepționer
animale
la Centrul de contractări și achiziții din
Mofleni — al întreprinderii de industriali
zare a cărnii Dolj — un oarecare Păloiu
Florea a reușit, in mai puțin de doi ani,
să fure 55 613 lei. Cu concursul larg al in
diferenței — să-i zicem doar indiferență 7
— acelora care, nici după ce au avut semne
sigure că „fantezia profesională" a lui 'Pă
loiu este... de natură infracțională, n-au
găsit altceva mai bun de făcut decît să-l
mute de la un centru de achiziții la altul.
Cu alte cuvinte, să mute lupul de Ia o stină
la alta.
...Cum fura Păloiu ? Simplu. Mai precis,
rudimentar, grosolan chiar. Falsifica docu
mentele de plată : trecea cantități mai
mari de carne in actele pe baza cărora se
făcea plata de către banca de credit. Po
sibil 7 Foarte posibil într-o organizare bi
rocratică în care, intre cel care vinde și
cel care plătește se interpun atiția și atiția
intermediari. Fiecare dintre ei existind
doar ca să justifice un post, o stampilă, un
aviz, o semnătură, o coală de indigou.
...A început prin a falsifica 9 asemena
acte de recepție. Cu un „beneficiu" de
6 973 lei. într-o notă explicativă va susține
că de vină au fost... animalele : supraalimentat.e. Pe urmă cîntarul. în timpul pro
cesului.... șefii direcți. care au vrut ,.să-l
aibă la mină" și „să-l atragă" în sistemul

prejudiciului — îi revine numai lui Păloiu ■ ințe. în ultima vreme ducea panouri In
Cringași. Cartier in care unii locuitori
sau, așa cum a indicat instanța supremă,
aveau pină nu demult doar faima de maeș
deopotrivă conducătorului unității în care
tri ai arcușului și țambalului. Pină nu de
și-a desfășurat „activitatea" Păloiu, ca și
mult, adică pină nu s-au reprofilat — din
contabilului-șef al acesteia. Ambii, solidari
mers — in valorificarea resturilor metalice
cu inculpatul — insolvabil — la acoperirea
de orice fel, îndeosebi din cele risipite de
prejudiciului cauzat avutului obștesc. De.
constructori pe șantiere. O afacere, se pare,
ce spunem că dosarul s-ar putea — sau
cel puțin la fel de rentabilă ca lăutăria la
mai exact, s-ar cuveni — să se mărească 7
nuntă. Mai cu seamă cind găsesc vreun
Pentru că, cel puțin după cite rezultă din
tractorist care să le rezolve problema trans
foarte stufosul dosar al cauzei, în timpul
portului. Contra cost, firește. „Colaborato
în care Pățoiu iși făcea de cap, șef de
rului" nu-i plătesc nici măcar motorina
centru era cu totul
' ' ' și cu totul altcineva
consumată — doar n-o aduce de acasă, i-o
debit Mădularu Constantin. introdus in
dă statul. Iar lor iși opresc grosul — doar
proces in această calitate, pe care deci nu
ideea le aparține și fără ei tractoristul ar
o avea și in care nu putea să răspundă.
fi trecut mai departe „indiferent", pe lin
Șef de centru era Popescu Gheorghe. Iar
gă baloturi întregi de cabluri din cupru,
contabilul-șef nu se numea nici el Sfetcu
fără să știe ce ușor pot fi transformate in
Marcel.
bani.
E vorba de memorie slabă, de confuzii
...Cărare a fost unul dintre „norocoșii"
de nume, de* dezordine In cercetare și în
căruia
i-au ieșit in cale niște asemenea
alcătuirea dosarului — sau de altceva 7
lăutari „reprofilați". Pe șantier, in Cringași.
Și Cărare le-a promis că le aduce ce i-au
cerut. îl.auzise doar cu urechile lui pe Ma
tei Ion, coleg de la aceeași autobază, că
lingă întreprinderea de prefabricate „Pro
gresul", in curte, la nu știu ce unitate —
la proces va afla că era uzina „București"
— zac maldăre intregi de cabluri de înaltă
tensiune pentru alimentarea, macaralelor.
Nu-i de ajuns să te aperi de pagubă cu
Așa că s-a dus la Matei acasă, care era in
gindul că — să zicem — un cablu de ihaltă
concediu, l-a luat, au plecat impreună în
tensiune nu se fură pentru că este prea
poligon, a tras lingă gard, a așteptat să se
greu și oricum n-are nimeni ce să facă
lase întunericul, au sărit la vecini și s-au
cu el, că n-are nimeni macara acasă... Pen
pus pe făcut bucăți, bucăți, cu bomfaierul,
ditamai colacul de cablu. In vreo două ore
tru că are : ii taie bucățele, îl destramă
și jumătate au tăiat 300 de metri.
și-J „valorifică" ca material recuperabil și
/
I-a surprins, intimplător, un paznic, cind
refolosibil prin intermediul a diferiți „în
treprinzători". Cum s-a intimplat într-un
încercau să sară gardul, înapoi.
...Cei 300 de metri de cablu de înaltă tencaz soluționat recent la Judecătoria secto
siune pentru alimentarea macaralelor varului 4 din Capitală.
lorau 69 500 lei. Făcut bucăți — bucăți, pen
...Cărare Ion era tractorist-rutierist la
tru același cablu, predat ca deșeu la
I.U.T. Autobaza Dristor. Transporta pano
I.R.V.M.R., s-au încasat doar 14 000 lei. Diuri prefabricate pentru șantierele de locu-

S-a rupt
’ s-a rupt cablul

Cursa
București—Tirgu Mureș
operează Silnic la ora 11,25. exceptmd duminica.
Pe ruta București—Timișoara
operează zilnic
două curse care
decolează la orele 7,15 și 16.10 de
Pe aeroportul Otopeni exceptind
duminica, cind operează o singură
cursă care decolează la ora 7.15 de
pe aeroportul Băneasa.
Cursele internaționale! TAROM
vor decola și ateriza ca :șl pină in
prezent de pe și pe ;aeroportul
Otopeni.
Cursele TAROM lung <curier voopera in continuare și m ace&" —Abu
U>u
sezon. Astfel, cursa București
Dhabi—Bangkok—Singapore va/
cola de pe aeroportul Otopeni'fiecare miercuri la. ora 21.15 și va
ateriza simbătă la ora 6,25.
Cursa
București—Viena—New
York va decola in zilele de miercuri
la ora 10,15 și va ateriza joi la
ora 12.00.
în această perioadă cursa Bucu
rești—Karachi—Beijing operează la
două săptămîni, duminica, decola
rea avind loc Ia ora 20.00, iar ateri
zarea miercuri la ora 6,10 (prima
'cursă se va efectua la 14 noiembrie
1982).
Pe relațiile lung curier vor opera
aeronave de tip Boeing 707 și IL-62.
Cursa București—Berlin—Lisabo
na—Casablanca se va efectua cu
aeronave de tip TU-154, cu decolare
simbătă la ora 10,15 și sosire du
minică la ora 18,50. Menționăm că
această cursă se efectuează Ia două
sănt&mîni.
Pentru a se asigura operarea
normală a tronsonului București—
Berlin la sfirșit de săptămină. a
fost introdusă o cursă directă cu
aeronave tip BAC 1-11. Această
cursă se efectuează în săptâmini
alternative cu cursa București—
Berlin—Lisabona—Casablanca, avind
aceeași oră de decolare de pe
aeroportul Otopeni.
Se remarcă de asemenea relațiile
care în această perioadă vor avea
o frecventă mai mare. Astfel există
5 curse săptăminale de la București
spre Berlin., *1 curse la Zțirich și 3
curse la Frankfurt. Atena' și Paris.
Si cu prilejul inaugurării acestui
sezon, conducerea și personalul
Companiei TAROM urează pasage
rilor o călătorie plăcută.
19.00 Telejurnal.
19.20 Carnet electoral.

li

de lucru care funcționase pină atunci fără
poticniri. Nu știm cit dram de adevăr ar
fi în aceste susțineri. Cert este doar ce s-a
stabilit în instanță. Și anume : „...în anul
1978, la un control, s-a stabilit că inculpatul
falsificase un număr de 9 asemenea acte
(pe baza cărora se făcea plata — n.n.),
cauzind întreprinderii un prejudiciu de
6 973 lei. Inculpatul nu a contestat proce
deul folosit, insă a explicat că a urmărit
să-și acopere o lipsă. în gestiune. Drept
urmare, conducerea întreprinderii i-a
retras delegația de a mai prelua animale
în sectorul comunei Amărăști de Sus și l-a
trecut (? ! 7 — n.n.) in sectorul comunși
Valea Standului, unde și-a continuat acti
vitatea de la începutul anului 1978 pină în
luna februarie 1980".
Consecința 7 Cităm tot din hotărîrea In
stanței de judecată : „Inculpatul a conti
nuat și activitatea infracțională, folosind
același sistam, astfel că a falsificat 59 acte,
cauzind o pagubă de 48 650 lei". De aștep
tat. N-a făcut nici el excepție de la bine
cunoscuta zicală : cine fură azi un ou, mii
ne fură un bou.
La care, in acest caz, se cuvine adăugat :
dacă i se creează condiții. Și lui Păloiu 1
s-au creat : 1. Pentru că, după ce s-a con
statat ce apucături are, nu i s-a asigurt
un loc de muncă unde, prin natura sarci
nilor de serviciu, să fie „protejat" împo
triva oricărei „tentații". 2. Pentru că, mai
cu seamă atunci cind știi cu cine ai de-a
face, nu faci verificările contabile doar din
patru in patru ani.
...Dosarul „Păloiu". Sau mai exact dosa
rele „Păloiu" — de fond, de recurs, de re
curs extraordinar, din nou de fond și iar
de recurs — numără cîteva sute de pagini.
Și s-ar putea să se mărească. Fără să fi
intervenit absolut nici un element nou in
dezbatere. Singura problemă fiind doar
dacă răspunderea civilă — deci acoperirea

scrisă și radioteleviziune, doresc să
exprime incă o dată sentimentele
lor de unanimă și fermă adeziune la
inițiativele dumneavoastră de amplu
ecou internațional, la pozițiile con
structive pe care le promovați in ve
derea opririi cursei înarmărilor și
trecerii la dezarmare, a asigurării
condițiilor de liniște și pace, vital
necesare înfăptuirii vastelor progra
me de construcție in care este anga
jată națiunea noastră socialistă.
Prețioasele dumneavoastră indicații
date de curîn'd presei cu privire la
modul de a aborda și trata, de pe po
zițiile partidului nostru, marile pro
bleme care confruntă lumea contem
porană. ne vom strădui să le tradu
cem in viață cu ferma convingere că
in acest fel vom putea contribui mai
eficient la mobilizarea dpiniei pu
blice in lupta pentru pace, securitate,
dezarmare.
(Agerpres)

ferența de 55 500 a rămas să o plătească
cei doi din buzunar : plus dobinzile legale.
După ce execută pedeapsa meritată : 5 ani
închisoare. Și Cărare. Și Matei.
Foștii lăutari au rămas cel mult cu regretul că n-au băgat ei în buzunar cel
14 000 lei. Și acum caută, probabil, al ți
amatori de chilipiruri.
Dintre aceia care nu cunosc prețul știr
birii avutului obștesc. Sau cred că „le va
merge", uitind că, pină la urmă, se rupe
ața. Nu numai cablul...

Din caietul
grefierului
„Motive** de divorț și „logica" lor :

„După ce apartamentul a fost mobilat in
întregime, pirita a început să-mi facă scene
de gelozie fără nici un temei. Astfel, fără
a fine seama de atribuțiile mele de servi
ciu, de faptul că aveam și am de îndepli
nit și alte sarcini pe linie profesională si
social-politică, mă acuza de infidelitate".
(Din Dosarul nr. 8101/31, Judecăto
ria. sectorului 4 din Capitală).
„...ne ocupam de copil amindoi, producindu-ne frecvente neînțelegeri, care dege
nerau in conflicte, din cauza dinsei, dato
rită modului cu totul primejdios in care
spăla copilul..."

(Din Dosarul nr. 8033/81, Judecăto
ria sectorului 4 din Capitală).
i

El. CIOBĂNESCU

19,30 Sub semnul prieteniei frățești,
vizita
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu în Iugoslavia.
20,00 Muzică populară.
20.20 Telerama.
20,50 Serată muzicală TV (continuare).
22.15 Telejurnal.
22.25 Muzică de jaz.

Cuvînt pentru
cei ce ne scriu
(Urmare din pag. I)
privind legislația sau alte proble
me, redacția le răspunde atit in
paginile ziarului, cit și direct, prin
scrisori și adrese, bineînțeles tot in
termenul legal.
Observați deci, stimați cititori, că
sinteți oricind așteptați cu toată
solicitudinea pentru a intra in
dialog cu „Scinteia" și, prin ea, cu
țara. Și cei care nu ați scris incă
niciodată ziarului nostru, și cei care
ați scris doar o dată sau de două
ori, ca să nu mal vorbim de cei
ce-au devenit, prin scris sistematic,
corespondenți Voluntari ai „Scinteii“ — toți sinteți invitați să pu
neți mina pe condei și să vă adre
sați redacției ori de cite ori aveți
ceva de spus. Și cite nu sint de spus
cind privești atent și trăiești activ
lot ce se petrece azi revoluționar
in România. Atit realitatea noastră
socialistă in general și preocupările
de zi cu zi ale poporului nostru, cit
și activitatea fiecărui colectiv de
muncă oferă un cimp foarte larg
și bogat pentru a extrage teme
utile și interesante care să fie tra
tate in scrisori adresate ziarului.
Sintem cu toții preocupați de indeplimrea întocmai a sarcinilor eco
nomice, de sporirea cantităților de
energie și de materii prime, conco
mitent cu grija pentru economisi
rea lor ; oriunde există o inițiativă
eficientă in acest sens merită să
fie adusă la cunoștința opiniei pu
blice, spre generalizare. In agri
cultură sint de asemenea preocu
pări pentru o tot mal bună organi
zare a muncii, pentru revoluționarea
acestui însemnat perimetru econo
mic. Viața și activitatea organizații
lor de partid, a organizațiilor ob
ștești constituie și ele domenii ge
neroase cu oricine dorește să des
prindă noul și să-l. promoveze larg
■După cum, viața localităților țării,
funcționarea instituțiilor obștești,
ale democrației socialiste oferă, la
rindul lor, nesecate surse de inspi
rație pentru orice corespondent vo
luntar ancorat in miezul fierbinte
al actualității. Iar exemplele ar mai
putea continua...
Scriind „Scînteii", aveți la dis
poziție, pentru a dialoga cu ziarul,
nu numai redactorii și specialiștii
noștri, dar și cîteva rubrici specia
le : „Cuvîntul cititorilor, cuvintul
oamenilor muncii", „Audiența pu
blică a -Scinteii»**, „Dialog cu citi
torii", „O scrisoare adresată redac
ției’ în atenția opiniei publice",
„Faptul divers", „Carnet cotidian",
„Scrisoarea săptăminii".
Vă stă la dispoziție, o. dată pe
lună, începînd cu ziarul de față, și
o pagină anume dedicată celor care
ne scriu.
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vremea
Timpii! probabil pentru intervalul 31
octombrie, ora 20 — 3 noiembrie, ora
20, In (ară : vreme !n curs de încălzire
ușoară. Cerul va ti schimbător, vor
Cădea ploi și burnițe slabe, izolate. Vint
slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor fl cuprinse Intre minus 1

șl 9 grade, Izolat mai coborlte. Iar
maximele Intre 8 ș! 18 grade, local maj
ridicate. Dimineața șl seara, ceață.
Local, condiții de brumă. In București s
vreme In
general frumoasă.
dar
răcoroasă noaptea și dimineața la în
ceputul intervalului, apoi in încălzire.
Cerul schimbător. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor oscila Intre mi
nus 1 și plus 3 grade, iar maximele
Intre 15 șl 18 grade. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

Brașov

033618 cle cultură

din județul Brașov au loc în aceste
zile numeroase manifestări dedicate
Conferinței Naționale a partidului.
La Codlea a fost prezentată expu
nerea „Partidul Comunist Român
continuatorul tradițiilor de luptă
pentru libertate socială șl națională
a poporului român", iar la Casa de
cultură din Predeal a avut, loc un
recital de versuri intitulat ..Parti
dului. inima si versul". (Nicolae
Mocanu).
Mureș ln clclul manifestări
lor dedicate alegerilor de deputatl
în consiliile populare de la
21 noiembrie, la Galeriile ..Apollo"
din Tirgu NJures a fost vernisată o
expoziție a plasticienilor amatori
de la clubul muncitoresc „Prodcomplex" din localitate. Exponatele
— lucrări de pictură și grafică —
ilustrează secvențe din .realizările
oamenilor muncii mureșeni dobindite în actuala legislatură. Vernir
sajul a fost urmat de un recital de
poezie și proză susținut de mem
brii cenaclului literar „Liviu Rebreanu" din Tîrgu Mureș. (Gh.
Giurgiu).
Cluj Teatrul Național din
Cluj-Napoca a prezentat primul
spectacol — dintr-o serie pregătită
pentru colectivele de oameni ai
muncii din unitățile industriale — cu
piesa „Frumoasa Fernanda et
comp", de Vasile Rebreanu. Ase
menea acțiuni vor avea loc cu re
gularitate pină la finele stagiunii,
urmind să fie prezentate toate pie
sele din repertoriu. Paralel, la se
diile întreprinderilor ..Carbochim",
I.M.M.R. ..16 Februarie". ..Liberta
tea". Combinatul de utilaj greu.
„Clujeana" și altele vor fi susținute
recitaluri de versuri și prezentate
spectacole special pregătite pentru

© STAREA DRUMU
RILOR SI CONSUMUL
DE CARBURANT. Prin ln*

• O NOUĂ TEH
NOLOGIE DE FABRICA
RE A PIINII 8 fost Pusâ la

• PENTRU EXPLO
RAREA FUNDULUI OCEANELOR. O filială a gru

termediul unui program de tes
te, un inginer american a de
monstrat că. pe măsură ce cali
tatea drumului se înrăutățește,
consumul de combustibil al au
tovehiculului se mărește — dar
nu cu 30 la sută, cum susțin
unii specialiști, ci doar cu 1,5—3
la sută. El a relevat că efectul
drumurilor proaste asupra con
sumului de carburant este negli
jabil în raport cu alti factori, ca
viteza de deplasare, panta dru
mului, deprinderile la condu
cerea automobilului și viteza
vintulul.

punct de către cercetătorii de la
Institutul politehnic din Krasnoiarsk. Prin noua tehnologie,
coca se prepară nu din făină
măcinată, ci direct din boabele
de grîu supuse la început unui
proces de macerare in apă. în
plus, ei au creat o instalație care
permite decorticarea unui strat
extrem de subțire din învelișul
boabelor de cereale, pornind de
la faptul că tocmai acest strat
conține o însemnată cantitate de
vitamine, proteine, săruri mine
rale. precum și de grăsimi ve
getale (in timpul măcinării griu
lui pentru a obține făina, acest
strat se pierde).

pului francez „Creuzot-Ioire" a
înregistrat, grație unei prese de
12 000 de tone, o premieră tehno
logică. și anume realizarea unor
semisfere din titaniu pur ce vor
alcătui primul submarin de ex
plorare la mare, adincime. Dia
metrul interior de 2,10 m creea
ză un spațiu ce va permite pre
zenta a trei persoane, cu apara
tura științifică necesară, care să
cerceteze în deplină autonomie
zone la adîncimi de pînă la 6 000
de metri, ceea ce deschide per
spective de explorare a nu mai
puțin de 97 la sută din fundul
oceanelor planetei.

CARNET CULTURAL
rului „Constantin Tănase". ediția
a 7-a. noul teatru popular a cu
cerit premiul I cu spectacolul
^Gărgărița" după piesa lui Ion
Băieșu. in regia lui Constantin
Dinischiotu. (Petru Necuia).
Buzâll
cadrul » Lunii cul
turii cinematografice", la clubul
muncitoresc al întreprinderii de
confecții, turnătoria de fontă. între
prinderea de organe de asamblare
și cinematograful „Progresul" din
orașul Rm. Sărat, regizorul Doru
Năstase a purtat un fructuos dia
log cu iubitorii celei de-a 7-a
arte. La galeriile de artă din mu
nicipiul Buzău a avut loc verni
sajul expoziției de filatelie intitu
lată „Colecții si colecționari buzoieni". (Stelian Chiperj.

Satu Mare.

Carel s’a des;

fășurat „Săptămîna cultural-educativă careiană". in cadrul căreia
s-au prezentat expuneri pe teme
ale politicii interne și externe
a partidului și statului nostru.

șu) lagunelor" cunoaște acum o
nouă amenințare, nu mai puțin
insidioasă decit apele care-i ma
cină temeliile sau poluarea. Este
vorba despre invazia de turiști.
Structurile urbane ale Veneției
au fost concepute pentru o popu
lație de 100 000 persoane, or, in
perioadele de vîrl ale sezonului
turistic, populația se triplează.
Afluența mare de vizitatori soli
cită construcțiile ; podurile, pa
vajele, arcadele galeriilor, por
ticurile sînt supuse uzurii acce
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a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă-

a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigătoare, la tragerea la sorți suplimen
tară din 30 octombrie 1982

toare la tragerea la sorți lunară
din 30 octombrie 1982

IERI, LA FOTBAL
Meciurile disputate simbătă In
etapa a 13-a a campionatului divizi
ei A' la fotbal s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Petrolul Plo
iești — Politehnica Iași 2—0 (1—0) ;
Jiul Petroșani — F.C. Olt l—0 (1—0);
F.C.M. Brașov — Steaua 1—1 (1—0);
Politehnica Timișoara — C.S. Tirgoviște 1—0 (1—0) ; F.C. Argeș Pitești
— Universitatea Craiova 1—0 (0—0) ;
Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo 0—0 ;
F.C. Constanța — A.S.A. Tg. Mureș
1—1 (1—0) ; Sportul studențesc —
Corvinul Hunedoara 1—1 (1—1) ;
S.C. Bacău — F.C. Bihor Oradea 2—0
(1-0).
în clasament, situația se menține
neschimbată : continuă să conducă
echipa Dinamo, cu 19 puncte (golave
raj pluș 17), urmată de formațiile
Sportul studențesc — 19 puncte
(plus 13) și Corvinul Hunedoara —
17 puncte.

evocări ale unor personalități
de seamă hle culturii și știin
ței românești. spectacole muzical-coregrafice cu profund me
saj patriotic, recitaluri de versuri
și muzică susținute de formații ale
Comitetului orășenesc U.T.C. și ale
casei pionierilor și șoimilor patriei,
concerte ale formației de muzică
veche ..Colegium Caruliensis". (Octav Grumeza).
Bacău Casa de cultură „Va
cile Alecsandri" din municipiul
Bacău a găzduit, timp de patru
zile, festivalul-concurs „Toamnă
culturală băcăuană", manifestare
de tradiție organizată in cadrul
Festivalului
național
„Cîntarea
României" de către consiliul jude
țean al sindicatelor și comitetul ju
dețean de cultură și educație so
cialistă. Au luat parte soliști de
muzică populară și ușoară din dife
rite zone etnofolclorice ale tării,
colective de satiră și umor, echipe
de dansuri populare și clasice, for
mații orchestrale. (Gh. Baltă).
CoVOSna Ansamblul folclo
ric 1 „Măceșul" al Casei de cultură
din Sfintu Gheorghe a făcut un
turneu, cu spectacolul intitulat „Semănat-am flori alese". în județul
Harghita. (Păljănos Măria).
lași Sala Teatrului Național
„V. Alecsandri" din Iași a găzduit
un spectacol-concurs de romanțe și
cîntece de voie bună, sub genericul
„Rapsodii de toamnă". Manifestarea,
organizată de Comitetul județean de
cultură și educație socialistă și Cen
trul de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă,
a întrunit tineri interpreți amatori
din municipiul si județul Iași lau
reat! ai unor concursuri si festiva
luri de muzică populară. (Manole
Corcaci).

RETUTBNDENI
© SALVAREA VENE
ȚIEI DE... TURIȘTI. -Ora-
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lerate. Soluțiile propuse pentru
limitarea efectelor acestui feno
men vizează înmulțirea punctelor
de interes turistic. pentru
descongestionarea zonelor intens
frecventate, blocarea unor căi de
acces în anumite momente ale
zilei, o coordonare la nivel na
țional în dirijarea fluxului tu
riștilor.

® „CATALOGUL
VULCANILOR". Descoperi
rea a doi vulcani în Antarctica,
necunoscuți. pînă acum, și care
prezentau semne de activitate
extrem de recentă, constituie un
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76465
51080
12108
90097
29309
96690
32143
65895
32141
24762
66932
99754
04789
07962
61728
18797
51948
36689
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96033
68390
63812
75247
04407
34100
62942
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146
94
26
65
40
43
124
26
120
62
76
01
57
59
116
125
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25
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20.
100
66
111
110
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50 000
50 000
40 000
40 000
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30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
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100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
11 327

733
07
070
107
071
102
85
34
49
27
54
97
24
78
80
27
68
107
90
60
22
119
03
50
14
76
45
86
TOTAL :

5 000
3 000
3 000
1 000
•
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
10 790 000

® RARITATE ZOOLO
GICĂ. După cum anunță re
vista bulgară „Paraleli", in gos
podăria țăranului Gheorghi Celepiev. din satul Dobre.ska. jude
țul Blagoevgrad, există o rarita
te zoologică — un berbec pe care
natura l-a dăruit cu două perechi
de coarne în loc de una. Deși

„supraînarmat", el nu este mal
„agresiv" decit confrații săi.

• IN SCOPUL ÎNDE
PĂRTĂRII
STRATULUI
DE GHEATA CE SE DE
PUNE
PE
AVIOANE.
Specialiști din Marea Britanie
au găsit o soluție originală ve
chii probleme a îndepărtării
stratului de gheață sau de chi
ciură ce se depune pe' avioane
in timpul zborului pe vreme
rece. Or. acest fenomen este
răspunzător, după cum se știe,
de alterarea caracteristicilor ae
rodinamice ale aparatului. Ideea
constă in esență din acoperirea
fuzelajului cu un înveliș subțire
de poliuretan, material care,
păstrînd performantele avionu

46868
39953
86375
76154
80574
71686
82361
39118
80547
90799
44478
74177
20250
06499
05754
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95
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121
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07
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5 000
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100
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Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

indiciu că lista stabilită de Ca
talogul vulcanilor activi — care
înregistrase 829 vulcani in 1981
— nu poate fi niciodată conside
rată încheiată. Cei doi vulcani
— aflați la o distantă de 50 km
unul de altul — au fost semna
lați de un geolog chilian care
efectua un zbor de recunoaștere
cu elicopterul. Descoperirea unor
vulcani activi în Antarctica in
teresează in primul rind pe
paleoclimatologi.
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1

1

in fîntînl a scăzut cu doi pină la,
patru metri... 'Apele freatice încep
să se retragă, să se adune în albia
rîului. Și e doar un început... al
începutului...
Cu aceleași priviri arse de visul
readucerii la viată a acestor păminturi l-am găsit și pe Gheorghe Dinu
de la Smeeni. acest țăran energic și
priceput, care altminteri nu prea vi
sează. El spunea :
— Ei. cînd om scăpa de sărătură.
să vedeți ce pășuni vom face noi
acolo, cum o să impînzim cîmpul
acela cu animale, care or să se ingrașe din iarba aceea, cum o să-ți
fie mai mare dragul să mergi
pe acolo pe unde nouă astăzi ne e
cam jale să trecem... O să vedeți,
Călmătui o să devină numele unei
văi a fertilității.
----- .-----------------------------------------cluburile muncitorești. (Ștefănescu
Costel).
Vaslui
sprijinul și sub di
recta îndrumare a Asociației oame
nilor de artă din instituțiile tea
trale si muzicale (A.T.M.) București,
în orașul Huși a luat ființă și și-a
început activitatea Teatrul popular.
Ilustrînd bunele auspicii silb care
s-a produs debutul acestui colectiv
în care activează oameni ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile orașului, la festivalul umo-

cători experimentați, alături de cîtiva
tineri cu certe calități, va evolua în
urjnătoarea alcătuire : V. Ion —
Fuicu. Holban, Lungu. Aldea — Podărescu — Paraschiv — Stoica. Du
mitru. Murariu — Dărăban, Caragea
— Dinu. Munteanu, Bucan.
Reprezentativa Franței a deplasat
la București cea mai bună garnitură :
Blanco — Fabre. Sella, Chadebech,
Esteve — Camberabero — Berbizier
— Rodriguez. Joinel. Rives — Con
dom. Nevallier — Paparamborde,
Dintrans, Dospital.

ocupă, de asemenea, un loc cen
tral in cadrul actualului plan de
cinci ani 1980—1984. Din totalul de
400 miliarde de dinari al investiți
ilor, 154,5 miliarde sin,t alocate pro
movării industriei. Sume importan
te revin totodată agriculturii ; pină
în anul 2000, in diferite regiuni ale
țării se vor construi 70 de baraje
pentru crearea de lacuri de acu
mulare, care se vor adăuga celor
18 existente în prezent.
In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele
care au pășit pe calea dezvoltării
de sine stătătoare. România socia
listă urmărește cu interes și sim
patie succesele obținute de poporul
algerian pe calea făuririi unei vieți
noi. Momente de cea mai mare în
semnătate in evoluția relațiilor bi
laterale le-au constituit, după cum
se știe, convorbirile la cel mai înalt
nivel, care au deschis largi per
spective conlucrării pe,plan politic,
economic, tehnico-știin'ific șl cul
tural dintre Republica Socialistă
România și Republica Algeriană
Democratică și Populară. Ridicarea
pe o treaptă superioară a acestei
conlucrări reciproc avantajoase,
dorință reafirmată în schimburile
de mesaje și telegrame dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Chadli Bendjedid. corespunde pe de
plin intereselor celor două țări și
popoare, cauzei progresului și pății
în lume.

Valoarea
ciștigului

România - Franța, la rugM
Astăzi, începind de la ora f4,45. pe
stadionul Giulești din Capitală se va
desfășura meciul de rugbi dintre
reprezentativele României și Fran
ței. tradițională confruntare a celor
mai puternice echipe ale campiona
tului european, a! cărei rezultat de
cide. îndeobște, ciștigătoarea com
petiției. Aceasta reprezintă de această dată și debutul ambelor se
lecționate în actuala ediție a cam
pionatului continental.
Echipa României, cuprinzînd ju

„Ziua Revoluției", pe care po
porul algerian o sărbătorește în
fiecare an la 1 noiembrie, mar
chează aniversarea unuia dintre
cele mai importante momente ale
frămîntatei sale istorii : declanșa
rea. in urmă cu 28 de ani, a luptei
armate de eliberare națională, ce
avea să fie încununată la 5 iulie
1962 prin proclamarea independen
tei Algeriei.
Devenind pentru prima oară stăpîn pe destinele sale, poporul al
gerian a început, sub conducerea
Frontului de Eliberare Națională, o
nouă bătălie — cea a lichidării
subdezvoltării. Dintr-o țară înapo
iată, furnizoare de materii prime
pentru metropolă, Algeria s-a
transformat in două decenii de dez
voltare independentă într-un stat
industrial-agrar. Pe harta sa eco
nomică au apărut fabrici și uzine,
baraje și hidrocentrale, școli și universități ; un puternic avînt a
luat acțiunea de valorificare a bo
gățiilor subsolului și in primul rind
a petrolului, care șe găsește din
abundență sub nisipurile Saharei.
Rezervele de țiței ale țării sînt evaluate la circa 1.1 miliarde tone,
iar cele de ga-'e naturale la peste
3 700 de miliarde metri cubi. Aces
te resurse sînt prelucrate în ca
drul unor mari rafinării sau com
plexe petrochimice, ca acelea de la
Arzew, Alger, Skikda,. Anaba, Ac
țiunea de industrializare a tării

care îi adresează calde felicitări șl
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire și succes in activitate.
In telegramă se exprimă convin
gerea că guvernele celor două țări
vor acționa pentru ca bunele relații
de prietenie și cooperare românoâlgeriene să se dezvolte continuu,
în interesul reciproc al celor două
popoare.

Numărul
curent
al obligațiunii

UN MECI MULT AȘTEPTAT :

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru
al guvernului, a transmis o telegra
mă tovarășului Mohamed Benahmed
Abdelghani, membru al Biroului Po
litic al Partidului Frontul de Elibe
rare Națională, prim-ministru al
Guvernului
Republicii Algeriene
Democratice și Populare, cu prilejul
aniversării revoluției algeriene, prin

Seria
obligațiunii

AZI, PE STADIONUL GIULEȘTI DIN CAPITALĂ,

Secretar general al
Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Numărul
cîștigurilor

A apărut nr. 10/1982
al revistei
„PRESA NOASTRĂ"

NICOLAE CEAUȘESCU

Valoarea
ciștigului

planșelor proiectului, discutînd cu
aprindere, încereînd să deslușească
drumurile grăbirii acestor lucrări. De
unde să vină si unde să se concen
treze utilajele, care ar fi formula
optimă de organizare a șantierului 1
Care sint urgentele ? Si încă o mie
și una de întrebări, de chibzuite
răspunsuri...
— Vă spuneam Vă am si început
lucrările, din amonte în aval, de la
izvoare — ne informează tovarășul
Condruz. Pe dbuă canale principale.
Și sint deja în curs regularizarea,
adîncirea albiei. O să vedeți șantie
rul la Smeeni. dacă mergeți acolo.
Mai jos, la granița cu Brăila, s-a si
Încheiat lucrarea. Ei. bine, să vedeți
acolo cum au și apărut efectele. Apa

★
Simbătă, s-a încheiat la Iași cel
de-al șaptelea colocviu național stu
dențesc cu tema „Probleme actuale
de informatică și matematică apli
cată". Colocviu] a inclus in progra
mul său un mare număr de comuni
cări și referate privind cercetarea
fundamentală legată de tehnica de
calcul din cîmpul informaticii teore
tice, creșterea posibilităților de pre
lucrare' a calculatoarelor din dotarea
economiei naționale prin proiectarea
de noi seturi de programare, aplica
rea rezultatelor concrete obținute cu
ajutorul calculatoarelor și matemati
cilor în rezolvarea unor probleme
economice și tehnice.
(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE

„Aici va fi o vale a fertilității™
(Urmare din pag. I)

de tovarășul Ștefan Mocuța. prim-secretar al Comitetului județean Cluj
al P.C.R.. președintele Comitetului
executiv al consiliului popular ju
dețean. și de tovarășul
Mihnea
Gheorghiu, președintele Academiei
de științe sociale și politice.
întrevederile s-au desfășurat !ntr-o atmosferă de prietenie.

Numărul
curent
al obligațiunii

nu mai exista nici un material sau
piesă care, după uzare, să nu fie
refolosit.
Sînt cîteva direcții principale de
acțiune care dovedesc că stă în pu
terea fiecărui colectiv de a-și spori
substanțial contribuția la înfăptui
rea sarcinilor majore subliniate de
conducerea partidului pentru ridi
carea pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii activități produc
tive.
Inițiativă, angajare și răspundere
pentru aplicarea fermă a principii
lor autoconducerii muncitorești și
autogestr nii economico-financiare.
Nu înti,'? 'lător unitățile care înfăptuies' '.guros principiile noului
mecan’ pi economic, ale autoconduceri' muncitorești au rezultate
economice bune. Totuși, într-un
număr încă mare de unități cerin
țele majore ale unei activități eco
nomice sănătoase, cu rentabilitate
înaltă nu sînt respectate, cu toate
consecințele negative ce rezultă.
Iată de ce sarcina stabilită de
secretarul general al partidului de
a se acționa pretutindeni, cu toată
hotărirea, pentru aplicarea neabă
tută a principiilor noului meca
nism economic este de maximă ac
tualitate, fiecare om al muncii
trebuind să participe mai activ și
mai eficient la descoperirea și pu
nerea operativă în valoare a tutu
ror resurselor de creștere a pro
ducției și a eficienței economice.
Contribuția directă la realizarea
sarcinilor economice cantitative și
calitative constituie, în lumina exi
gențelor noului mecanism economico-financiar, criteriul, decisiv în
aprecierea activității fiecărui co
lectiv și a fiecărui om al muncii,
indiferent de funcția pe care o de
ține. Nu poate exista venit garan
tat pentru nimeni dacă nu munceș
te — preciza tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Venitul garantat este
legat de muncă. Societatea noastră
garantează fiecăruia loc de muncă,
îi garantează să muncească, posi
bilitatea de a-și asigura venitul
stabilit pentru locul respectiv, dar.

fără excepție, venitul fiecăruia
trebuie să fie legat efectiv de ceea
ce produce.
Inițiativă, angajare și răspundere
pentru întronarea normelor de or
ganizare științifică a producției,
pentru promovarea unui stil de
muncă suplu și operativ. Multe din
problemele cu care se confruntă
unele unități în îndeplinirea sar
cinilor economice sint probleme de
organizare și conducere. Fie că
este vorba de neajunsuri existente
în mecanismul cooperării interuzinale sau al aprovizionării cu
materii prime și materiale, de
întreruperi in funcționarea mașini
lor și instalațiilor sau de intirzieri
In contractarea producției anului
viitor, de deficiențe intervenite pe
fluxurile de producție sau în pre
gătirea cadrelor — toate acestea se
dovedesc a fi, la o analiză mai
atentă, probleme a căror soluțio
nare ține de întronarea unei mai
bune organizări a muncii, de întă
rirea răspunderii în fiecare dome
niu de activitate. „Este necesar să
crească răspunderea conducerilor
centralelor, a conducerilor între
prinderilor, a consiliilor de condu
cere, a adunărilor generale — sub
linia secretarul general al partidu
lui. Pe baza autoconducerii, a
autogestiunii, a noului mecanism
economic, acestea au răspunderea
deplină în organizarea și conduce
rea întregii activități. Trebuie să
acționăm pentru a se înfăptui in
mod corespunzător prevederile le
gilor privind buna funcționare a
tuturor organelor de conducere,
sporirea răspunderii lor în îndepli
nirea planului, în soluționarea pro
blemelor".
Fiecare colectiv, fiecare județ
să-și facă un titlu de cinste din a
raporta Conferinței Naționale a
partidului înfăptuirea exemplară a
planului pe acest an la toti indica
torii cantitativi și calitativi, Ifapt
pe deplin posibil printr-o puternică
mobilizare a tuturor oamenilor
muncii, prin stimularea inițiativelor
creatoare și intărirea răspunderii in
munca fiecăruia si a tuturor.

în zilele de 26—30 octombrie s-au
desfășurat la Cluj-Napoca lucrările
celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei
mixte româno-polone de istorie.
în cadrul reuniunii, istorici români
și polonezi au prezentat comunicări
pe temele „Luptele revoluționare
și de eliberare națională in secolul
aF XIX-lea in România și Polonia"
și „Mișcarea de rezistență in cel
de-al doilea război mondial in Ro
mânia și Polonia".
Comunicările si discuțiile din ca
drul acestei sesiuni au evidențiat
principalele momente ale luptei celor
două popoare pentru emancipare na
țională și socială in secolul al XIXlea, contextul politic internațional in
care ele au acționat, trăsăturile comu
ne mișcărilor revoluționare din cele
două țări și particularitățile ce s-au
manifestat- în funcție de condițiile
interne specifice, au adus noi con
tribuții privind rezistența antifas
cistă in România și Polonia in anii
celui de-al doilea război mondial,
participarea celor două popoare la
infringerea Germaniei ’naziste. Tot-,
odată, comunicările au relevat ele
mentele progresiste, comune ale re
lațiilor seculare dintre cele două
țări și popoare, baza trainică a ac
tualelor legături de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Româ
nia și Polonia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc
Unit Polonez.
Cele două delegații au fost primite

u

(Urmare din pag. I)

zilei

Tovarășului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională,
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
Cea de-a 28-a aniversare a revoluției — sărbătoarea națională a Republi
cii Algeriene Democratice și Populare — îmi. oferă plăcutul prilej de a vi
adresa, in numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al mei
personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate ș
fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul algerian prieten
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare rodnică dintrf
Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Popu
lară, care înregistrează un curs mereu ascendent, se vor extinde și adinei toi
mai mult, în interesul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei
păcii, independenței naționale și înțelegerii in lume.
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INIȚIATIVĂ, RĂSPUNDERE, BUNĂ ORGANIZARE

Cronica

ALGERIENE DEMOCRATICE Șl POPULARE

oo

Dacă ar fi să enumerăm cîteva
din preocupările și rezultatele mai
de seamă obținute în ultimii ani de
Consiliul popular al municipiului
Brașov pe linia dezvoltării edilitargospodărești a municipiului, autoconducerii și autoaprovizionării, re
zultate la care cetățenii Brașovului
au adus o contribuție substanțială,
pe prim plan s-ar situa moderniza
rea unui număr de străzi și trotuare,
extinderea și înlocuirea rețelei de
apă și canalizare, amenajarea spa
tiilor dintre blocuri, plantarea unui
mare număr de arbori șl pomi fruc
tiferi. întreținerea și infrumusețarea spatiilor verzi, cultivareâ cu legume a spațiilor
neocupate din pe
munirimetrul
cipiului, a căror .^siș
suprafață se ri-> gg
dică la 40 ha etc.
g®
Sînt cîteva din
în
domeniile
conjugate
care, p in eforturile
ale municipalității și ale cetătenilor, arr reușit să finalizăm
ori să f Upemî in pragul finaliuji
acțiuni începute mai
zării un
es c
demult
care situează Brașovul,
din punct de vedere al standardului
de viață și civilizație, pe unul din
primele locuri ale țării. Este vorba
printre altele, de faptul că, la ora
actuală, toate străzile acestui vechi
oraș, care a avut o moștenire grea din
punct de vedere edilitar, sînt dotate
cu rețele de alimentare cu apă pota
bilă și de canalizare, că ne aflăm în
Stadiu final cu modernizarea străzi
lor și trotuarelor, că am făcut pași
importanți pe linia sistematizării și
modernizării circulației rutiere și
pietonale. a dotării tuturor zonelor
cu unități comerciale etc.
Or. este de la sine înțeles că în
condițiile ritmului impetuos de dez
voltare a Brașovului, care a aiuns
la o populație de peste 370 000 locui
tori. cu circa 120 000 mai mulți decit
in 1976, problemele de o tot mal mare
complexitate pe care le-a ridicat și
le ridică această dezvoltare nu pot
fi rezolvate decit cu participarea lar
gă a cetățenilor la acțiunile de in
teres obștesc inițiate de consiliul
popular. Căile și mijloacele de an
trenare a populației la aceste acțiuni
Sînt multiple și ele diferă de la o ac-

ceput. Consiliul popular apelează la
țiune Ia alta. Deosebit de eficiente
aportul cetățenilor și in cazul altor
s-au dovedit șl se dovedesc sesiunile
consiliului popular, intiinirile dintre
acțiuni, care n-au un efect’'imediat
deputați, lucrătorii consiliului popu
asupra lor. Astfel, ei au fost solici
lar, cadrele de conducere ale între
tați să participe la organizarea unei
pepiniere de arbori ornamentali ce
prinderilor și instituțiilor implicate
in gospodărirea orașului și cetățeni.
urmează să fie plantați în noile car
Considerabil este și aportul acti
tiere ale municipiului și Ia fel s-a
vului obștesc, format din peste 2000
procedat in primăvară pentru plan
tarea a 4 000 ele nuci în diferite zone
de activiști voluntari, al comitetelor
de cetățeni și asociațiilor de locatari.
ale Brașovului.
Un loc cu totul remarcabil între mo
Una din cele mai importante și re
cente acțiuni inițiate de consiliu]
dalitățile de informare reciprocă și
conlucrare cu cetățenii îl ocupă
popular — la care au fost antrenate
peste 15 000 de familii — a consti.Tribunele democrației", formele la
care ne-am referit fiind tot atîtea
tuit-o cultivarea terenurilor neocuprilejuri pentru consiliul popular nu
pale de pe raza municipiului. Apre
ciem că această
>s i
acțiune a consti
Jk
. $$' z’y
tuit o reușită de
>4 S: W - ț/' -<r
plină pentru noi.
Pe lingă faptul că
familiile respec
tive și-au asigu
rat singure o
numai de a afla părerile și propu
parte din legumele necesare con
nerile cetățenilor, dar și de a le ex
sumului propriu, nemaiaoelind la re
plica acțiunile și măsurile pe care
țeaua comercială, această acțiune a
le inițiază in folosul obștii, aavut un efect pozitiv și in privința
pelînd totodată la sprijinul lo<r.
înfrumusețării și igienizării orașului.
Un singur exemplu din cele mai con
Dimensiunea interesului pe pare
cludente : transformarea fostei ggooi
aceste forme de conlucrare activă îl
suscită ar putea fi ilustrată convin
de retentie a apelor pluviale din oraș
într-o adevărată oază de verdeață,
gător printr-o singură cifră : pe ase
menea căi cetățenii Brașovului au
care a schimbat aspectul întregii zone.
Și deoarece. în unele cazuri, terenu
făcut, in acest an, peste 1 200 propu
rile transformate în grădini de legume
neri care au fost reținute de consiliu
au
dăunat aspectului orașului ca ur
și care au permis acestuia să-și ori
mare a executării necontrolate a tot
enteze eforturile spre rezolvarea ce
felul de garduri și gărdulețe, ne-am
lor mai stringente probleme de gos
propus, pentru anul viitor, să punem
podărire ale municipiului.
ordine în aceste amenajări, firește
Nu stă în intenția noastră să fa
tot prin înțelegerea și cu aportul ce
cem. în cadrul acestor însemnări
tățenilor înșiși.
vreo ierarhizare a aportului direct al
Enumerarea acțiunilor și a modali
activiștilor obștești în desfășurarea
tăților prin care cetățenii sînt an
diferitelor acțiuni, dar numele unora
trenați la soluționarea unor proble
dintre aceștia — cum sînt Alexandru
me de interes obștesc ar putea, desi
Călin și loan Nan. președinții unor
gur. continua. Ne oprim aici, nu însă
comitete de cetățeni, Ionescu Dobre
înainte de a mai adăuga că valoarea
și Alexandru Kovacs, membri ai co
lucrărilor executate prin aportul ce
mitetului, deputatul Sever Bănescu,
tățenilor in primele nouă luni din
toți din cartierul Schei, deputății
acest an se ridică Ia 80 milioane lei.
Constanta Nițescu și Tănase Ioniță
Ceea
ce. trebuie să recunoaștem, este
sau ca președinții altor comitete de
de apreciat.
cetățeni, intre care Herbert Kerzbek,
Gheorghe Lungu și Gheorghe MaraJEuqen NICULA.
vela de pe strada Lacurilor — merită
vicepreședinte
totuși a fi amintite nu numai pentru
ol Comitetului executiv
forța de convingere a acestor oa
ol Consiliului popular municipal
meni. dar și pentru perseverența de
Brașov
a duce pină la capăt ceea ce au in-

prim-ministru al guvernului. Miu
Dobrescu. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv a! C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe, de alte persoane
oficiale.
Au fost de fată Khaled. El-Sheikh.
reprezentantul permanent al O.E.P.
la București, alți membri ai repre
zentantei.
(Agerpres)
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Simbătă seara, tovarășul Yasser
Arafat,
președintele
Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, care, Ia invitația
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită in
tara noastră, a părăsit..Capitala.
La aeroportul Otopeni. oaspetele a
fost salutat de tovarășii Ion Dincâ,
membru al Cămitetulpi Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICI!

Terminația
seriei
obligațiunilor

Multiple căi de conlucrare cu
cetățenii, multiple realizări
••
în avantajul

TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT A PĂRĂSIT CAPITALA

Numărul
ciștigurilor

în intimpinarea alegerilor de deputați in consiliile populare

142
712
081
875
266
591

2 000
1 000
1 000
800 .
800
800

63
06
56
36
37
46

TOTAL:

850 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea ciștigurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare. Plata ciștigurilor se efec
tuează prin sucursalele, filialele și
agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001-099999 care au numerele cu
prinse intre 81—150, la confruntarea
cu lista oficială primul zero de la
serie nu se ia în considerare.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viată pentru luna octom
brie 1982 au ieșit următoarele combinații de litere :

1)
2J
3)
4)

T.M.J.
Q.B.J.
H.N.D.
J.V.A.

5)
6)
7)
8)

E.X.Z.
B.I.V.
J.Q.Y.
K.Z.W.

Toți asigurați! cărora le-au iieșit
una sau mai multe din aceste com
binatii de litere înscrise in polițele
lor urmează să se adreseze unităților
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

lui la parametrii originari, con
feră avantajul suplimentar al
unei aderențe minime in cazul
formării stratului de gheață.

© EXPEDIȚIE ÎN DEȘERT. Pentru prima oară, o
expediție sovietică condusă de
un specialist în medicină sporti
vă a străbătut pe jos deșertul
cuprins între cursurile de apă
Sir-Daria și Amu-Daria‘din Asia
centrală, în scopul de a studia
comportamentul uman in condi
ții de deșert. Traversarea celor
520 km a durat 23 de zile și s-a
desfășurat in condiții extrem de
grele — fiecare din cei cinci
membri ai expediției avînd de
purtat un rucsac de 54 kg. iar
temperaturile depășind deseori
în timpul zilei 45 grade Celsius.

îOMĂNIA - ÎN COMENTARIILE PRESEI INTERNATIONALE
•-

,0 țară cu o dezvoltare dinamică, cu un înalt
prestigiu internațional pe arena mondială"
In diferite țări ale lumii, presa consacră spații im
portante României, realizărilor obținute, sub conduce
rea partidului, în cnii socialismului, în toate sectoarele
de activitate. Un loc central in aceste relatări îl ocupă
evidențierea activității teoretice și practice a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a rolului său in întreaga politică
internă și externă românească, a contribuției de deose
bită valoare a conducătorului partidului și statului
nostru la opera de înălțare a țării pe calea progresu

lui și civilizației. Este scoasă în evidență contribuția re
marcabilă a șefului statului român la promovarea
unei cooperări largi, reciproc avantajoase, între state,
la stăvilirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării,
la întronarea în viața internațională a principiilor nor
de relații între state, la menținerea ■și consolidarea
bunurilor celor mai de preț ale popoarelor - inde
pendența și pacea.

roma,

Intîlnire româno-italiană

ROMA 30 (Agerpres) — Tovarășul
Paul Niculescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., s-a întilnit. Ia Roma, cu
Giancarlo Pajetta, membru al Direc
țiunii P.C.I.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost
transmis un cordial mesaj de salut
tovarășului Enrico Berlinguer. secre
tar general al Partidului Comunist
Italian.
Exprimind vii mulțumiri pentru
mesaj. Giancarlo Pajetta a rugat să
se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu, din partea tovarășului

Congresul Partidului Revoluționar din Tanzania

și-a

Enrico Berlinguer, cele mai călduroa
se salutări, urări de progres și pros
peritate poporului român.
Cu prilejul convorbirii care a avut
loc. s-a exprimat deplina satisfacție
pentru evoluția pozitivă a raporturi
lor de prietenie si colaborare dintre
P.C.R. și P.C.I.. dorința de a le dez
volta si diversifica, in spiritul înțe
legerilor la cel mai înalt nivel,
precum și hotărirea de a promova, in
continuare, bunele relații pe plan po
litic. economic, cultural și științific
intre România și Italia, între cele
două popoare.
A participat Ion Mărgineanu. am
basadorul tării noastre în Italia.

Julius Nyerere — reales
DAR ES SALAAM 30 (Agerpres)
— La Dar Es Salaam s-au încheiat
lucrările celui de-al V-lea Congres
ăl Partidului. Revoluționar din Tan
zania, Ia care au participat aproxi
mativ 2 000 de delegați din întreaga
țară, precum și reprezentanți ai unor
partide de peste hotare.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat de Maxim Berghianu,
membru al C.C. al P.C.R.
Congresul a adoptat o rezoluție în

Obiective prioritare ale viitorului guvern socialist

MOSCOVA 30 (Agerpres) — La
Moscova a avut Ioc ședința a 27-a
a Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare tehnico-științifică. Au fost
examinate probleme privind organi
zarea activității pentru îndeplinirea
convențiilor guvernamentale semnate
de țările membre ale C.A.E.R. refe
ritoare la colaborarea tehnico-științifică, precum și la specializarea și
cooperarea in producția roboților in
dustriali și a tehnicii pentru utili
zarea microprocesoarelor. t Totodată,
au foșt examinate unele ■' probleme
ale colaborării în domeniul combus
tibililor și energiei, protecției mediului înconjurător, precum și, ale
colaborării dintre
academiile de
știință în domeniul cercetărilor fun
damentale. A fost elaborat documen
tul normativ privind bazele Organi
zatorice, metodologice, economice și
juridice ale colaborării multilaterale
tehnico-științifice dintre țările mem

Calvo Sotelo, a conferit, la Palatul
Moncloa, cu secretarul general al
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, Felipe Gonzalez. Ei au procedat
la trecerea in revistă a „diferitelor as
pecte ale actualității politice" — in
formează agenția France Presse, citind
surse oficiale spaniole. De asemenea,
a fost abordat calendarul viitoarelor
întrevederi între premier și liderul
socialist, în vederea preluării de
către acesta a funcției de șef de gu
vern, in urma rezultatelor alegeri
lor generale de joi.
Potrivit datelor oficiale publicate
la Madrid, in urma alegerilor gene
rale de joi, din totalul de 208 man
date ale Camerei superioare a
parlamentului spaniol, Senatul, 134
— majoritatea absolută — au reve
nit partidului Socialist Muncitoresc
Spaniol. Un număr de 54 de locuri
au fost obținute de partidul Alianța
Populară, restul împărțindu-se între
alte partide participante la scrutin.

★

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Agenția poloneză de știri, P.A.P., a
tost imputemicită să dea publicității
Declarația guvernului R. P. Polone
referitoare la hotărirea președintelui
S.U.A. de a sista clauza națiunii ce
lei mai favorizate acordată Poloniei.
Această acțiune — se arată în de
clarație — limitează relațiile polonoamericane și contravine intereselor
economice ale Poloniei? gfinerînd în
răutățirea condițiilor schimbului de
mărfuri, și în primul rînd ale ex
portului polonez pe tradiționala piață
americană. Asemenea restricțiilor economice precedente, ultima hotărîre
este orientată în mod nemijlocit spre
înrăutățirea condițiilor de viată ale
poporului polonez.
Declarația arată că hotărirea S.U.A.
reprezintă, totodată, o încălcare a
numeroaselor acorduri internaționale
la care cele două state sînt părți,
contravine normelor dreptului inter
național. Cartei O.N.U.. principiilor
Actului final al Conferinței pentru
securitate și cooperare in Europa,
precum și principiilor Acordului Ge
neral pentru Tarife șl Comerț
(G.A.T.T.).
i.—-L....

I Agențiile de presa transmit: s

POLIȚIA ITALIANA a reușit s-o
aresteze pe Suzanna Ronconi, membră a conducerii organizațiilor terorlste autointitulate „Brigăzile ro
șii" și „Prima Linea", care a evadat, in ianuarie, din închisoare,
unde executa o detenție de 14. ani.

președinte al partidului
care se subliniază că problema con
solidării păcii și securității interna
ționale este nemijlocit legată de lup
ta întregii omeniri pentru lichidarea
focarelor de tensiune de pe planeta
noastră, pentru interzicerea totală
a arm.elor de nimicire în masă.
în ultima zi a lucrărilor, Julius
Nyerere a fost reales în funcția de
președinte al Partidului Revoluționar
din Tanzania, iar pentru cea de vice
președinte — Aboud Jumbe.
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bre ale C.A.E.R. Lucrările ședinței
S-au desfășurat într-un spirit de
prietenie, înțelegere reciprocă și co
laborare tovărășească.

Ședințe ale băncilor
internaționale
BERLIN 30 (Agerpres) — La Ber
lin au avut loc ședințele consiliilor
Băncii Internaționale de Investiții
și Băncii Internationale de Colabo
rare Economică. Consiliul Băncii In
ternationale de Investiții a aprobat
noi obiective economice ce urmează
a fi creditate și planul de credit al
băncii pe anul 1983. Consil d Băncii
Internaționale de Colabonăre Econo
mică a precizat planul dLWfyedit, a
examinat și soluționat../ "<• Serie de
probleme referitoare Ia' .perfecțio
narea activității sale.

O declarație a guvernului R. P. Polone

în declarații făcute după publica
rea rezultatelor alegerilor legislative
din Spania, primul ministru al Gre
ciei. Andreas Papa'ndreu. primul mi
nistru al Franței, Pierre Mouroy, se
cretarul general al P. S. Portughez,
Mario Soares, șeful guvernului so
cial-democrat suedez. Olof Palme,
Congresul Partidului Socialist' din
Austria, secretarul Partidului Socia
list Democratic Italian. Pietro Longo,
Junta Guvernului de Reconstrucție
Națională din Nicaragua, președintele
Mexicului, Jose Lopez Portillo, au
salutat victoria in alegeri a P.S.M.S.,
hotărirea poporului spaniol de a îna
inta pe calea democrației.

transmite agenția Reuter. Hotărirea
a fost luată în urma respingerii
planurilor sale de realizare a unei
coaliții cu partidul de opoziție,
„Fine Gael",
condus de Garret
Fitzgerald, pentru formarea unui
viitor guvern, precizează sursa
citată.
DESEMNARE — Regina Beatrix
a Olanddi l-a desemnat simbătă pe
creștin-democratul Ruud Lubbers,
fost ministru al economiei, să formeze noul guvern al tării, după
alegerile generale anticipate desfăsurate la 8 septembrie,

lucrările

Ședința Comitetului C.Â.E.R. pentru colaborare
tehnico-științifică

DUPĂ ALEGERILE LEGISLATIVE DIN SPANIA

Ziarul sovietic „SELSKAIA JIZcucerească dreptul la deplină auto
elenă și realizarea de obiective în
11“ relatează despre dezvoltarea
determinare" — se arată in comenta
țări ale Africii și din Orientul Mij
JUternică a agriculturii rom'ânești,
riu, care continuă : „România nu
lociu", evidențiază evoluția ascen
ntr-un material intitulat „România
numai că dezvoltă o gindire cu totul
dentă a raporturilor economice din
- sărbătoarea recoltei". Cotidianul
originală in materie de relații in
tre România și Grecia.
' <.
MADRID 30 (Agerpres). — Refe
iferă informații despre marea adu
ternaționale, dar întreprinde acțiuni
rindu-se la prioritățile de politică in
Revista italiană „BALCANICA"
lare populară care a avut loc la
concrete și îndrăznețe pentru trans
ternă
ale viitorului guvern spaniol,
publică, în ultimul său număr, un
Constanța, cu prilejul „Zilei recoltei",
punerea în practică a ideilor și con
rezultat din alegerile de la 28 octom
amplu
articol
al
prof.
Giuliano
Ca

ceptelor sale".
nformind despre expunerea tovară
brie, agenția E.F.E. apreciază că pro
roli, sub titlul „Pacea și securitatea
șului NicOlae Ceaușescu, secretar ge
în încheiere, s-a subliniat in co
blemele economice se vor afla pe
în
Europa
în
gîndirea
și
acțiunile
neral al P.C.R., președintele Româ
mentariu că Zimbabwe a avut în
prim plan, avînd în vedere faptul că
niei, despre succesele obținute de oa
lui
Nicolae
Titulescu
și
politica
ex

România un prieten și un aliat de
datoria externă a țării este la Ora
menii muncii de la sate in acest an,
nădejde care, în afara sprijinului
ternă a României de azi".
actuală de 27 miliarde dolari, iar șo
despre sarcinile
majul afectează 14 la sută din popu
Referindu-se la
viitoare în dome
politica externă a
lația activă a țării.
niul agriculturii,
României
con

în context, agenția notează faptul
® „Președintele României, Nicolae Ceaușescu, aduce o contri
a căror înfăptuire
temporane. auto
că, în conformitate cu programul lor
va permite creș
electoral, socialiștii spanioli și-au
buție remarcabilă la consolidarea păcii și securității internațio rul arată : „Con
terea considera
tribuția
Româ
propus crearea a 800 000 noi locuri de
bilă a producției
nale” ® „România militează pentru întărirea prieteniei și colabo niei. in mod deo
muncă prin sporirea investițiilor pu
agricole.
a președin
blice. Agenția France Presse adaugă
rării în Balcani" ® „In anii socialismului, poporul român a sebit
Sub titlul „Ex
telui
Nicolae
că guvernul socialist va căuta să con
port in peste o
Ceaușescu.
la
esolideze sectorul public, care ur
obținut importante realizări în toate sectoarele de activitate"
tută de țări", co
forturile pentru a
mează să devină un „element-pilot"
respondentul ada un sens mo ' al redresării economice.
genției
bulgare
dern. dar mai aO altă problemă importantă pe
B.T.A. de la București semnează
material considerabil acordat luptei
les concret, expresiilor -«pace» șl
plan intern, scrie E.F.E., este conti
de eliberare, nu și-a precupețit ener
un material în care se scrie :
-securitate» nu putea să nu priveas
nuarea procesului de consolidare a
„România, care se numără printre
giile pentru a apăra, în toate forurile
că temele cele mai dramatice aflate
democrației în Spania, in fața ten
cele zece țari europene cu cea mai
internaționale, cauza ' dreaptă a po
la ordinea zilei în Europa de azi, ten
dințelor de pucism și terorism.
dezvoltată industrie chimică, se pre
porului 'Zimbabwe.
siunile care derivă din existența a
Secretarul general adjunct al
ocupă de creșterea volumului expor
Spații ample a rezervat României,
numeroase arme nucleare cu rază
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
tului de produse chimice. întreprin
în ultimele zile, presa greacă.
medie și lungă de acțiune pe solul
niol (P.S.M.S.), Alfonso Guerra, a pre
derea de comerț exterior „ChimZiarul „ELEFTHEROTYPIA" re
european, care riscă in puține secun
zentat, la o conferință de presă,
Importexport" propune peste 700 de
levă că. in cursul vizitei efectuate in
de să șteargă orice urmă a civiliza
principalele linii directoare ale poli
sortimente, destinate exportului în
Iugoslavia,
președintele
Nicolae
ției pe continent
ticii externe’ a viitorului guvern
peste 110 țări".
Ceaușescu a propus convocarea con
România este o națiune de avan
socialist spaniol, informează agenția
Sub titlul „Propunere privind o
ferinței șefilor de stat și guvern din
gardă in ce privește eforturile pen
France Presse. Noua politică externă
reuniune balcanică la nivel înalt",
țările balcanice „în cel mai scurt
tru edificarea unui sistem trainic de
a Spaniei, a spus el, va fi marcată
presa centrală poloneză informează
timp", pentru a fi puse bazele co
securitate și cooperare.
de
„mari schimbări". în ce privește
despre vizita oficială de prietenie in
laborării și transformării Balcanilor
aderarea Spaniei la N.A.T.O., decisă
Această politică a României, care
Iugoslavia a tovarășului Nicolae
„într-o zonă a păcii, fără arme nu
în mai a.c. de guvernul premierului
de la preocuparea pentru securitatea
Ceaușescu. „Președintele României,
cleare și fără baze militare străine".
Leopoldo Calvo Sotelo, negocierile ■
în Europa — în Est, ca și în Vest,
Nicolae Ceaușescu, aflat în vizită in
„Eleftherotypia" subliniază că '„în
în curs vor fi „înghețate", iar, „mai
dincolo de divizările ideologice — se
Iugoslavia, a propus organizarea unei
cadrul preocupărilor pentru înfăp
tîrziu", problema va fi supusă unui
extinde la cooperare, la dezvoltare,
reuniuni a șefilor de stat și de gu
tuirea securității europene, România
referendum.
intuind în mod perfect legătura care
vern ai țărilor balcanice, pentru ca,
acordă o deosebită atenție întăririi
Șeful guvernului spaniol, Leopoldo
există între dialogul Est-Vest și
în comun, să se pună bazele unei co
prieteniei și colaborării in Balcani".
Nord-Sud, exprimă perfect continui
laborări largi și, întăririi încrederii
Ziarul „APOGEVMATINI" scrie în
tatea dintre idealurile lui Titulescu
reciproce, a securității și păcii" —
articolul „România livrează vagoane
de ieri și politica președintelui
scrie „TRYBUNA LUDU", organul
și locomotive diesel în .30 de țări:
Nicolae Ceaușescu de azi".
de presă al C.C. al P.M.U.P., într-o
„Calitățile locomotivelor diesel au
Ziarul „L’UMANITA", organ al
fost confirmate printr-un program de
corespondență din Belgrad, relevând
Partidului Socialist Democratic Ita
încercări executate în Austria, in
importanta întîlnirii Ia nivel înalt și
lian,
a publicat, sub semnătură di
a propunerii făcute de conducătorul
S.U.A. (cu locomotive diesel hidrau
(
TEATRUL „ION CREANGA" din
rectorului acestui cotidian, un amplu
lice de 1 250 CP), în Bulgaria și Egipt
statului și partidului nostru.
București a intreprins un turneu in
articol, intitulat „România, o politică
POSTUL NAȚIONAL DE RADIO
(cu locomotive diesel hidraulice și
I Italia, susținînd spectacole cu piesa
ce ne interesează", in care sînt inse
diesel electricei de diferite puteri).
ZIMBABWE a transmis un comen
rate principalele acțiuni de politică I „Pinocchio" la Padova, Verona și
Asemenea probe au fost executate de
tariu în legătură cu acțiunile de
Ferrara, cu prilejul „Lunii cultu
externă ale țării noastre și ale pre
firmele Santa Fe și Southew Rampolitică externă ale României,
rii românești". Mesagerii artei tea
ședintelui Nicolae Ceaușescu și fap
ways, confirmind calitatea produse
subliniind că „o serie de rezoluții
trale românești s-au bucurat de un
tul că P.S.D.I. urmărește cu viu
lor românești, care concurează cu
și documente ale O.N.U. poartă pu
interes această politică, dată fiind I deosebit succes și o primire căldu
succes produse similare ale altor
ternic amprenta școlii politice româ
roasă din partea publicului și a
firme".
„coerența ei fermă în apărarea in
nești". „Emanație a . politicii con
specialiștilor.
stante de pace a României și rod
Un alt cotidian grec, de limbă en
dependenței țării". în articol se sub
al gindirli creatoare a președintelui
gleză. „ATHENS NEWS", în arti
liniază că „politicii externe româ
|
LA NICOSIA și-a încheiat lucrăcolul „Industria constructoare. de
Nicolae Ceaușescu — s-a arătat în
nești i-au fost recunoscute merite I rile cea de-a XVI-a conferință re
comentariu — un număr considerabil
mașini-unelte in România", relevă că
din partea tuturor statelor, iar efor
gională a Organizației pentru Alide teze și concepte lansate de Româ
„Politica de industrializare a Româ
Imentație și Agricultură a Națiuni
tul de a menține nealterată autono
nia au căpătat recunoaștere universa
niei a condus la creșterea numărului
lor Unite (F.A.O.). Au fost adoptate
mia proprie este considerat ca un
lă și au astăzi o circulație interna
de fabrici și la modernizarea ■ celor
o serie de recomandări menite să
țională".
element pozitiv, în cadrul unei situa
existente. Echipamentele și mașinile
la creșterea producției agri
moderne solicitate de acestea au fost
„România — relevă Radio Zimbabwe
ții internaționale caracterizate prin Iducă
cole și alimentare in țările Orientu
fabricate în România". „Nivelul pro
—■ a devenit unul dintre purtătorii
tensiuni periculoase și prin amenin
lui
Mijlociu.
ducției in 1980 situează România pe
de cuvînt și apărătorii fermi ai in
țarea izbucnirii războiului".
locul zece intre țările producătoare
tereselor țărilor lumii a treia. De
î DEMISIE. Liderul Partidului
Articolul este însoțit de o fotogra
mare ajutor s-au dovedit inițiativele
de mașini-unelte ale lumii și pe^ locul
I Laburist din Irlanda, Michael
fie înfățișînd intilnirea președintelui
României pentru statele care și-au
al 15-lea intre cele exportatoare".
O’Leary, și-a prezentat demisia —Nicolae Ceaușescu cu delegația
dobindit de curînd independența și
Ziarul elen „VRADYNI", intr-un
articol intitulat „Cooperarea românopentru cele eare luptă încă să-și
P.S.D.I. din luna februarie 1982.

încheiat

ATENA — Luînd cuvîntul In ca
drul unei Conferințe internaționale
de solidaritate cu poporul palesti
nian, care se desfășoară la Atena,
Faruk Kaddoumi, șeful Departa
mentului Politic al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a declarat
că in cursul invaziei israeliene din
Liban peste 70 000 de persoane ci
vile au fost ucise sau rănite, iar'in
patru orașe mari, 30 de sate și 10
tabere de refugiati palestinieni au

Hotărirea americană nu poate fl
altfel calificată decit ca o nouă ac
țiune a politicii de confruntare, pro
movată de președintele Reagan, care
folosește problemele poloneze pentru
intensificarea încordării internațio
nale și limitarea colaborării EstVest.
Guvernul polonez, respingind cu
hotărire politica de șantaj și presiuni,
precum și încercările de dictat — se
arată în declarație — repetă cu
toată fermitatea că, în soluționarea
problemelor poloneze, el se conduce
exclusiv după interesele supreme ale
poporului și ale statului polonez.
întreaga răspundere pentru înrău
tățirea relațiilor polono-americane
revine guvernului S.U.A.
în încheiere se subliniază că. In
contactele oficiale cu partea ameri
cană, reprezentanții guvernului polo
nez au subliniat in repetate rînduri
că temelia unor relații normale între
state poate fi numai respectarea de
plină a principiilor suveranității și
neamestecului in treburile interne ale
Poloniei, precum și respectarea altor
norme de drept international una
nim acceptate.

MIJLOCIU
fost provocate mari distrugeri, Infor
mează agenția WAFA. Consecința
cea mai gravă a invaziei israeliene
a fost masacrarea populației civile
palestiniene și libaneze din taberele
de refugiați palestinieni Sabra și
Shatila, a menționat el.
Totodată, Kaddoumi a relevat că
pacea nu poate fi realizată in Orien
tul Mijlociu atit timp. cit poporul
palestinian este lipsit de o patrie a
sa.
fl
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Gînduri despre prietenie
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Nota 4 la geografie

lingă Acropole
Hellas — Grecia : nume plămă
dit din sufletul Olimpului, spre
a-și revărsa roadele asupra civili
zației. La Atena, pleoapele stau
neclintite în fata măreției Acropo
lei multimilenare ; în Corint auzi,
parcă, răsunînd celebrele ode ale
lui Pindar închinate atleților învin
gători, in timp ce, puțin mai sus,
la umbra muntelui Parnas, aștepți
să apară Pythia și să-și rostească
oracolele ; Homer il simți aproape
Ia fiecare pas, iar iscusitul Ulisse
pare că n-a pornit încă în lunga sa
călătorie pe mare ; la Marathon,
în apropierea Atenei, acolo unde,
odinioară, Tezeu îmblînzise un
taur de temut, cauți printre local
nici chipul tînărului luptător care
a alergat la Atena să anunțe răsu
nătoarea victorie a atenieniior asu
pra perșilor, murind de epuizare ;
și oriunde ajungi la lhnan, aștepți
ca din spuma mării să se ivească
Afrodita, revărsînd asupra lumii
harul fecundității...
Peste tot pe unde treci, prin
Grecia de azi, mintea recompune
involuntar, în iureșul civilizației
moderne, crimpeie din civilizația
de odinioară, suprapunîndu-le pes
te viața de toate zilele. Nici atunci,
cu două sau trei mii de ani în
urmă, ca și azi „grecii nu și-au
trecut zilele într-un nesfîrșit fes
tin", ci intre griji și împliniri ; în
tre anonimatul trudei sclavului sau
a omului de rînd și gloria zeilor și
regilor ; între ispita eresurilor și
rațiunea strălucitoare a filozofiei,
artelor și meșteșugului.
Emoționantă este întîlnlrea cu
Atena. Chipul ei este complet răs
turnat față de cel conturat din
lecturi. Atena nu este numai truda
istoriei, speranța nemuririi adu
nată în piatră. După cum Atena
nu mai este azi acea urbe balca
nică din vremea cînd o vizita
Nicolae Iorga. înălțată la întimplare în jurul Acropolei și străjuită
de mahalale.
în sfirșit. Atena nu mai este, din
păcate, acel templu al naturii răs
fățat în briza mării și aerul proas
păt al munților. Un nor sinistru
de smog cenușiu stă înălțat, ca o
amenințare, de jur-împrejurul ur
bei. făcind respirația, incomodă și
aducînd în suflet posomoreala
ceea ce a determinat, dealtfel,
guvernul să anunțe măsuri drasti
ce pentru reducerea poluării — de
la obligația de a folosi filtre spe
ciale in circulația auto pînă la

reducerea activității industriilor
poluante.
Cetate-soare a lumii antice.
Atena adună, poate, mai multă
istorie ca oricare alt oraș al lumii.
Și totuși istoria rămîne discretă
între bulevardele largi flancate de
clădiri moderne. O singură excep
ție — Acropole, care privește tu
telar, imperturbabil de pe înălțimea
stincilor, peste marea răsfirare ur
bană de la picioarele ei.
Peste patru milio ne de ’ oameni
își leagă existenta I speranțele de
Atena, făcînd-o azi mai tînără și
mai viguroasă ca oricînd. Cu o ase
menea aglomerare umană, care
adăpostește aproape jumătate din
populația Greciei. Atena se numă
ră printre marile metropole nu
numai ale Europei, ci și ale lumii.
Așa' că aici nu mai trebuie să te
mire nimic. Nici smogul asfixiant,
nici goana disperată după fiecare
metru pătrat pentru construcție,
chiar dacă prețul lui se ridică la
trei sute de mii de drahme, adică
tot atît cît cîștigă un om harnic
intr-un an întreg!
Bulevardul Sygrou, artera de
legătură dintre Atena și Pireu, cu
cîte cinci benzi de circulație pe o
parte și pe alta, este invadat de
automobile. Totul este subordonat
atotputernicului zeu pe patru roți.
Trotuarele pe care pășești sînt
mai înguste decit oriunde in Atena
și poate în lume. Kilometri în șir,
fișii de trotuar late de numai un
metru. Mașinile trec în goană înălțînd un apocaliptic imn al supre
mației motorizate.
Pe kilometri în șir, magazine
pentru tot ce vrei și nu 'vrei. Dar
mai ales pentru automobile. O
uriașă și uneori zadarnică risipă
de ofertă și amabilitate. Dacă ai
nevoie de cea mai sofisticată cheie
din lume, omul te întreabă marca
mașinii și anul de fabricație. în
zece minute iți oferă cheia aștep
tată...
Oriunde. în oricare magazin al
Intra în Atena, nu numai pe Syg
rou, te întîmpină același aer plin
de bunăvoință din partea vînzătorilor. Este un adevărat spectacol
să vezi etalată la scară națională
amabilitatea comerciantului grec,
mereu prompt și atent. Servirea în
comerț este ridicată la Atena la
rangul de artă.
Este numai unul din aspectele
Atenei harnice. Atenei muncitoare.
„Munca nu are nimic rușinos", afir

ma cu două mii șapte sute de ani
în urmă Hesiod. Iar Socrate îi în
demna- pe atenienii din vremea sa
la muncă, cu toate rudele, indife
rent de rang, și să macine făină
și să crească porci și boi, nu nu
mai pentru trebuințele lor, ci „să
poată veni adesea și statului în
ajutor". îndemn cu ecou larg, pe
care atenienii nu l-au uitat nici
azi. Comerțul este unul din izvoa
rele principale ale existenței Ora
șului. Talentul și priceperea ate
nieniior se desfășoară cu aceeași
ardoare și în uzinele de televizoa
re in culori, de frigidâre, de mașiri de spălat automate, de becuri
electrice sau mase plastice. în
puzderia de făbricuțe de produse
alimentare, pe șantiere.
S-a construit la Atena In ultimul
deceniu cit nu s-a construit în
tr-un întreg secoL S-a construit
mult, dar mai ales s-a construit
cu gust. Este greu, dacă nu chiar
imposibil să întilnești două clădiri
identice, Atena oferind o originală
imagine panoramică a ingeniozi
tății arhitecturale. Și încă ceva. Nu
vei găsi la Atena, decit cu foarte
rare excepții, clădiri care să trea
că de șase etaje. O lege scrisă sau
nescrisă, oricum respectată, inter
zice înălțarea unor edificii care ar
putea pune în umbră strălucirea
Acropolei. Un gest de respect față
de trecutul măreț al Atenei. Dar
ceea ce nu se poate împlini dea
supra pămîntului se împlinește,
printr-un impresionant efort mate
rial și travaliu artizanal sub pămint. Au devenit obișnuite' clădi
rile care au două-trei etaje sub
terane.
Spre seară, forfota sporește.
Restaurantele se revarsă pe tro
tuare, îmbiindu-te la fiecare pas.
Mai ales în vechiul cartier Plaka,
de la poalele Acropolei. Străzi în
guste. cu case vechi, unele răma
se, parcă, așa din antichitate. Spa
țiul este foarte zgîrcit. Multe din
treburile gospodăriei se împlinesc
în plină uliță. La umbra unui por
tocal, o bătrînă „bate" cu o piatră
niște măsline verzi. Este un obicei vechi, de mii de ani, pen
tru prepararea celor mai gustoase
măsline. Vecina ei spală rufe, iar
mai încolo niște copii frig porumb.
Privind casele lor, fără să vrei îți
trec prin minte spusele lui Plutarh : Ușile caselor mici de Ia
Atena, de pe străzile înguste, se
deschid în afară. Cel care vrea să
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Insulele Pacificului alimentează reverii exotice - prin acuarelele
întinderilor nesfirșite de safir lichid, cu stolurile alb-strălucitoare de
corol si stîncile de mărgean, cu verdele greu și adînc al palmierilor,
cu fetele purtîpd coliere-ghirlandă de flori și dansind pe plajele de
nisip argintiu...
*
Di.ntr-un asemenea paradis nici nu puteau veni decit vești bune și
frumoase. Cum este cea transmisă de agenția U.P.I. care anunță că a
fost încheiat un acord cu insulele Marshall in baza
_
căiuia Pentagonul ț
va experimenta noile rachete intercontinentalej „M. X."
pe teritoriul ț
arhipelagului.
O veste bună și frumoasă - în primul rînd pentru că este vorba de
un acord. Nu știm dacă la experimentările mai vechi, ale bombelor *
atomice deasupra aceluiași arhipelag, respectiv a faimoaselor atoluri
Bikini și Eniwetok, ciupercile nucleare au fost sau nu împachetate in ț
foile vreunor documente, dar. cel puțin de data aceasta, „M.X."-urile ț
vor putea plesni pe bază de acord semnat și autentificat la notariat adică vor fi explozii cu acte în regulă. Degajînd astfel radiații de înaltă ț
onorabilitate.
Merită sublimat șl faptul că acordul s-a încheiat cu succes chiar
între părți contractante atit de inegale ca mărime, foiță, potențial. Și
totuși s-a putut ajunge la o înțelegere comună, în condiții de egalitate
și interes reciproc, în sensul - „voi ne veți bombarda pe noi, dar in
schimb noi ne vom lăsa bombardați de voi". Ceea ce este corect și
echitabil, să sperăm că indigenii insulelor nu au avut neeleganța să
abuzeze de forță, nu și-au Intimidat interlocutorii și nu i-au constrîns
să accepte înțelegerea : pol tica presiunilor nu mai e la modă, nu se
*
mai poartă nicăieri. Absolut nicăieri.
9 Sau poate că se are în vedere un schimb funcțional de servicii :
azi se experimentează rachetele pe teritoriul insulelor, iar mîine
băștinașii vor face trageri cu arcul in cuitea interioară a Pentagonului
- cu grijă, desigur, să nu spargă vreun geam : ar fi periculos pentru
mediul ambiant (al instituției, vreun funcționar ar putea să răcească și *
să facă guturai).
,
Probabil că un factor stimulator pentru adoptarea „M.X."-urilor ca
cetățeni de onoare ci Oceanului
(dealtfel, numit Pacjfic) este și
pasiunea băștinașilor pentru geometiie. Nu în sensul că ar scutura
nucile cocotierilor cu bisectoarea unghiurilor, dar micronezienii preferă
pentagonul, mai alături, melanezienii sînt cu hexagonul, iar toți îm
preună sînt fericiți atunci cînd se taie cîte o felie de apă - dreptunghi,
pătrat sau paralelogram - prin care vasele sînt sfătuite să nu circule.
Pot să treacă pe acolo doar pirogile, care nu . prea au stații de radio- *
ascultare - dar aceasta nu contează.
Certă ește latura financiară. Căci agenția U.P.I. precizează că s-a
convenit, totodată, închirierea atolului Kwajelein pe 30 de ani, cu o
chirie de 9 (nouă) milioane dolari anual (fără nici un supliment *
de măigele de sticlă). Preț convenabil, avînd in vedere că programul
rachetelor „M. X." costă 33 miliarde (33 mii de milioane) dolari.
Din chirie ar reveni de locuitor ceva mai puțin de prețul unui *
pachet de țigări - der, în definitiv, fumatul este nesănătos, iar împo
triva iradierilor nu trebuie făcute cheltuieli
mari pe medicamente
scumpe : sînt la fel de eficiente ca respirația artificială la o mumie.
In otice caz, acordul pe 30 de ani arată că există intenții foarte
serioase piivind tratativele de dezarmare.
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Atena privește spre Acropole

iasă... ciocănește pentru a-i feri pe
trecătorii intimplători de neplăce
rea de a fi loviți de ușa deschisă
pe neașteptate. Sînt de admirat
atenienii care au știut să păstreze
nealterat acest loc de inimă numit
„Plaka".
Pretutindeni la Atena, în discu
ții purtate cu oameni din cele mai
diferite medii sociale și de cele mai
diferite concepții politice este emo
ționant să auzi cuvintele de adine
respect rostite la adresa României,
a poporului român, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, semn al unor
relații strinse de prietenie și cola
borare. Iată, fie și numai succint,
cîteva din cele mai recente eve
nimente consemnate pe terenul atît
de fertil al prieteniei și colaborării
multilaterale: în septembrie, minis
trul supleant al economiei națio
nale al Republicii Elene a făcut o
vizită în țara noastră ; și tot în
septembrie, Casa de cultură a prie
teniei eleno-române și editura
„Burbunakis" au organizat, la Sa
lonic, o mare expoziție de carte
românească, iar la Atena a avut loc
prezentarea cărții „România", apă
rută în editura „Editex" ; în octom
brie a sosit în vizită Ia București
ministrul energiei și resurselor na
turale al Greciei ; corul filarmo
nicii „George Enescu" a participat
Ia „Festivalul Atenei".

...Sînt doar cîteva secvențe de
dată repentă din cronica tradiționa
lelor și bogatelor relații de strinsă
colaborare dintre țările și popoare
le noastre, care înscrie in acest an
noi și importante pagini prin vizita
pe care a făcut-o, în luna mai, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
in Grecia și prin apropiata vizită
pe care primul ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Papandreu, o
va efectua în țara noastră la în
ceputul lunii noiembrie. Referin
du-se la această vizită, primul mi
nistru grec declara recent : „Im
portanța dialogului cu președin
tele României este determinată de
faptul că Domnia Sa a avut și are
un rol deosebit in promovarea re
lațiilor de bună vecinătate, de des
tindere, in lupta pentru dezarmare,
aici in zona Balcanilor, cit și in ge
neral pe plan european. Ne-am intilnit aici, la Atena, și ne vom reîntîlni la București pentru a stabili
noi acțiuni in vederea dezvoltării
relațiilor noastre și conlucrării
româno-grecești in viitor și a pro
movării păcii în Balcani".
Cuvinte care, fără Îndoială, ex
primă gînduri și sentimente larg
Împărtășite în orașul dominat de
străvechea Acropole, cu zidurile ei
de granit și trupul' de marmură,

Viorel SALAGEAN
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— Dar nota 4 Ia geografie pentru cine este ?
- Evident, pentru oricine ar confunda lacul Leman cu Oceanul
Pacific, ignorînd că între Geneva și atolurile de corali este o distanță
foarte mare.
De mii și mii de kilometri.
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