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Cerințe actuale ale dezvoltării economiei naționaleg î

Pregătirea și perfecționarea 
calificării forței de muncă

- la nivelul exigențelor tehnicii moderne
..tn definirea unei experiențe pe 

care să o propui spre generalizare 
trebuie să ții seama — ne spune to
varășul Florea Ristache, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Di’-nbovița — de cel puțin două cri- 

: â) de eficienta ei în viata ju- 
ului respectiv și b) de posibili

tatea de a fi preluată și de alte ju
dețe. de a intra în circuitul confrun
tării practice; Privind lucrurile prin 
această prismă, experiența județului 
nostru, pe care o propunem spre 
generalizare, se referă la preocupă
rile comitetului județean de partid, 
ale organizațiilor de partid pentru 
ASIGURAREA, PREGĂTIREA ȘI 
PERFECTIONAREA CALIFICĂRII 
FORȚEI DE MUNCĂ. De ce a- 
ceastă experiență ? în perioada care 
a trecut de la constituirea județului 
și pină azi, pe 
meleagurile Dîm
boviței a avut loc 
nu un proces ac
celerat de indus
trializare, ca în 
alte județe, ci 
unul exploziv. în 
acest interval s-au 
construit și dat 
în folosință nu
meroase ' între
prinderi din ra
muri deosebit de 
importante ale 
economiei — cele 
mai multe din
tre ele ăparținînd 
chiar unor domenii ale tehnicii de 
virf.

în această privință am pornit și 
pornim de la stăruitoarele cerințe for
mulate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
potrivit cărora pregătirea, profesio
nală și specializarea forței de mun
că se cere făcută la nivelul tehnicii 
moderne de care dispunem, cores
punzător planurilor de dezvoltare pe 
care le avem, astfel ca oamenii să 
fie în stare să mînuiască, să stăpâ
nească cu bune rezultate utilajele, 
instalațiile pe care le au în primire. 
„Nu se poate să asigurăm ridicarea 
calității, a nivelului tehnic dacă nu 
avem oameni cu o pregătire co
respunzătoare" — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușespu. cit se poate de 
limoede. la Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din octombrie a.c.

Ce a făcut si ce face in acest sens 
comitetul județean de partid ?

începînd cu cincinalul 1976—1960, 
elaborăm — la nivelul județului — 
programe de perspectivă privind a- 
sigurarea, pregătirea și ridicarea ni
velului de cunoștințe tehnice pentru 
într'v .personal muncitor din in
duși J. Pentru a fi permanent în 
pas*  cu noul, pentru a fi lecatd' de 
nevoile reale, imediate și de per
spectivă ale producției, aceste pro
grame sînt actualizate la interval de 
2 ani si jumătate și se analizează, 
cel puțin o dată pe an, modul în 
care comitetul județean de partid, or
ganizațiile de partid, consiliile oa

menilor muncii, organizațiile de sin
dicat și U.T.C. acționează pentru 
realizarea lor. De asemenea, pentru 
o coordonare unitară a tuturor preo
cupărilor din acest domeniu am con
stituit un comandament, condus de 
un secretar al comitetului județean 
de partid, care este investit cu sar
cina de a investiga resursele de for
ță de muncă, de a propune pregă
tirea si folosirea ei in funcție de 
cerințele imediate și de perspectivă 
ale județului și de a asigura — prin 
reciclare, cursuri de ridicare a ca
lificării și alte forme de perfecțio
nare — o innoire permanentă a cu
noștințelor economice și tehnico-pro- 
fesionaîe ale muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor. Rezultatele acestor 
preocupări se reflectă intr-un pro
ces tot' mai dinamic de adaptare a

propuneți spre fjenerdi^re?

Despre acțiunile întreprinse în industria 
județului Dîmbovița

necesarului de forță de muncă, a 
pregătirii ei profesionale la nevoile 
concrete, specifice ale județului. Nu
mai în. ultimii 10 . ani, de pildă, am 
asigurat pregătirea pentru industria 
județului — prin școli profesionale, 
licee de specialitate și de alte pro
filuri. prin cursuri de calificare — 
a peste 45 000 de cadre in domenii 
dintre cele mai diverse ale siderur
giei. construcției de mașini, electro
nicii și electrotehnicii, materialelor 
de construcții etc. în același timn. în 
cincinalul 1976—1980. peste 150 000 
muncitori, tehnicieni și ingineri au 
fost cuprinși in programe de recicla
re si de perfecționare a calificării 
profesionale".

Acesta ar fi. ne scurt, cadrul de 
desfășurare a experienței propuse 
spre generalizare. El este, ca orice 
rădru. general. O investigație pe te
ren. în unități industriale ale jude
țului. ne-a dat posibilitatea să fa
cem cunoștință cu resoectiva expe
riență în procesul practicii, al des
fășurării ..pe viu", acolo unde se 
verifică zilnic ce are ea bun și ce 
mai trebuie perfecționat.

„Inteligenta cea mai proaspătă" — 
cum sint numiți aici absolvenții șco
lilor profesionale, liceelor de specia
litate si de alte profiluri — se bucură, 
ca sursă pentru form a-ea de noi con
tingente de muncitori, de o atentie 
deosebită. Aproape 50 la sută din 
forța de muncă angajată în ultimii' 
cinci ani in unitățile industria
le ale județului provine din 'această

categorie. De aceea i se acordă, și 
trebuie să i se acorde în continua
re. o importantă deosebită. Dacă ab
solvenții școlilor profesionale nu au 
ridicat și nu ridică probleme deo
sebite. in ce privește opțiunea lor 
spre producție, integrarea celorlalte 
categorii de absolvenți, in special a 
celor din licee, se desfășoară ceva 
mai greu. O statistică pe care ne-a 
oferit-o Direcția pentru problemele 
muncii arată, totuși — fapt pozitiv — 
că pină în prezent peste 65 la suta 
din absolvenții liceelor s-au încadrat 
in producție. Există ateliere, secții, 
linii tehnologice la întreprinderea de 
strunguri (SARO). Laminorul de 
benzi electromagnetice. Oțelăria nr. 
2 (Combinatul de oțeluri speciale), 
întreprinderea „Romlux", întreprin
derea de frigidere din Găești. în

treprinderea de 
aoarataj electric 
Titu ș.a. — unități 
din domenii ale 
tehnicii de virf, 
unități cu o virstă 
suo 15 ani — care 
au in componenta 
forței de muncă, 
în anumite zone 
importante ale 
fluxului tehnolo
gic. intre 50—70 la 
sută „inteligență 
proaspătă".

Fenomenul este 
fără îndoială po
zitiv și-am încer

cat să-i descifrăm „cauzele intime" 
care l-au generat. Pe scurt, ele ar fi 
următoarele : caracterul concret al 
discuțiilor despre orientarea profesio
nală inițiat, sub conducerea organiza
țiilor ds partid, cu școala și cu părin
ții. în organizațiile de partid din mul
te unități ale județului Dîmbovița au 
figurat pe ordinea de zi a adunărilor 
generale, în discuțiile individuale cu 
comuniștii un asemenea nli-ret : 
„Copiii dv. au terminat liceul ? Nu-i 
orientați spre alte locuri de muncă ; 
ei au prioritate la angajare in uni
tatea noastră". Aceste preocupări, 
dublate de acțiunile inițiate de școli, 
au găsit ecoul cuvenit și la tineri. 
Al doilea element pozitiv în stabi
lizarea forței de muncă provenită din 
această categorie de tineri il con
stituie modul in care sint primiți în 
întreprinderi. Există în această pri
vință o gamă de preocupări — de la 
discuțiile purtate de directorii uni
tăților si secretarii comitetelor de 
partid cu tinerii, de la condițiile de 
muncă și de viată create pină la o 
inițiativă întîlnită la întreprinderea 
de frigidere Găești. aparținind co
munistului Sandu Matei, care orga
nizează periodic un fel de oră de 
..dirigenție muncitorească" cu absol-

Constanțln PRIESCU 
Gheornhc MANEA

(Continuare in pag. a Il-a)

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL PE 11 LUNI
42 unități economice 

din județul Mureș
Mobilizate de vibrantele ape

luri ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste,-colectivele de 
oameni ai muncii din 42 de uni
tăți economice din județul Mu
reș raportează îndeplinirea pla
nului producției marfă pe 11 luni 
din acest an. Acest avans sub
stanțial le va permite celor 42 de 
unități mureșene să realizeze, 
pină la finele acestei luni, o pro
ducție suplimentară in valoare 
de peste 200 milioane lei. Prin
tre unitățile care și-au înscris 
numele la panoul de onoare al 
fruntașilor se numără între
prinderile „Electrocentrale", 
„Metalotehnica", „Prodcomplex", 
ILEFOR și Combinatul „Azomu- 
reș" din Tg. Mureș, precum și 
I.F.E.T. Mureș-Reghin. (Gheor- 
ghe Giurgiu).

25 unități economice 
din județul Vaslui

Angajați cu toate forțele în 
întrecerea socialistă desfășurată 
in cinstea apropiatelor alegeri de 
deputați în consiliile pooulare de 
la 21 noiembrie și a Conferin
ței Naționale a partidului, oame
nii muncii din industria județu
lui Vaslui obțin, in aceste zile, 
noi succese in activitatea de pro
ducție. Pînă acum, 25 de colec
tive muncitorești din tot atîtea 
unități economice au raportat 
îndeplinirea -planului pe 11 luni 
la producția marfă industrială. 
Pînă la finele lunii, colectivele 
unităților respective, între care 
se numără cele de la întreprin
derile „Moldotex" Huși, de ulei 
din Bîrlad și Vaslui, vor realiza 
și livra suplimentar economiei 
naționale produse în valoare de' 
180 milioane lei, spor obț nut în 
special pe seama creșterii pro
ductivității muncii, (Petru Ne- 
cula).

20 unități industriale 
din județul Botoșani
Răspunzînd insuflețitoarelor 

îndemnuri ale secretarului gene
ral al partidului de a intimpina 
marile evenimente politice ale 
anului cu realizări tot mai în
semnate in producție, oamenii 
muncii din 20 unități industriale 
botoșănene au raportat indepli- 
nirea sarcinilor de plan pe 11 
luni ale anului cu 15 zile nainte 
de termen. Cele 20 de colective 
muncitorești vor realiza si livra 
suplimentar,x pînă la sfirșitul 
lunii noiembrie, un volum de 
produse în valoare de peste 200 
milioane lei. întregul spor obți- 
nindu-se pe seama creșterii 
productivității muncii și în 
condițiile reducerii cheltuieli
lor materiale cu 27 lei la fie
care 1 000 lei producție marfă. 
(Silvestri Ailenei).

Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste vă adresează 
chemarea patriotică vouă, tu*  
turor fiilor și fiicelor țării, fă
ră deosebire de naționalitate, 
ca, in climatul profund de
mocratic al societății noastre 
socialiste, să vă uniți ener
giile și voințele în marele 
front ai muncii creatoare, 
să acționați, în strînsă uni
tate, pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, a aspi
rațiilor de bunăstare și feri
cire ale poporului, pentru 
continua înălțare a patriei 
noastre comune pe culmile 
tot mai înalte ale progresului 

și civilizației socialiste!
(Din apelul Frontului Democrației 

și Unității Socialiste) Desen de Gheorghe CALARAȘU

Democrația înseamnă, înainte de 
toate, responsabilitate civică

■ ■ ' <*..7

r
O milenara civilizație |

• •a muncii
Nu de mult, în două dimineți la rind, am parcurs 

spațiile muzeului tehnic „Dimitrie Leonida" din Bucu
rești (grozav de aglomerate, clădirea a rămas mult 
prea neincăpă'oare, ca o uniformă de grădiniță pe un 
adolescent), după care m-am adincit in lectura unor 
cărți de istorie a gindirii tehnice românești. Am pă
truns astfel intr-un univers mai mult decit captivant 
in imensifa'eă căruia trăiește cu putere adevărul că 
actual", civilizație industrială a României (aptă, cum 
am văzut și la ediția din această toamnă .a Tirgului 
Internațional B'ucurești, să facă față celor mai pre
tențioase cerințe ale tehnicilor moderne, in mai toate 
domeniile), are adinei rădăcini in milenara istorie a 
poporului român.

Am- zăbovit fascinat in fața morii cu făcaie (turbina 
Pelton nu e decit transpunerea ei' in metal și in cal
cule inginerești), apoi in fața vagonetului de mină de

Din albumul marilor împliniri socialiste

în concepția partidului nostru, 
a secretarului său general, demo
crația este privită și- exercitată ca 
un proces , multilateral și atotcu
prinzător. De la ,o democrație pen
tru popor, cum a fost ea cu pre
cădere in primele faze ale edifi
cării noii orînduiri, democrația, so
cialistă a devenit, în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, democrație a poporului.

în această nouă calitate, demo
crația noastră socialistă, așa cum 
există și funcționează ea astăzi, 
cu deosebire in aceste zile premer
gătoare alegerilor de deputați în 
consiliile populare, se ■ exprimă 
în mai multe planuri : ca me
todă prin intermediul căreia se 
realizează dialogul cu masele,- cu 
poporul ; ca factor dinamizator al 
energiilor și inițiativelor oamenilor, 
de propulsare a . noului ; ca. un 
cadru de manifestare responsabilă 
a personalității umane, de afir
mare a capacității sale creatoare ; 
ca un climat propice schimbului 
de opinii și idei, intr-un cuvint, 
ca un instrument de lucru, de 
conducere și de control social.

Unele aspecte semnificative ale 
acestor trăsături definitorii s-au 
relevat în discuțiile avute cu 
cîțiva interlocutori, situați în plan 
social la temelia edificiului nos
tru socialist — acolo unde se ză
mislesc bunurile materiale.

Minerul CORNEL BOLOLOI, 
președintele consiliului oameni
lor muncii de la întreprinderea mi
nieră tJricani, remarca din capul 
locului : Putem vorbi oricui cu

mîridrie, din orice parte a lumii ar 
fi, că avem create toate condițiile 
pentru a paftlcipa direOt 'lă între
gul proces de conducere democra- 
tică a activității întreprinderii 

, noastre, de a exercita efectiv auto- 
conducerea muncitorească. In. pre
zent, din cei 23-de membri ai con
siliului oamenilor muncii din în- 

: treprinderea noastră. 11 sînt mi
neri, care lucrează nemijlocit in 
producție și reprezintă toate sec- 

, tOarele de activitate. Ne bucură să 
putem afirma că minerii noștri au 
învățat economie, că iși însușesc 
tot mai bine cerințele autocondu- 
cerii muncitorești, că în cadrul șe
dințelor sau adunărilor generale 
ale oamenilor muncii pe sectoare 
și întreprindere participă activ la 
dezbateri, avansînd propuneri și 
soluții concrete de rezolvare com
petentă a unor probleme ce le ri
dică producția.

In t îarele salt calitativ pe care 
l-a înregistrat exercitarea actu
lui democratic în societatea noas
tră după Congresul al IX-lea al 
partidului, noi, minerii, distingem 
clar contribuțiile de mare valoare 
teoretică și practică, ideile nova
toare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Cunoscîndu-ne temei
nic viața și activitatea prin pre
zența repetată, clrar în abatajele 
minelor noastre din Valea Jiului, 
conducătorul partidului și statu
lui ne-a îndemnat stăruitor să fo
losim intens, cu cit mai mare efi
ciență, bogatul cadru organizato
ric și instituțional creat în țara 
noastră.

Ne străduim să dăm viață aces
tui indemn, convinși fiind că în
făptuirea programului adoptat de 
Congresul al Xll-leâ al partidu
lui necesită folosirea unor metode 
de. muncă dinamice și eficiente de 
către organismele democratice.

Pentru tinărul GELU MUN- 
TEANU, vicepreședinte, al consiliu
lui oamenilor muncii de la între
prinderea de utilaje din Alba Iu- 
lia, democrația muncitorească este 
expresia afirmării plenare a cali
tății de proprietari și producători 
pe care o au oamenii muncii in 
România de azi. El a ținut să pre
cizeze : Participarea mea la șe
dințele consiliului oamenilor mun
cii nu este tutelată. Problemele 
ridicate in întîlnirile cu tinerii, și 
sînt peste 1 000 de tineri în între
prinderea .noastră, le așez cu ho- 
tărîre pe masa de lucru a consiliu
lui.

— Care sint aceste probleme ?
— Dar cite nu sînt 1 Intii de 

toate șînt problemele producț'ei, 
apoi probleme ale vieții tinerilor, 
începînd de la asigurarea condi
țiilor de locuit in căminul de ne
familiști și pînă la organizarea cit 
mai instructivă a timpului liber.

— Vă ascultă cei cu tîmole că
runte din consiliul oamenilor mun
cii ?

— Mă ascultă și mai ales mă 
respectă. Desigur, prezentînd în 
consiliu .problemele care frămîntă 
tinerii, de fiecare dată înaintez și 
soluții pentru rezolvarea lor. Dc-
(Continuare in pag. a V-a)

PICĂTURA DE CERNEALĂ

la Gurabarza prin care minerii Apusenilor iși pot ad
judeca, încă din secolul al XV 1-lea, invenția transpor
tului cu vehicule rulind pe șine ; am stat, mut de ad
mirație, in fața machetelor podului de la Cernavodă 
a avionului „Vuia" (primul din lume care s-a ridicat 
de la pămint cu mijloace proprii de bord), a avionu
lui turboreactor „Coandă" (care! a zburat efectiv încă 
din 1910), a atitor altora -dintre marile priorități teh
nice mondiale românești și mi-am zis că tot acest uni
vers al ingeniozității tehnice autohtone nu este cu
noscut îndeajuns. Mai cu seamă de către cei pe care 
societatea noastră ii pregătește pentru a stăpini uriașul 
arsenal tehnic al unei industrii moderne și eficiente. 
Generațiilor tinere de „homo faber" nu le sint decit 
sporadic și intîmplător prezentate aceste lucruri din 
care sufletul lor s-ar putea încărca de mândrie pentru 
talentul și cutezanța creatoare a înaintașilor, de pa
tetice îndemnuri la a scotoci necunoscutul in căutarea 
unor idei tehnice inedite, de incredere in propriile 
forțe.

Cum să învețe această fascinantă istorie ? Simplu : 
din manualul școlar (cu orele de clasă aferente) de 
„Istorie a gindirii tehnice românești". Care manual și 
care ore de clasă nu există încă. Și ar trebui să existe. 
Așa cum învață școlarii istoria neamului nostru cu 
toate marile bătălii pentru dăinuirea pe acest pămint 
străbun, așa ar trebui să învețe și că lupta aceasta 
nu s-a dat numai la Călugăreai sau la Podu înalt, la 
Posada ori la Grivița, ci și in viața de zi cu zi, pentru 
a fi edificată pe acest pămint o civilizație a muncii, 
a creației, in slujba bunăstării și a bucuriilor vieții.

Mihai CARANFIL J

Vocația edilitară

FOCȘANI
. Așezare cu adinei rădăcini 

în istoria devenirii și împli
nirii noastre naționale, cu a- 
dînci ecouri in conștiința pa
triotică a neamului, Focșa- 
niul a cunoscut in anii con
strucției socialiste, ca toate 
localitățile patriei, o puter
nică dezvoltare și înflorire 
pe toate planurile vieții eco
nomice și social-oulturale 
Industria și-a fixat și aici, la 
Focșani, o puternică prezen
tă. Au fost construite și puse 
in funcțiune unități moder
ne. de înaltă tehnicitate. S-a 
conturat platforma industria

orașul permanentelor înnoiri
lă, perimetru in care con
structorii sînt în continuare 
prezenți pentru a finaliza 
alte obiective. Numai in a- 
cest an, pe platforma amin
tită au fost inaugurate în
treprinderea metalurgică si 
întreprinderea de aparataj 
electric pentru instalații.

Orașul-șantier și-a sporit 
an de an și fondul locativ. 
Numărul apartamentelor nou 
construite va trece peste pu
țin timp de 18 400. Dealtfel, 
in prezent, mai bine de două 
treimi din populația munici

piului beneficiază de aparta
mente construite în anii so
cialismului. Pentru tinerii 
nefamiliști, muncitori în 
noile unități industriale ale 
orașului, au fost date in fo
losință numeroase cămine, 
care însumează peste 4 000 
de locuri. O puternică dez
voltare a cunoscut și baza 
materială a invățămintul.ui 
școlar Numai in ultimii doi 
ani. de exemplu, au fost date 
in folosință încă 24 de noi 
săli de clasă, noi grădinițe, 
internate cu 300 locuri. (Dan 
Drăgulescu).

Titlui acestor însem
nări poate nedumeri, la 
prima vedere. Există ar
gumente pentru opinia 
că a fi edil, respectiv 
primar, nu constituie o 
profesie, ci o funcție elin 
gibilă (doar peste puțină 
vreme vom avea noi ale
geri. inclusiv de primari!) 
și că orice om întrunind 
anume calități moiale și 
de caracter, politice și 
gospodărești poate fi un 
bun primar. Perfect ader 
vărat. Dar caracterul eli
gibil al funcției, limitarea 
în timp a mandatului 
nu exclud cerința voca
ției. Dimpotrivă.

— Mandatul de depu
tat. în general. și,-cp atît 
mai mult, cel de primar 
implică devotament ci
vic și cinste : un înalt 
simț gospodăresc este și 
el absolut necesar, ca și 
priceperea de organiza
tor. Sînt calități impor
tante. desigur, însă unde 
vezi în toate astea „vo
cație". adică o chemare 
specială ? — ar putea 
întreba cineva.

— Vocația începe exact 
dincolo de aceste cali
tăți. Sau, formulînd în 
termenii unei definiții 
științifice, aceste calități 
sînt necesare, dar nu și 
suficiente. Pentru că am 
văzut buni ingineri, di
rectori de întreprinderi 
înzestrați din belșug cu 
sus-citatele calități care 
deveniți primari. s-au 
dovedit lipsiți de iniția
tivă și de autoritate (a 
competenței, nu nur și 
simplu a funcției 1) ne
înzestrați cu capacitatea 
de a stabili o punte rea
lă de comunicare cu 
masa cetățenilor. întru- 
cît. judecind drept și cu

temei, cetățeanul este o 
personalitate distinctă și 
foarte complexă. El nu 
este legat de primar prin 
hici un fel de contract de 
muncă, așa cum se, defi
nesc raporturile ■ intr-o 
întreprindere ; sau dacă 
putem vorbi, evident me
taforic. de un contract de 
muncă. reprezentat de 
votul acordat de cetățean 
primarului. atunci cel 
dinții tras la răspundere 
este mai marele consiliu
lui popular.

— în ce constă specifi-

ne balneară din Țara de 
Sus — intr-o grădină în
grijită de mii de gospo
dari. dovadă locul întîi pe 
(ară cucerit in întrecerea 
intre localități. Vatra 
Dornei fiind ridicată deci 
pe treapta cea mai înal
tă a bunei gospodăriri, in 
conștiința primarului a 
răsunat chemarea unor 
vecini buni și apropiați. 
Iată-1 deci preluind „din 
mers" conducerea, trebu
rilor obștești din Cîmnu- 
lungul Moldovenesc. Pri
mele rezultate dobîn-

însemnări de Mircea HERIVAN

cui vocației de primar ? 
— concede perseverentul 
nostru interlocutor". .

— Propun să aminăm 
puțin posibila enume
rare de calități și să dăm 
prioritate unui bilanț 
faptic. Așadar : ce părere 
aveți despre un om care, 
instalat, la 34 de ani. 'pri
mar al Botoșanilor, aduce 
orașul. consecutiv pe 
locurile 3 și 2 in marea 
întrecere intre toate loca
litățile tării, apoi, după 
o scurtă, dar rodnică tre
cere în fruntea primăriei 
Fălticenilor (care cuce
rește în această perioadă 
locul 2 pe fără), este so
licitat cu insistentă să 
vină în fruntea obștii din 
orașul său de baștină — 
Vatra Dornei.

A rămas acolo cîțiva 
ani doar, in care zilele au 
fost, indiferent de ano
timp. foarte lungi, iar 
nopțile foarte scurte: cîți
va ani deci au trans
format orășelul — stațiu-

dite in cei peste doi ani 
în care noul primar (așa 
s-ar cuveni să-i spu
nem !) bate cu pasul lun
ga și îngusta depresiune 
dintre obcinele Bucovinei 
in care s-au așezat cim- 
pulungenii : locul 5 în 
'80, locul 5 în ’81. Deci tot 
locuri de frunte.

— Ne facem luntre și 
punte ca în anul acesta 
să săltăm cu incă un loc 
măcar — dă glas unei 
ferme convingeri inte
rioare Dimitrie Hreciuc. 
Așadar, iată dezvăluit 
numele acestui primar de 
vocație intre mulți pri
mari de vocație ai așeză
rilor românești.

Identitatea, hrisoavele 
de har ? A fost miner la 
Leșu Ursului, aooi acti
vist de partid, îndeosebi 
în propagandă, a absolvit 
Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și a dobindit titlul 
de doctor in științe cu o 
apreciată lucrare de con
ducere a economiei inti

tulată „Valorificarea su
perioară a masei lemnoa
se in industria forestieră 
a Bucovinei". Preocupa
rea aceasta nu e de 
circumstanță, așa pentru 
ca să ia un titlu ș,tiin 'fie. 
ci definește personalita
tea dinamică și totodată 
reflexivă a lui Dimitrie 
Hreciuc ; e un om poli
tic. gindind profund eco
nomic.

Contemplu impreună 
cu primarul, de pe terasa 
celei mai înalte clădiri, 
hotelul „Zimbrul", per
spectiva Cimpulungului 
(„Trebuie, neapărat, sa 
urci, se așterne sub pri
viri toată va’ea Moldovei 
pină spre Rarău : adică, 
mai bine te însoțesc !“).

Cercetez, rind pe rind 
zările brumate. și rețin 
din povestire reperele 
esențiale din isto-ia ora
șului. a cărui putere in
dustrială a crescut — aici 
exercită o magnetică a- 
tracție uzata metaforă 
„precum voinicul din po
veste" — de 50 ori în mai 
puțin de două decerni, 
orașul de'numai 20 000 de 
locuitori, dintre care un 
sfert înseamnă sporul ul
timilor 10 ani, cu o vesti
tă fabrică de mobilă 
sculptată (firească într-o 
zonă în care civilizata 
lemnului domină milenii
le) cu deschidere spre 
metalurgie, cu noi unități 
a’e industriei ușoare și 
alimentare (celebre mar
că „Rarău"), cu deosebi
te preocupări pentru au- 
toaorovizionare (..Numai 
in acest an CîmDUlungul 
a fost impinzit. ăsta-i cu- 
vîntul. cu peste 300 de so
larii nentm obținerea le-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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-i.reălîzsfltă
la toate sortimentele!

ORGANIZAREA CENTRELOR ETALON
PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

O acțiune de mare importanță pentru generalizarea experienței 
stațiunii din Perieni, județul Vaslui, privind ameliorarea și creșterea 

fertilității terenurilor în pantă

In ziarul „Scinteia" din 16 noiembrie, au fost 
prezentate concluziile unor investigații in unități 
din cadrul Centralei industriale de rulmenți și 
organe de asamblare asupra cauzelor restanțelor 
la producția fizică și măsurilor ce se impun 
pentru recuperarea răminerilor in urmă. Intru- 
cît cauza principală o constituie neajunsurile în 
aprovizionarea cu oțelurile necesare, in finalul 
articolului amintit precizam că vom continua

investigațiile la producătorii de metal și la Mi
nisterul Industriei Metalurgice. întrebările adre
sate au fost următoarele :

1. Care sînt cauzele nelivrării in
tegrale și in condițiile calitative pre
văzute a oțelurilor de rulmenți și or
gane de asamblare ?

2. Ce măsuri întreprindeți pentru 
recuperarea răminerilor în urmă în 
fabricația acestor oțeluri și respecta
rea riguroasă a obligațiilor contrac
tuale ?

AZI, RĂSPUNSURILE unităților siderurgice la apelul producătorilor de rulmenți

COMBiNATUL SIDERURGIC HUNEDOARA 

„Fabricația este urmărită riguros, 
laminatele sînt livrate operativ44

IONEL DOBRIN
---...... -..........-- director comercial al Combinatului ---------- :------—

siderurgic Hunedoara
1. Cantitatea restantă de 1 330 tone 

de oteluri de rulmenți este laminată 
si se află în diferite stadii de fini
sare sau chiar in curs de livrare. La 
oteluri pentru organe de asamblare 
s-au expediat 135 tone peste preve
derile contractuale ale perioadei. Ră- 
mînerile in urmă la oteluri de rul
menți se datoresc în cea mai mare 
măsură restanțelor acumulate in pri
mul trimestru al anului, cind ne-am 
confruntat cu o serie de dificultăți 
in aprovizionarea cu energie electri
că si cu electrozi. Au mai influențat 
negativ producția acestor sortimente 
de oteluri calitatea electrozilor de la 
Slatina, precum și a cărămizilor re
fractare. a prafurilor și plăcilor de 
turnare ce le livrează unități din 
Centrala de produse refractare Bra
șov. La aceste cauze, localizate in 
otelării. s-au adăugat unele neajun
suri din sectoarele de laminoare; 
este vorba de lipsa capacităților ne
cesare efectuării cojirii, datorită 
staționării mașinilor de cojire și 
îndreptare a tablelor. Aceasta pen
tru că . lipsesc anumite piese de 
schimb necesare acestor mașini.

2. La otelării se analizează zilnic

programul de elaborare a otelurilor 
și respectarea tehnologiilor prescrise 
pentru fiecare marcă de otel, iar la 
laminoare s-a instituit regula urmări
rii permanente a programului de la
minare. efectuării riguroase a recep
ției și livrării operative a produselor 
către beneficiari. Pozitiv este faptul 
că în ultima perioadă întreprinderea 
de produse cărbunoase Slatina face 
eforturi pentru îmbunătățirea calită
ții electrozilor, a căror durabilitate a 
crescut ‘intrticitva. De asemenea, se 
constată o anumită îmbunătățire a 
calității prafurilor livrate de unități 
ale Centralei de produse refiactare 
Brașov. Eficiența aplicării măsurilor 
stabilite este reflectată în reali
zarea integrală a programului de 
livrări în luna octombrie și in două 
săptămini in luna noiembrie la 
otelurile pentru organe de asam
blare și cele pentru rulmenți. 
Se menține în actualitate pro
blema asigurării cu electrozi și că
rămizi refractare la nivelul prevăzut 
si de calitatea cerută, precum și cu 
piese de schimb pentru mașinile de 
îndreptat, cojit și polizat dfe la lami
noare.

COMBINATUL DE OȚELURI SPECIALE TIRGOVIȘTE 

„Punem accentul pe întărirea 
disciplinei tehnologice44 

Ing. EMIL IONESCU
------------- director tehnic al Combinatului --------------  

de oțeluri speciale Tirgoviște
1. Fată de cantitatea de oțeluri 

pentru organe de asamblare și rul
menți pe care trebuia să o livrăm 
beneficiarilor potrivit contractelor 
încheiate. în cele 4 luni care au tre
cut din al doilea semestru al anului 
Combinatul de oteluri speciale din 
Tirgoviște a înregistrat o nerealizare 
de 1 308 tone și. respectiv, 2 700 tone. 
Cea mai importantă cauză a restan
telor este nefunctionarea. o bună 
parte din acest an. a 4 cuptoare, că
rora li s-au ars transformatoarele. 
Nivelul producției a fost influențat, 
de asemenea, negativ de greutățile 
intîmpinate in aprovizionarea cu e- 
lectrozi și dolomită. precum și de 
calitatea necorespunzătoare a fieru
lui vechi. La toate acestea s-au a- 
dăupat o serie de neajunsuri interne 
de natură organizatorică și tehnică, 
indeosebi în ceea ce privește respec
tarea disciplinei muncii și tehnolo
gice.

2. Deoarece în ultimul timp s-au 
produs schimbări importante in 
structura cererilor de oțeluri specia
le. pentru a fi în măsură să le ono
răm în totalitate am experimentat și 
asimilat o scrie de tehnologii noi. 
în această privință, punăm accent pe

întărirea disciplinei tehnologice. Con
comitent, acționăm pentru asigura
rea bazei materiale, întreținerea și 
repararea temeinică a utilajelor și 
instalațiilor. Recent, am pus în func
țiune cuptorul nr. 5. iar la 8 noiem
brie. după ce a fost echipat cu un 
nou transformator de fabricație ro
mânească. a intrat în probe tehnolo
gice cuptorul nr. 1. în vederea spo
ririi producției și îmbunătățirii cali
tății otelurilor trase, un colectiv de 
specialiști din combinat a proiectat 
și realizat un dispozitiv combinat de 
trefilare — broșare. care a fost a- 
dantat la mașina de trefilat cu tobă 
orizontală. Ne ocupăm, totodată, de 
asigurarea asistentei tehnice în toate 
schimburile. Solicităm sprijinul în
treprinderii de transporturi auto 
Deva pentru asigurarea transportului 
ritmic și integral al dolomitei de la 
întreprinderea producătoare oină la 
gara Hunedoara. De asemenea, ar fi 
de dorit ca Centrala pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile să aplice cu fermitate 
prevederile legale obligînd furnizorii 
să livreze fierul vechi dezmembrat 
si sortat, fără a fi amestecat cu ma
teriale neferoase si nemotalice.

ÎNTREPRINDEREA „OȚELUL ROȘU"

„Așteptăm un sprijin mai susținut 
din partea unor unități siderurgice44 

Ing. ION BORAN
==== directorul întreprinderii siderurgice —: —

„Oțelul
1. Restanțele întreprinderii siderur

gice „Oțelul roșu" Ia oțelul pentru 
organe de asamblare sînt de 525 
tone, iar ia otelul pentru rulmenți 
de 1 721 tone. Principa'a cauză : 
neajunsurile în aprovizionarea cu 
țagle polizate de la Combinatul si
derurgic Hunedoara și, respectiv, de 
Ia Combinatul de oteluri soeciale 
Tirgoviște, „Oțelinox" Tirgoviște și 
Combinatul siderurgic Reșița. De 
exemplu, la otelul de rulmenți lipsa 
de materie primă se ridică la 1 603 
tene. Se cuvine precizat și faptul că 
în multe cazuri calitatea taglelor pri
mite nu este tocmai corespunzătoare.

roșu"
adaosul mare de cojire determinînd 
prelungirea ciclului de prelucrare, 
deci pierderea unei anumite capaci
tăți de producție, precum și frecven
te defecțiuni la mașini datorită su
prasolicitării. Pe de altă parte, nu 
a fost pusă in funcțiune la termen 
nici instalația ETNER. datorită lip
sei de cărămizi refractare.

2. Prțntre măsurije luate în vederea 
recuperării răminerilor in urmă 
amintim intocmirca unor grafice pen
tru asigurarea materiei prime, care 
trebuie riguros respectate de siderur- 
giștii reșiteni. tirgovișteni și hunedo- 
reni.

După cum este cunoscut. în cuvîntarea rostităja Plenara C.C. al P.C.R. 
din 7—8 octombrie, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca. incă din această toamnă, in toate județele din 
zona colinară să se înființeze centre etalon pentru combaterea eroziunii 
solului după modelul Stațiunii centrale de cercetări pentru combaterea 
eroziunii solului din Perieni. județul Vaslui. Este o acțiune de mare im
portanță economică, menită să asigure ameliorarea și creșterea fertilității 
terenurilor în pantă, supuse eroziunii, terenuri care in țara noastră însu
mează citeva milioane de hectare.

COMBINATUL SIDERURGIC REȘIȚA

„în luna noiembrie este posibilă 
recuperarea restanțelor44

Ing. ION GRASOI
...... . -i------ director tehnic al Combinatului -------------------

siderurgic Reșița
î. Privitor la metalul destinat rul

menților și organelor de asamblare, 
combinatul reșitean are contracte în
cheiate pentru Întregul an și avem 
certitudinea onorării integrale a obli
gațiilor curente la otelurile pentru 
organe de asamblare și chiar a livră
rii in avans. în contul anului 1983. a 
unor importante cantități de aseme
nea oteluri. Nu același lucru se poa
te spune despre oțelul destinat fabri
cării rulmenților, la care, din 5 300 
tone contractate pe întregul an cu în
treprinderea de rulmenți Brașov, 
s-au livrat doar 3 400 tone, iar la în
treprinderea de rulmenți Birlad — din 
1 680 tone contractate, doar 1 150 tone. 
Față de media lunară programată 
pentru trimestrul IV există o res
tantă ..la zi“ de 860 tone pentru uni
tatea din Brașov și de 190 tone pen
tru cea din Birlad. Cauzele : neasi-

gurarea oțelului lingou, a' semifabri
catelor, in conformitate cu planul de 
colaborare, de Ia Combinatul siderur
gic Hunedoara.

2. Pentru recuperarea restantelor Ia 
rulmenți împreună cu conducerea Mi
nisterului Industriei Metalurgice s-a 
stabilit elaborarea calității „RUL 1“ 
la oțelăria din Reșița și livrarea in 
luna aceasta de către Combinatul si
derurgic Hunedoara a 1 900 tone de 
blumuri. în aceste condiții ne vom 
putea onora și obligațiile către în
treprinderea siderurgică „Oțelul roșu". 
Prin ansamblul măsurilor luate, pînă 
în prezent, noi am și elaborat deja 
circa 1 000 tone de otel-lingou care 
urmează să fie transformat în lami
nate mijlocii și ușoare, tot în cursul 
lunii noiembrie. în această lună spe
răm în realizarea unui reviriment.

ÎNTREPRINDEREA „LAMINORUL" BRĂILA

„Mai multă promptitudine 
în asigurarea semifabricatelor!44 

Ing. TEODOR CIORICI
---------------- directorul întreprinderii ■ „Laminorul" =====

din
1. Volumul restanțelor la aceste 

oteluri este de 5 600 tone. Cauza este 
una singură : neajunsurile în aprovi
zionarea eu materie primă, in mod 
deosebit de la întreprinderea „Oțel- 
inox“ Tirgoviște (4 800 tone) și de la 
Baza 6 Pestiș-Hunedoara (500 tone).

2. în ce ne privește am intervenit 
in repetate rînduri la Ministerul In
dustriei Metalurgice pentru soluțio
narea acestei probleme și trimitem 
des delegați la furnizori pentru im-

rdila
pulsionarea livrărilor. La Tirgoviște. 
spre exemplu, se află un cțelegat 
permanent al întreprinderii noastre. 
Dar. cum se vede, fără rezultate con
crete. Materia primă care sosește este 
recepționată rapid și introdusă ime
diat in fabricație.. De asemenea, pro
dusele finite, imediat ce ies de pe 
flux, sint verificate și sînt urgent ex
pediate. Deci recuperarea restante
lor depinde in primul cind de unită
țile furnizoare de materii prime.

Ce s-a înkspnns 
în această privință ?

La direcția de fond funciar din 
Ministerul Agriculturii am fost in
formați că. împreună cu Academia 
de științe agricole, a fost întocmit 
un program concret de acțiune, care 
să asigure generalizarea in timp cit 
mai scurt a experienței Stațiunii 
centrale de cercetări pentru comba
terea eroziunii solului din Perieni, 
județul Vaslui. Pină în prezent s-a 
încheiat acțiunea de stabilire a pe- 
rimetrelor și a unităților etalon pen
tru combaterea eroziunii solului in 
35 de județe care au terenuri în 
pantă afectate de acest fenomen. 
Colectivele, constituite din specia
liști ai Ministerului Agriculturii și 
Academiei de științe agricole, s-au 
deplasat in fiecare județ, unae. îm
preună cu specialiștii direcțiilor agri
cole, au identificat și stabilit. în 
cadrul unor bazine hidrografice na
turale. perimetrele etalon și unită
țile agricole care să coordoneze în
treaga activitate antierozională și 
să răspundă de utilizarea eficientă 
a fondurilor de investiții alocate în 
acest scop. Concomitent cu această 
acțiune, au fost nominalizați și spe
cialiștii de la organele județene de 
profil care să formeze sectoarele de 
specialitate ale centrelor eta'on. cu 
indicația ca aceștia să fie detașați 
pe timp de un an la unitățile coor
donatoare.

Cs sarcini revin 
sectoarelor ’ 

de specialitate ?
Sectoarelor de specialitate din ca

drul perimetrelor etalon le revine 
sarcina de a efectua toate studiile 
pedologice, hidrotehnice și măsură
torile topometrice, iar pe baza aces
tora să elaboreze proiectele propriu- 
zise de organizare antierozională a 
teritoriului și de combatere a ero
ziunii solului. După elaborarea oro- 
iectelor, specialiștii din cadrul aces
tor sectoare vor acorda asistență 
tehnică la executarea lucrărilor 
antierozionale.

„Elaborarea proiectelor de execu
ție constituie o etapă importantă și,

tocmai de aceea, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe care să asigure suc
cesul întregii acțiuni — ne spunea 
tovarășul Gheorghe Mihaiu. *ngine-  
rul-șef al sectorului de combatere a 
eroziunii solului din cadrul institu
tului de studii și proiectări pentru 
îmbunătățiri funciare. Aceste docu
mentații trebuie să asigure rezolva
rea problemelor privind stăvilirea 
eroziunii în condițiile specifice fie
cărei zone din tară, condiții ce dife
ră mult de la un loc la altul. De 
aceea, consider că documentațiile 
trebuie elaborate la nivelul județu
lui, pentru a da posibilitate cuprin
derii. pe lingă metodele și măsurile 
aplicate la stațiunea din Perieni, și 
a altor măsuri și metode de comba
tere a eroziunii, specifice fiecărei 
zone. Abia după această etapă ur
mează să se facă avizarea proiecte
lor de execuție de către specialiștii 
Academiei de științe agricole, Insti
tutului de studii și proiectări pentru 
îmbunătățiri funciare și ai Stațiunii 
centrale de cercetări pentru comba
terea eroziunii solului din Perieni. 
în mod deosebit se cuvine menționat 
faptul că pretutindeni unde se exe
cută lucrări de combatere a eroziunii 
solului, drenaje sau desecări, trebuie 
făcute în mod obligatoriu și cele
lalte lucrări pedoameliorative. în 
general, aceste lucrări — adminis
trarea de îngrășăminte organice șl 
de amendamente, scarificări, afînare 
profundă, arături adinei etc. — cu
prinse dealtfel în proiectele de exe
cuție. se aplică doar parțial, și chiar 
nu se fac deloc. Or, fără aceste lu
crări. efectul tehnic, funcțional și 
economic al amenajărilor antierozio
nale. de drenaje sau desecări este 
mult scăzut. De aici decurge necesi
tatea executării în complex a tutu
ror lucrărilor pentru punerea depli
nă in valoare a terenurilor în 
pantă."

Cum se va face 
instruirea cadrelor 

de specialiști ?
Al treilea punct din programul 

privind înființarea centrelor etalon 
prevede organizarea unei ample ac
țiuni de instruire a cadrelor de spe
cialiști din aceste centre pe proble

mele combaterii eroziunii solului, 
după experiența Stațiunii centrale 
din Perieni. Pornindu-se de la consi
derentul că in țara noastră există 
trei zone distincte — Moldova și 
Dobrogea, zona colinară din sudul 
Carpaților Meridionali și zona Tran
silvaniei — in ce privește formele 
de manifestare și metodele specifice 
de combatere a eroziunii solului, se 
are in vedere organizarea instruirii 
pe grupe de județe. în trei serii de 
cite trei zile fiecare. în acest scop, 
pentru fiecare grupă de județe s-a 
întocmit un program concret de in
struire.

Cum vor acționa 
centrele etalon?

Cele 35 de centre etalon cuprind o 
suprafață totală de 83 641 hectare, 
din care 48 138 hectare teren arabil. 
Pină la sfirșitul anului 1983 toată 
această suprafață urmează să fie 
amenajată antierozional, centrele 
respective devenind astfel perimetre 
etalon de combatere a eroziunii so
lului după modelul stațiunii din Pe
rieni.

în faza a doua, și cea mai impor
tantă. incepind cu anul 1984, centrele 
etalon urmează să treacă la extin
derea și generalizarea organizării și 
amenajării antierozionale a ter.'vc 
riulul și în celelalte unități agricol, 
din județe care au terenuri în pantă. 
Pentru aceasta, pînă în luna iulie 
1983. direcțiile agricole județene tre
buie să întocmească și să prezinte 
Ministerului Agriculturii programele 
de extindere a lucrărilor antierozio
nale. în acest fel, la nivelul fiecărui 
județ se va asigura un program con
cret de acțiune, pe unități și ani. ast
fel ca pînă la sfirșitul anului 1986 în 
toate consiliile unice agroindustriale 
să înceapă amenajarea antieroziona
lă în complex a bazinelor hidrogra
fice.

Toate acestea permit aprecierea 
că la nivelul organelor centrale exis
tă o concepție clară, materializată 
într-un program precis privind în
ființarea centrelor model care re
prezintă o etapă importantă pentru 
generalizarea experienței Stațiunii 
centrale de cercetări Perieni în ce 
privește combaterea eroziunii solu
lui. Important este ca, in cel mai 
scurt timp, printr-o coroborare per
fectă între toți factorii implicați să 
se treacă la materializarea măsuri
lor propuse, astfel ca încă din anul 
viitor , să se înregistreze rezultate cit 
mai bune în ce privește creșterea 
randamentului la hectar pe terenu
rile în pantă.

Aurel PAPADIUC

0 întrebare pe adresa 
Ministerului Industriei Metalurgice

CE MASURI ÎNTREPRINDEȚI PENTRU SOLUȚIO
NAREA OPERATIVA SI EFICIENTA A TUTUROR 
PROBLEMELOR PRIVIND COLABORAREA DINTRE 
UNITĂȚILE SIDERURGICE PENTRU REALIZAREA 
OTELURILOR NECESARE FABRICAȚIEI DE RULMENȚI 
SI ORGANE DE ASAMBLARE ?

Pentru buna pregătire a recoltei anului viitor

Arăturile de toamnă - încheiate 
urgent în toate județele! \

MUREȘ. Mecanizatorii din a-

(Urmare din pag. I)
venții de licee. Scopul ei ? „Să cu
noaștem problemele ce-i frâmintă și 
să le facem, intr-un cadru mai in
tim, propriu vîrstei lor, educație 
muncitorească". Ar fi fără îndoială 
bine dacă această idee ar fi îmbră
țișată de toate unitățile din județ 
care au în componență absolvenți de 
licee. Pentru că educația și instrui
rea profesională sînt două laturi ale 
aceluiași proces și nu pot fi des
părțite.

O inițiativă care a generat iniția
tive. Asa ar putea fi intitulate. în 
mod generic, relatările ce urmează. 
Începutul anului 1979 a pus comi
tetul județean de partid in fata unei 
realități neașteptate: indicele de 
fluctuație a forței de muncă depă
șise cu aoioane 10 la sută fluctua
ția din anul anterior. Procent foar
te îngrijorător — fiind vorba de mii 
de oamem — care a determinat nu
meroase analize Nu vom stărui aici 
si acum asuora tuturor cauzelor si
tuației amintite Esențial este, din 
unghiul de vedere al experienței de 
care ne ocupăm cum a fost abor
dată această situație prin prisma pre
gătirii profesionale și seabili'ării for
ței de muncă. Cit de acută deveni

se această problemă O dovedește și 
lanțul că primul secretar al comi
tetului . județean s-a ocupat perso
nal de organizarea unei acțiuni de 
mare anvergură în acest domeniu. 
Locul unde s-a declanșat — între
prinderea de utilai petrolier Tîrgo- 
viste. De ce aici ? Pentru că cen
tenara unitate a industriei construc
toare de mașini a fost, in toți anii 
de intensă industrializare a județu
lui. o „școală" și o sursă de furni
zat cadre unităților nou-create. Cir
ca 5 ODD de oameni au fost mutați de 
aici în alte unități și alți 5 000 s-au 
format foarte repede in climatul de 
înaltă profesionalitate a) acestui co
lectiv cu o îndelungată tradiție mun
citorească în fata activului de partid 
din întreprindere s-a prezentat atunci 
propunerea — argumentată cu toate 
detaliile necesare — ca aici să se 
inițieze o acțiune intitulată : „1 000 
de muncitori cu înaltă calificare răs
pund de perfecționarea pregătirii pro
fesionale a 1 000 de tineri". Stabili
rea primului schimb a! acestei 
..ștafete" s-a făcut chiar în acea in- 
tilnire cu activul de partid, prin con
sultarea oină la ultimul om prezent 
intr-un mod care anunța declarat că 
această acțiune aparține și este con
dusă. in primul rind. de organiza

Grupaj realizat de C. CARLAN, S. CERBU,
Oh. MANEA, N. CATANĂ, C, IFRÎM

Ț

gricultura județului Mureș depun 
eforturi susținute pentru încheierea 
grabnică a arăturilor adinei de toam
nă. Pină in seara zilei de 15 noiem
brie. in unitățile agricole această 
lucrare a fost executată pe 80 938 
hectare — 78 la sută din suprafața 
planificată. în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Reghin, 
Zau de Cîmpie, Tirnăveni și Luduș, 
prin organizarea lucrului in schim
buri prelungite și chiar in două 
schimburi, ogoarele au fost execu
tate pe aproape 90 la sută din su
prafața planificată. La C.A.P. Nazna 
această lucrare a fost incheiatâ pe 
toate cele 517 ha.

„Din cauza secetei se ară foarte 
greu — ne spunea inginerul Ștefan 
Tolcer. directorul Trustului &.M.A. 
Cu toate acestea, ne-am organizat 
lucrul in așa fel incit, fără a face 
nici un raliat calității, să realizăm 
ritmul zilnic stabilit la cele 240 trac
toare repartizate la arat". într-ade- 
văr, față de viteza zilnică de 7 370 
hectare stabilită de comandamentul 
agricol județean, in perioada 9—11 
noiembrie ritmul arăturilor a crescut 
de la 7 500 ha la 8 325 ha.

Din păcate, această viteză de lu
cru nu a fost menținută și în zilele 
următoare. De la 7 390 hectare reali
zate in ziua de 12 noiembrie, ritmul 
de lucru a scăzut la 5 314 ha — in 
13 noiembrie și la 5 025 ha in ziua de 
15' noiembrie. Cauzele ? ..Nu avem 
teren eliberat" — motivează meca
nizatorii. Pe ansamblul județului, 
terenul neeliberat însumează aproa
pe 5 000 hectare. Aceasta impune să 
fie luate măsuri pentru crearea unui 
larg front de lucru tractoarelor. 
(Gheorghe Giurgiu).

IAȘI.
din parcul 
țiunilor de

Majoritatea tractoarelor 
existent in dotarea sta- 
mecanizare a agriculturii

din județul Iași sînt concentrate la 
executarea arăturilor de toamnă. în 
acest scop, la indicația comandamen
tului județean pentru agricultură, 
munca mecanizatorilor de pe un 
mare număr de tractoare a fest or
ganizată in schimburi prelungite și 
în două schimburi. Rezultatele sînt 
pe măsura așteptărilor in cele mai 
multe unități agricole. Iată un 
exemplu. La C.A.P. Lețcani. cele 18 
tractoare repartizate la arat au fost 
dirijate pe o parcelă de 52 hectare. 
Tractoriștii conduși de Valeriu 
Adam, șeful de secție, primind hra
nă caldă direct în cimp, nu și-au 
pierdut timp la amiază, ca în alte 
zile, ci au lucrat intens pină seara 
tirziu. A doua zi. deși era ceață, ei 
au. pornit tractoarele de cu noapte, 
și astfel pînă la prînz au încheiat 
arăturile în această solă. De aici au 
plecat imediat pe altă solă, unde 
pînă seara au arat aproape jumătate 
din cele 72 hectare. Deci, fiecare 
tractor și-a realizat norma zilnică 
planificată.

Rezultate bune la arături au și 
cooperativele agricole Victoria. Go- 
lăiești, Bosia. Țuțora. Prisăcani, 
Grozești și Gorban. Pină in prezent, 
în județ au fost arate aproape 90 000 
hectare din cele 122 900 planificate, 
lucrările fiind avansate in consiliile 
agroindustriale Ciortești, Vlădeni, 
Răducăneni, Ciurea și Tibănești. 
Trebuie acționat energic pentru în
cheierea arăturilor. Or. în ultimele 
zile, viteza înregistrată la arat a fost 
mică, sub posibilități ; 14 noiembrie 
— 30 la sută. 15 noiembrie — 32 la 
sută. Din cauză că pămintul este 
tare se lucrează greu. Dar și în 
aceste condiții tot mai mulți tracto
riști reușesc să-și realizeze normele. 
Exemplul lor trebuie urmat. (Manole 
Corcaci).

VASLUI. în aceste zile de toam
nă tîrzie, toate forțele din agricul
tura județului Vaslui sint concen
trate la executarea arăturilor adinei 
de toamnă. „în condițiile unui sol 
uscat și ale micșorării numărului 
orelor-lumină, lucrînd în schim
buri, putem amplifica simțitor ' rit
mul. arăturilor — ne spunea3< ' -7 
Constantin Dumbrăveanu, director 
al Trustului județean S.M.A. De 
aceea, am extins schimbul al doilea 
la 320 de tractoare. Ritmul de lucru 
a fost sporit astfel cu aproape 750 
hectare zilnic, ajungind la circa 
5 200 hectare".

într-adevăr. în întreprinderile 
agricole de stat Huși, Vaslui. Fălciil, 
în consiliile agroindustriale Negrești, 
Codăești. Dimitrie Cantemir. Ivă- 
nești. Vaslui, Huși ș.a. arăturile au 
înregistrat in ultimul timp un avans 
substanțial. „Cei mai buni mecani
zatori lucrează în schimburile II și 
prelungite — menționa ing. Valeriu 
Aniței, directorul S.M.A. Negrești. 
Chiar la lumina farurilor și la tem
peraturi destul de scăzute, noi tre
buie să realizăm o arătură curată, 
uniformă și mai ales de adâncimea 
prevăzută. Dealtfel, miercuri noi 
terminăm de arat toate cele aproape 
9 000 hectare".

Datorită măsurilor organizatorice 
și tehnice întreprinse. în județ au 
fost executate ogoarele de toamnă 
pe circa 80 la sută din cele anroane 
129 000 hectare planificate. Iar pe 
măsură ce Unele unități și consilii 
încheie lucrarea, trecind la acțiunea 
de fertilizare, un mare număr de 
pluguri sînt deplasate operativ în 
consiliile Tătărani, Puiești. Crasna, 
Zorleni ș.a.. unde sînt încă rămineri 
în urmă. E necesar însă ca în aceste 
consilii să se intensifice acțiunea de 
strîngere a cocenilor de pe cimp, 
pentru a se crea front de lucru trac
toarelor. (Petru Necula).

țiile de partid. (Asupra acestui lu
cru vom reveni în finalul articolu
lui).

Orice inițiativă, oricît de bună ar 
fi. nu se potrivește ca o mănușă in 
toate situațiile și în toate locurile. 
Este meritul organizațiilor de partid 
că au tinut seama de această reali
tate și au adaptat acțiunea la spe

rilor experiența muncitorilor Jn 
virstâ. La combinatul de oțeluri spe
ciale s-a introdus în ultimul timp 
— odată cu extinderea asimilării de 
noi mărci de oțeluri — „ora zilnică de 
asistentă tehnică pentru fiecare mar
că nouă de oțel". Acțiuni proprii — 
si ceea ce este mai pozitiv, care se 
adresează întregului personal munci

în ultimul timp în domeniul perfec
ționării cunoștințelor tehnice ale ca
drelor. Ea se adresează în primul 
rind tinerilor ingineri și economiști 
din unitățile județului. Acțiunea s-a 
născut anul trecut. în urma unei con
sfătuiri organizate de comitetul ju
dețean de partid și comitetul jude
țean U.T.C., cu tinerii specialiști din

Pregătirea și perfecționarea calificării
cificul unităților respective. De pil
dă. Ia întreprinderea de frigidere 
Găești — unitate care-și înnoiește 
mereu producția si in care execuția 
oneratiiloi simple unicat are ur. rol 
decisiv asupra calității — inițiativa 
a urmat ur. alt curs De două ori 
pe săptăminâ marțea și vinerea are 
loc in toate secțiile „ora de dezba
tere si însușire a tehnologiei de fa
bricație" Ur. fel de analiză critică, 
la interval de 3 zile, a tot ce se 
face bur. și mai ales mai outin bun 
in toată intreprinderea Este o for
mă intensivă de insusire a tehno
logiei. dar și de a transmite tine

tor — are în domeniul perfecționă
rii calificării și Combinatul de lianți 
și azbociment Fieni. Pentru munci
tori; calificați — inițiativa de la în
treprinderea de utilaj petrolier ; pen
tru maiștri — „dialogul competentei, 
dialogul eficienței muncii" (c dezba
tere despre eficienta activității 
maiștrilor oe olar, economic si edu
cativ) : pentru cadrele ^tehnice si e- 
conomice cu pregătire superioară — 
..filială in deplasare*  a centrului de 
perfecționare al ministerului

„Dialoa eu inteligentei! cutezătoa
re". Acest generic exprimă una din 
cele mai interesante acțiuni inițiate

forței de muncă>

județ, și are ca obiectiv constitui
rea de colective alcătuite din tineri 
specialiști și cadre mai in virstâ. care 
se ocupă, oe bază de teme, de re
zolvarea unor probleme tehnice de 
cea mai mare actualitate pentru u- 
nitătile in care iși desfășoară activi
tatea Au fost stabilite peste 500 de 
teme si nominalizate colectivele ce 
cuprind peste 1 500 de tineri specia
liști care de aproape un an se o- 
cună de cercetarea si rezolvarea lor. 
Sint teme cum ne-am putui con
vinge cu aplicabilitate imediată în 
producție și nu un inventar de „idei"

orientate spre studiu de dragul stu
diului.

Dar o experiență, ca orice expe
riență. are — fără îndoială — reu
șite depline și mai puțin depline. 
Nici experiența la care ne referim 
nu este scutită, din păcate, de a- 
semenea nedorite......experiențe". Ce
deficientă principală i se poate a- 
tribui ? Ea nu este condusă peste 
tot in mod direct și din interior (pe 
bază de sondaj propriu și nu doar 
ne bază de informații furnizate de 
serviciile personal și invătămint) de 
către organele și organizațiile de 
partid. Analiza modului în care se 
aulică inițiativele amintite și mai a- 
les in care sint atrase toate catego
riile de oameni ai muncii continuă 
să se facă intr-o viziune limitat-ad- 
ministrativă : „Avem atiția oameni 
cucrinși in initiative"...... Avem atî-
tia oameni necuprinși...". Atitudinea 
oolitică fată de investiția (morală și 
materială) făcută pentru perfectiona
rea pregătirii profesionale continuă 
să aibă în multe unităti un carac
ter ..de principiu". Fără a fi — prin 
analizarea temeinică a situației e- 
xistente în această privință — fac
torul hotăritor in determinarea unei 
înalte răspunderi comuniste și mun
citorești fată de perfectionarea ca
lificării profesionale. Chiar si la ni

velul județului, deși există progra
me clare (pentru 1983 este prevăzu
tă cuprinderea. în acțiunile de ca
lificare. reciclare și perfecționare, a 
peste 120 000 de oameni ai muncii), 
în preocuparea pentru urmărirea mo
dului în care acestea sînt traduse în 
viată se manifestă și unele incon
secvente. care se transmit, evident, 
și organizațiilor de partid.

Orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din oc
tombrie a.c. au deschis o perspecti
vă mai clară ca oricind asupra mo
dului in care trebuie privită aceas
tă problemă. Si anume : a conduce 
acțiunea de pregătire și ridicare a 
gradului de calificare a intregului 
personal muncitor la nivelul actual 
atit de mobil al tehnicii înseamnă a 
analiza, cel puțin o dată pe săptă- 
mină, ce se face și ce nu se face 
bine in acest domeniu. Orice ana
liză de acest fel. distanțată in timp, 
desfășurată la intervale mai lungi, 
râmîne fără eficientă sau are o e- 
ficientă redusă. Adaptarea cunoștin
țelor tehnice și profesionale ale oa
menilor muncii la cerințele etapei ac
tuale trebuie privită permanent, zi 
de zi. ca unul din factorii cei mai 
mobili și importanți în realizarea 
progresului economiei noastre.
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La 21 noiembrie — alegerile de deputați în consiliile populare

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ 
realitate fundamentală a României de azi

„Trebuie să folosim campania electorală, alegerile pentru îmbună
tățirea activității consiliilor populare, pentru soluționarea în condiții 
mai bune a diferitelor probleme de ordin gospodaresc-edilitar, a pro
blemelor de auto aprovizionare, pentru întărirea legăturilor dintre consi
liile populare și oamenii muncii, în vederea participării active a maselor 
populare la soluționarea tuturor problemelor dezvoltării noastre econo- 
mico-sociale“.

NICOLAE CEAUȘESCU

DIALOG PERMANENT CU POPORUL
i
ș

1

Trăim un timp al democrației au
tentice. O stare înaltă de spirit ce s-a 
dezvăluit în toată amploarea sa, o 
dată mai mult, în această perioadă 
premergătoare alegerilor de deputați 
în consiliile populare, cînd s-a vădit 
deosebit de pregnant puternica anga
jare a tuturor cetățenilor patriei la 
soluționarea problemelor, mai mari 
sau mai mici, ce stau în fața obștii, 
în dialogul direct cu candidații, mili
oane de oameni ai muncii și-au spus 

Un vast sistem democratic creat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceausescu o o

Formă ccncrptă de manifestare a democrației socialiste, larg folosită în campania electorală : întîlnirile între alegători și candidații Frontului
Democrației și Unității Socialiste. în fotografie : instantaneu de la o astfel de manifestare, organizată in circumscripția electorală nr. 46 din secto

rul 4 al Capitalei
Foto : Sandu Cristian

răspicat cuvîntul în treburi dintre 
cele mai felurite, s-au angajat să par
ticipe la rezolvarea lor. Acesțe zile 
dinaintea alegerilor au reprezentat o 
oglindă fidelă a largului exercițiu pe 
care îl cunoaște democrația în Româ
nia socialistă.

Desigur, manifestările prilejuite de 
campania electorală nu reprezintă 
decît o fațetă a complexului sistem 
democratic creat în ultimele două de
cenii în țara noastră. Sub influența

și al președinților consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comunale;

© Congresul educației politice și al culturii 
socialiste;

0 Congresul educației și invățămîntului.
Au fost crea'e organisme cu caracter per

manent, învestite cu largi atribuții ;
0 Consiliul Suprem a! Dezvoltării Econo

mice și Sociale a României - constituit ca 
un forum larg reprezentativ, cu atribuțiile unui 
parlament economic, format din cadre de con
ducere de partid și de stat, muncitori care 
lucrează direct în unități productive din in
dustrie, construcții, transporturi, țărani din 
cooperativele agricole de producție și din lo
calitățile necooperativizate, specialiști de înal
tă cali’icare din toate domeniile de activi
tate j ..

® Consiliul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste - organism larg re
prezentativ din componența căruia fac parte 
reprezentanți ai partidului și ai organizațiilor 
de masă, obștești și profesionale, ai oame
nilor muncii din mari întreprinderi, instituții, 
unități agricole, personalități științifice, cultu
rale și clericale;

9 Consiliul Național al Oamenilor Muncii, 
care cuprinde aproape 1 600 de membri, din 
care 834 sint muncitori și maiștri care lucrează 
nemijlocit în producție;

0 Consiliul Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, cuprinzînd peste 1 000 de membri.

© Sistematic sint organizate conferințe și 
consfătuiri cu oamenii muncii din diverse ra
muri de activitate cum ar fi:

- Conferința pe țară a președinților consi
liilor populare;

- Consfătuirea pe țară a reprezentanților 
controlului oamenilor muncii;
- Consfătuirea pe țară a oamenilor muncii 

din comerțul socialist. 

gîndirii novatoare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin ansamblul măsurilor 
pe care le-a inițiat de-a lungul anilor 
a fost deschisă o nouă perspectivă 
funcțiilor democrației, care nu numai 
că imprimă un pronunțat specific ro
mânesc spațiului nostru revoluționar, 
dar se constituie într-o contribuție 
valoroasă pentru îmbogățirea teoriei 
și practicii revoluționare, ca o gene
roasă și amplu apreciată experiență 
politică și socială.

0 Consfătuirile de lucru pe diverse pro
bleme ale construcției socialiste constituie o 
altă verigă importantă in structura democra
ției noastre directe;

• In vederea participării nemijlocite a mun
citorilor la conducerea vieții economice, so
ciale au fost, totodată, instituite:

- adunările generale ale oamenilor mun
cii - for suprem de conducere în unitățile 
economice;
- consiliile oamenilor muncii - organ de 

conducere colectivă în întreprinderi;
- consiliile de control muncitoresc și co

misiile pe probleme în întreprinderi;
- unitățile de control al oamenilor 

muncii.
— Cel puțin 30 LA SUTĂ din efectivul con

siliilor oamenilor muncii, cît și al consiliilor de 
conducere ale ministerelor și celorlalte orga
ne centrale sînt muncitori și maiștri care lu
crează nemijlocit în producție ;

- Un mare număr de muncitori care lu
crează nemijlocit in producție fac parte din 
consiliile de conducere ale instituțiilor cul
tural-educative, ale publicațiilor, radiotele- 
viziunii.'

LĂRGIREA CONTINUĂ 
A ATRIBUȚIILOR ORGANISMELOR 

DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI
Pentru o cît mai puternică implicare a or

ganismelor democrației muncitorești în viața 
economico-socială a țării, cel de-al ll-lea 
Congres al oamenilor muncii a preconizat ca 
adunările generale ale oamenilor muncii să 
dezbată și să adopte hotărîri cu privire la în
treaga activitate economico-fjnanciară, la 
buna gospodărire a fondurilor, să odopte pla
nul de dezvoltare economico-socială, bugetul 
de venituri și cheltuieli, să se preocupe de 
dezvoltarea întreprinderilor, de creșterea ve
niturilor oamenilor muncii.

O discuție cu muncitori de la întreprinderea de utilaj greu din Brăila, în toamna 
anului 1981

Devenit în acești ani o caracteristică esențială 
a vieții noastre politice, dialogul conducerii parti
dului și statului cu poporul și-a găsit o expresie 
elocventă în frecventele vizite de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu în toate județele țării, 
în numeroasele congrese, conferințe, consfătuiri, la 
nivel central sau local, cît și în dezbaterea publică 
a principalelor proiecte de legi.

© De la Congresul al IX-lea al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceausescu, împreună cu alți conducători 
de partid și de stat,

- a participat la 188 congrese, conferințe, con
sfătuiri, întîlniri de lucru ;

— a efectuat 549 vizite de lucru în Capitală și 
în toate județele tării, analizind.la fața locului, îm
preună teu-cadrele de conducere,* * cu oamenii mun
cii, aspectele majore ale vieții economico-sociale 
din 1 370 intreprinderi industriale, șantiere de con
strucții, unități agricole, 375 unități social-culturăle, 
de învățămint și cercetaie și 159 expoziții econo
mice și de artă, piețe etc.

In anii de-cînd în fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
regimul politic reprezen'ativ a fost și 
continuă să fie perfecționat prin trep
tate transformări in structura și functionarea 
sa, avînd drept scop afirmarea largă a de
mocrației directe, prin generalizarea și adîn- 
cirea structurilor adaptate cerințelor autocon- 
ducerii sociale. Esența acestei democrații este 
democrația muncitorească, semnificînd parti
ciparea directă, nemijlocită a celor ce mun
cesc, a întregului popor la conducere.

In această generoasă perspectivă, secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conceput și inițiat un ansamblu 
de forme și structuri ale democrației direc
te, între care, pe primul plan, se impun:

. • Frontul Democrației și Unității Socia
liste - organism cTemocratic în cuprinsul 
căruia sînt.înmănuncheate toate forțele poli
tice, clasele și păturile sociale care alcătuiesc 
națiunea noastră socialistă;

• Organizațiile proprii ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, constituite pe 
sate, orașe și cartiere, precum și în între
prinderi și instituții, în care sînt cuprinși 
membri individuali din rîndul cetățenilor ce 
nu fac parte din rîndurile Partidului Comu
nist Român.

Au fost instituționalizate ca organisme ce 
se vor întruni periodic, la nivel național, spre 
a lua decizii în problemele majore ale unor 
domenii mari de activitate:

• Congresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe;

• Congresul consiliilor de conducere a!e 
unităților agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi, al consiliilor oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvicultură și gospodărirea 
apelor;

• Congresul consiliilor populare județene

Cu aceste prilejuri, au fost soluționate numeroase

Compoziția organelor reprezentative 
ale puterii de stat — expresie 

a democratismului real, consecvent
In țara noastră democrația reprezentativă a cu

noscut o amplă dezvoltare, reflectată nu numai in 
compoziția organelor centrale și locale ale puterii 
de stat, fidelă structurii sociale a populației, ci și in 
rolul și atribuțiile acestora, considerabil sporite, ia 
maniera lor de lucru, simțitor îmbunătățită in 
acești ani.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
Din totalul de 369 deputați
- 130 lucrează nemijlocit in producție, din care :
• 95 - in industrie; construcții, transporturi ;
® 35 - in întreprindeii agricole de stat, intre

prinderi pentru 'mecanizarea agriculturii, cooperative 
agricole de producție ;

- 54 deputați sînt cadre din domeniile cerce
tării, ingineriei tehnologice, 'proiectării, învățămîn- 
tului, științei și culturii ; i

— 31 deputați sînt ofițeri, juriști, economiști, me
dici, precum și reprezentanți ai cultelor ;

— 122 deputați sînt femei.

CONSILIILE POPULARE
Cuprind aproape 62 000 deputați aleși din rîn

durile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al celor
lalte pături sociale.

• Circa două treimi din numărul deputaților aleși 
în consiliile populare comunale sînt țărani.

ALEȘII POPORULUI - CEI MAI BUNI 
DINTRE CEI MAI BUNI

® Semnificativ este faotul că la ultimele alegeri 
de deputați pentru organele puteri, de stat, in 41 
la sută din circumscripțiile pentru Marea Adunare 
Națională au fost propuși cite 2 candidați, iar in 
10,6 la sută, cîte 3 candidați.

® In aproape 83 la sută din circumscripțiile elec
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probleme pe plan local și s-au dat indicații cu 
valabilitate generală menite să asiyure accelerarea 
progresului multilateral al societății noastre.

© Au fost puse în dezbatere publică, spre o 
largă consultare populară, cele mai importante legi 
care se refereau la probleme de larg interes ce
tățenesc, oamenii muncii avind astfel posibilitatea 
să-și spună cuvîntul asupra prevederilor acestora - 
formă efectivă de participare la activitatea de con
ducere a societății. ,

Dintre multe asemenea legi menționăm : Legea 
retribuirii muncii ; Legea educației și învățămintu- 
Iui ; Legea calității produselor și serviciilor ; Legea 
privind recrutarea și repartizarea forței de muncă ; 
Legea privind, asigurarea spnătățji populației ; Le
gea cu 'bîlvlfb Tă'^rbflucțîa buniîrilor alimentare; 
Legea gospodăriei comunale ; Legea privind for
marea, planificarea, destinația și vărsarea benefi
ciilor ; Legea privind constituirea, repartizarea și fo
losirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea 
populației cu carne, lapte și legume ; Legea privi
toare la dezvoltarea industriei mici.T 

torale pentru consiliile pooulare au fost depuse cite 
două candidaturi, iar in 10 la sută cite trei candi- 
da'uri.

® Pentru alegerile de deputați în consiliile popu
lare municipale, orășenești și comunale de la 21 
noiembrie a.c., se prevede ca în peste 91 la sută 
din circumscripții să fie depuse cite două și trei 
candidaturi.

EGALI ÎN DREPTURI, TOȚI FIII ȚÂRII, 
FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE

Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate 
în toate verigile sistemului instituțional al de
mocrației noastre socialiste — incepînd de la 
primării, organizațiile de masă și obștești in zo
nele unde, alături de români, locuiesc oameni 
ai muncii de alte naționalități, și pînă la Con
siliul de Stat, Comitetul Central al partidului și 
Guvernul Republicii Socialiste România.

9 Din totalul deputaților M.A.N., 41 aparțin na
ționalităților conlocuitoare ;

® Aceeași structură națională se regăsește și 
în componența consiliilor populare ; din cei aproa
pe 62 009 deputați, 6 340 de deputați sînt maghiari, 
geimani și de alte naționalități.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

cuprinde în componența sa : '■
® Consiliul oamenilor muncii de naționalitate 

rnaghiară
® Consiliul oamenilor muncii de naționalitate ger

mană
S Consiliile oamenilor muncii de naționalitate 

sirbă din județele Timiș și Caraș-Severin.
• Consilii:! oamenilor muncii de naționalitate 

ucraineană din județul Suceava

\
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OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE!

Folosiți pe deplin cadrul instituționalizat de exercitare a democrației noastre socialiste, prin participarea activă, cu inițiativă, 

răspundere și spirit civic, la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economice și sociale a țării, la conducerea întregii societăți!

realizareaCa deținători ai puterii în stat, ca stăpîni ai propriilor destine, aduceți-vă întreaga contribuție la stabilirea și 

programelor de dezvoltare și bună gospodărire a tuturor județelor, orașelor și satelor patriei, la luarea deciziilor și la înfăptuirea lor, în 

interesul progresului multilateral al societății noastre socialiste, al creșterii bunăstării întregului poporl
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REALITATEA VIEȚII Șl MESAJUL 
SPECTACOLULUI DE TEATRU
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CLASICI
însemnări de Vasile REBREANU

! Poftiți restul! |

IS-a întîmplat la un ghișeu 
C.E.C. din municipiul Sfintu I 
Ghgorghe. Un cetățean, pe nume 

C. Vlădeanu din Sfîntu Gheor- 1

Ighe, a efectuat plata unor taxe, . 
după care și-a văzut de drum. ]

1 La puțin timp după ce a ajuns |

I acasă, s-a trezit in fața ușii cu 
funcționarul de la ghișeul unde I 
efectuase plata.

— Mai am ceva de achitat 1
— a întrebat omul nedumerit. •

— Nu dumneavoastră, ci eu.
Poftiți restul ! J

— Care rest 2
— Dintr-un calcul eronat ați | 

plătit o sumă de bani mai mare, ] 
așa că..,.

ÎAșa căi funcționarul de la ghi- | 
șeul respectiv, Mihăly Denes, j 
observind calculul eronat, i-a

■ adus omului inapoi banii dați in j 
[ plus.
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Un colecționar 
pasionat

Cum i-a venit lui Octavian 
Bumbuluț din Satu Mare (stra
da Coșbuc nr. 56) ideea ae a de
veni colecționar de brelocuri'! 
întrebare la care am aflat un 
răspuns nostim : ideea colecției 
i-a dat-o fiul său mai mic, care 
purta tot timpul o cheie de la 
casă legată la git cu un breloc, 
pentru a nu o pierde, cind se du
cea sau venea de la școală. De 
îndată ce copilul a mai crescut, 
acesta i-a dăruit tatălui brelo
cul. Avea să constituie prima 
piesă dintr-o colecție care nu
mără acum 3 000 !

Și ce brelocuri ! Care mai de 
care mai originale și funcționa
le, de cele mai diferite forme și 
mărimi. In afară <je clasica în
trebuințare de „păstrătoare de 
chei", brelocurile lui sint busolă 
sau aparăt pentru derulare de 
diapozitive color, pixuri sau ru
lete (cu care soția colecționaru
lui, învățătoare, le arată școlari
lor „pe viu" cum se măsoară 
lungimile), brelocuri-brichete, 
muzicale, artistice — și cite și 
mai cite ! Colecționarul le-a 
rînduit in vitrine speciale, unde 
cei care-i trec pragul pot să le 
admire in toată... risipa lor de 
fantezie.

Imprudența
Doi tizi și prieteni — Iosif T. 

și Iosif G. din comuna Șagu, ju
dețul Arad — s-au bucurat ne
spus că via le-a dat rod. bogat. 
Vinul l-au pus in pivniță. Deu
năzi, mergind să vadă cum 
„fierbe vinul", cei doi s-au in
toxicat cu bioxidul de carbon 
rezultat din fermentație. Duși la 
spital, primul n-a mai putut fi 
salvat, iar al doilea, la ora cind 
relatăm această intimplare, se 
află in comă.

Pentru a nu păți și alții la fel, 
le amintim un sfat practic, din 
moși-strămoși : în pivnița unde 
fermentează vinul se intră cu o 
luminare aprinsă. Dacă flacăra 
se stinge, n-ai ce căuta înăuntru.

Din boxa doi
Mihai Nădrag și Onel Marin au 

tăiat un porc pe malul unui lac. 
Apoi au început să-și împartă 
carnea pe din două. Vă veți în
treba, desigur, ce i-a găs t pe cei 
doi să taie porcul pe malul la
cului, departe de văzul lumii ? 
Grăsunul fusese furat de la com
plexul zootehnic din Teiu, ju
dețul Argeș. S-a stabilit cu 
exactitate și locul de unde l-au 
furat : din boxa nr. 2. Tot de 
o... boxă au și ei acum parte.

Caracterizări 
necaracteristice
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O piesă de teatru. în care grija de 
căpâtii a autorului a fost aceea de a 
nu scrie vreun cuvint sau vreo repli- 

' că „interpretabilă", copiind in conți
nut vreo dare de seamă, nereușind să 
ne transm.tă decit o informație calpă. 
..țăranul muncește". „muncitorul 
muncește". ..intelectualul la fel". „toti 
muncim cu spor dar mai sint și lip
suri". grabnic eradicate prin citeva 
replici, o astfel de piesă nu numai că 
nu are nici o valoare artistică dar e. 
după opinia mea. și profund greșită 
ideologic. O piesă prost scrisă, care 
nu face altceva decit să fure din 
timpul prețios a! omului, uneori și 
îndepărtindu-1 de mirajul scenei, nu 
poate fi decit păgubitoare. O piesă 
are datoria să răspundă întrebărilor 
adevărate pe care și le pune specta
torul și nu falselor întrebări pe care 
vreun funcționar dintr-un loc sau al
tul ar vrea să le atribuie acestuia nu
mai fiindcă el însuși, din comodi
tate sau mai știu eu din ce. nu e in 
stare nici să și le pună și nici să le 
răspundă. Piesei de teatru i se cere 
să aibă personaje vii. din a căror În
fruntare spectatorul să fie obligat să 
ia atitudine el însuși fată de adevăr, 
să determine nu însușirea mecanică 
a unor norme și principii', ci cristali
zarea unor convingeri comuniste, du
rable. Nu mai vorbesc de suficiența 
acelei aprecieri care, făcînd confu
zia între inspirația din realitate și 
copierea realității, decretează adevă
rul unui text dramatic după adevă
rul de viață pe care-1 cunoaște res
pectivul ins. Dintr-odată găsește că 
ba sint prea multi „eroi negativi", 
ba că cei pozitivi nu sînt chiar cum 
ar trebui, autorul neavînd o concep
ție clară asupra realităt'i unde, se 
știe, pozitivii trebuie să fie. numeric, 
într-o cantitate mai mare decît nega
tivii.

Astăzi, de exemplu, există un nu
măr impresionant de texte, care au 
văzut lumina rampei, despre con
strucția socialistă, despre transfor
marea socialistă a agriculturii. Dar 
lipsa de valoare a unora din acestea, 
viața lor scurtă de scenă, dă impre
sia îndreptăț’tă că problema n-ar fi 
fost „atacată" îndeajuns. Adevărul e 
că ne lipsesc textele de valoare, și 
nu cele care, deși inspirate din acest 
proces al transformării societății, ră- 
min să doarmă într-o mediocritate 
din care nimic nu le mai poate trezi.

Realitatea socialistă și trecutul is
toric se constituie pentru unii în de- 
busee ale promovării veleitarilor, ale 
făcătorilor de texte, pe scenă. Im
portanța temei abordate li se pare 
suficientă spre a da cale liberă unor 
texte mediocre care fac mai mult de- 
servicii prin linsa fiorului, a autenti
cității. a 'deilor adevărate, noi. pline 
de miez. Uneori am impresia că acor
dăm cu o prea mare larghețe cali
ficativul de piese curajoase (implicit 
autor curajos) unor lucrări care nu 
fac altceva decît să se tîrască în urma
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...„Constantin Stingă s-a an
gajat la S.M.A. Crețeni pentru 
a servi comuna în care s-a năs
cut, in așa fel incit să contri
buie și el la ridicarea localității 
pe o treaptă superioară".

...„Constantin Mitiță a lucrat 
cu multă rivnă, dind dovadă de 
o angajare to.ală".

...„Ambii au dat dovadă de 
ambiție, fiind receptivi la tot 
ceea ce este nou. Pe umerii lor 
stă măi mult acum dezvoltarea 
și mecan.zarea agriculturii".

Citind aceste caracterizări 
semnate de conducerile S.M.A 
Crețeni și C.A.P. Gusoeni — ne 
scrie procurorul l. Mrenț — pre
ședintele judecătoriei din Dră- 
gășani a rămas pe gînduri : 
„După atitea laude, Stingă și 
Miti.ă ar trebui să fie promovați 
in funcții de conducere a agri
culturii". Numai că, in loc să 
fie promovați, ei au fost ares
tați pentru sustrageri de griu 
din avutul obștii. Și — culmea ! 
— semnatarii caracterizărilor 
vroiau să-i scoată pe cei doi 
basma curată.

Degeaba l

Ca să vezi!

i — Ce aveți de mîncare ?
— Vă putem servi cu o

I
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— Vă putem servi cu o por
ție de motocicletă cu garnitură 
de ataș. E un deliciu !...

Nu, nu rîdeți. Intră în meniu. 
Cel puțin așa a constatat un con
trol al Inspecției de stat pentru 
prețuri — Prahova, la restauran
tul din comuna Florești. Verifi- 
cind scriptele privind producția 
culinară proprie — ceea ce se 
consumă, evident, în local — con
trolul a dat peste un înscris, 
negru pe alb, printre cantită'ile 
de varză, morcovi, pătrunjel și 
alte asemenea — cităm — „una 
mo'ocicletă cu ataș, valoare 
27 600 lei". Șeful unității, Gheor- 
ghe Negoi, justificindu-și în
scrisul, a dat un răspuns de po
mină : „Păi, ca să ne facem pla
nul, facem și pe dracul ghem".

Și l-au făcut !
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1Rubrică realizată de 

Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii^j

iștoriei. atunci cind scriitorul ar tre
bui să fie. de fapt, un antemergător. 
Nu e neapărat un act de curaj să 
aduci acum pe scenă abuzurile ani
lor ’50. odată ce lucrurile acestea au 
fost .spuse clar, și răspicat in docu
mentele de partid, care au dat o a- 
preciere justă, in spiritul adevărului 
istoric, acestui deceniu. Nu e act de 
curaj să spui că abuzuri se mai pe
trec și-n zilele noastre, că sint inși cu 
funcții de răspundere care au cam 
uitat că ei nu sint altceva decit oa
meni incredințați cu o anume răspun
dere politică și nu rentierii unei mo
șii ciștigate prin meritele trecute. 
Documentele de partid au criticat as
pru asemenea neajunsuri care mai 
aparțin, din păcate, realității noastre 
vii, prezente și concrete. Dar aceas
ta nu este, desigur, trăsătura defini
torie "a procesului revoluționar care 
are loc in patria noastră, sub condu-

să-i ofere pe tavă soluția cea mai 
justă, așa cum ai oferi un antinevral
gic pentru toate durerile de cap. Me
ritul dramaturgului nu-i atit in a da 
rețete de viață, ci în a stabili un echi
libru intre dramatismul faptelor, ară- 
tîndu-ne oameni in carne și oase ac- 
tionind nu numai in plan social, ci și 
in planul conștiinței. Adevărata bâtă-' 
lie a acestor ani mi se pare cea pen
tru o nouă conștiință, și din reflec
tarea ei se pot naște acele mari piese 
mobilizatoare be care teatrele, ca și 
publicul, le așteaptă.

în anii ’50. cind polii opoziției erau 
clar delimitați, de o parte chiaburii, 
de alta țăranii săraci și mijlocași, 
cind înfruntarea se realiza intre două 
clase sociale antagoniste, s-au scris 
multe piese despre țărani. Aceeași de
limitare clară, bazată pe fapte, ca
racteriza textul dramatic despre mun
citori. Dramatismul vieții se răsfrîn-

PUNCTE DE VEDERE de Amza SÂCEANU

cerea partidului — construirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. A nu surprinde in toată comple
xitatea și dialectica devenirii sale 
realitatea zilelor noastre, adevărul ei. 
în care aceste abateri de la principii
le eticii și echității socialiste sint eli
minate cu promptitudine de ' însuși 
partidul nostru, răminînd orbi la ceea 
ce se intîmplă dincolo de accident, 
nu mi se pare un act de curaj. Dra
maturgului i se cere să scrie in spi
ritul adevărului. Nici să născocească 
false probleme numai fiindcă aces
tea sînt mult mai spectaculoase, și 
nici să îndulcească adevărul după o 
rețetă care, din păcate, a început să 
funcționeze cu o consecventă suspec
tă : două treimi din spectacol asistăm 
la tot felul de matr.apazlîcuri. abu
zuri. escrocherii, iar în cealaltă trei
me. fără să păstreze logica elemen
tară a unui text dramatic, autorul 
născocește la repezeală un erou pozi
tiv fără viață, menit să sancționeze 
și să rezolve toate lucrurile. Necon
vingător și inutil „personaj pozitiv"! 
Astfel de texte au înrădăcinată con
vingerea că autorilor le reusesc mai 
bine „negativii". Poate, fiindcă, fap
tele lor mustesc de viată. în timp ce 
„pozitivii" sînt prezentați banal, 
ca-ntr-un articol de gazetă de pere
te scris fără convingere Un negativ 
se definește printr-o acțiune asocia- 
lă; un pozitiv, prin sancțiunea pe 
care o aplică răului. A reduce acțiu
nea „pozitivului" numai la rolul său 
justițiar, mi se oare însă că e o gre
șeală. Fiindcă el nu e doar slujito
rul prezentului, ci și al viitorului, el 
duce o luotă in plan moral, ideatic și. 
ades neînțeles, traversează el însuși 
o criză, parcurge un drum sinuos, 
pîndit de șovăieli si derută, incită 
spectatorul la meditație, ferindu-se

gea cu vigoare asupra scenei, conflic
tul dintre personaje era ușor de pre
cizat ; avea și avantajul de a fi spec
taculos. Unele dintre aceste texte au 
rămas și azi încă demne de interesul 
publicului, al oamenilor de teatru, 
altele au trecut in uitare, evident, nu 
fiindcă momentul istoric care le-a 
inspirat n-ar fi demn de interes, ci 
fiindcă au fost niște piese slabe. Au 
urmat apoi anii transformării socia
liste a agriculturii. Din păcate, puține 
opere dramatice scrise .in epocă sur
prind acest proces in complexitatea 
lui. adică nu numai înfruntarea din
tre clase, ci și înfruntarea dintre 
„vechi și nou" in domeniul conștiin
ței.

Reconsiderat în spiritul adevărului, 
prin dezvăluirea de către partidul 
nostru a abuzurilor comise în epocă, 
deceniul al șaselea, cel al încheierii 
procesului transformării socialiste a 
agriculturii, a continuat și continuă 
de fapt să fie încă o sursă fertilă de 
inspirație ; mă gindesc în acest caz 
la „Tinerețea lui Moromete" de Ma
rin Preda și „Niște țărani", dramati
zare după romanul omonim al lui 
Dinu Săraru, „Puterea și Adevărul" 
de Titus Popovici și „Mormîntul că
lărețului avar" de D.R. Popescu, ulti
mele două integrind satul românesc 
intr-un context mai larg, al transfor
mărilor revoluționare care au loc la 
nivelul întregii societăți. Dar satul 
de azi ? Cum sint reflectate proble
mele satului contemporan? în fond, 
textele enumerate mai sus aparțin 
mai degrabă teatrului de inspirație 
istorică. O încercare timidă, fără re
zultate deosebite, după părerea mea, 
a făcut-o Gheorghe Vlad. El surprin
de. într-o manieră comică, impactul 
satului cu „tehnica înaintată" care 
trebuie să devină un factor determi-

CRONICA FILMULUI

Problematica umană ac
tuală a lumii satelor, a ce
lor ce muncesc în agricul
tură. a celor ce se stabilesc 
în sat este încă firav, abor
dată de cinematografia 
noastră. „Viața la țară" in 
varianta ei neidilică, nu o 
dată aspră, frămîntările. 
ciocnirile de mentalitate și 
atitudine, idealul și realita
tea unei noi calități a mun
cii. cu solicitările de inteli
gență. dăruire și personali
tate umană pe care le pre
supun apar rar pe ecran.

Să ne amintim de „Vifor
nița", „Drumuri in cumpă
nă. „Iarba verde de acasă". 
„Toamna bobocilor" și „Iar
na bobocilor". „Casa dintre 
cimpuri". „Dragostea mea 
călătoare". „Ciocolată cu a- 
lune".'..Din nou împreună". 
„O lacrimă de fată" etc. 
Chiar dacă sintem departe 
de lista completă a filmelor 
cu această temă și ch!ar 
dacă nu putem uita nivelul 
ridicat al filmelor realGate 
de Iosif Demian ori Stere 
Gulea. totuși trebuie să ob
servăm că ele sint încă pu
ține și. mai ales, nu satis
fac imperativul „sed mul- 
tum".

„Rămîn cu tine", recentă 
premieră românească, pro
ducție a casei de filme 
„Numărul patru" (scena
riul : Dumitru Buznea, re
gia : George Cornea) are. 
în primul rind, meritul de 
a încerca să răspundă do
rinței oamenilor de la sate 
de a-și regăsi universul 
în sfera filmului artistic. 
Fără „a muta o bornă", fil
mul marchează un drum 
necesar a fi bătut și de 
alții, si mai temeinic.

Subiectul din „Rămîn cu 
tine" este unul' de ferbinte 
actualitate și maximă im
portanță. Care sînt moti
vele care fac ca mai ales 
tinerii', cadre cu putere de*  
muncă și pregătire să vrea 
să plece de la sat (aici Mar
ginea și Dealul) spre oraș ? 
Sau. dimpotrivă, ce trebuie 
să se întîmole ca acești oa
meni să râm'nă acolo unde 
este cu adevărat nevoie de 
ei. satisfăcînd implicit' ce
rințele Soc'etâți' ? Dincolo 
de cunoscuta ..sete de con
fort" (condiție care. azi. 
poate fi atinsă și in perime
trul rural !). scenaristul 
punctează cauze mai adinei 
ținind de calitatea nesatis
făcătoare a relațiilor de 
muncă, de felul în care 

y mentalitatea păgubitoare a

unora grevează asupra alto
ra. De asemenea, el aduce 
în discuție slaba cointeresa
re morală (dincolo de cea 
materială), generată de in
suficienta creditare a valo
rii și stimulare a inițiativei 
individuale. Bunul psiholog 
care 'dublează ziaristul (a- 
ceasta e profesia lui Dumi
tru Buznea) caută și relevă 
mai ales reversul : ecoul 
sufletesc legat de aseme
nea stări și situații. Deși

capabilă să subjuge, căreia 
totul ii merge o’vreme stru
nă ; dar și de credința ei că 
dacă ai bani (și ea are !) 
„totul poate fi cumpărat" 
(eroina este interpretată 
convingător și adesea ex
presiv de Dana Dogaru). 
Interesante mi se par însă 
și celelalte personaje, pozi
tive; zugrăvite și cu um
bre și penumbre și cu mo
mentele lor de s'ăbiciune, 
dar și cu cele de tărie, ho-

Valori morale
în lumea satului

dominanta scenariului său 
pare a fi povestea 
cotidiene a două cupluri — 
tema majoră mai sus-amin- 
tită (a investigării climatu
lui social), nu este in ..Ră
mîn cu tine" lipsită de re
zonantă.

Cea mai importantă cali
tate a filmului imi pare a- 
ceea de a propune aten
ției și adinei citeva chipuri 
adevărate (unele dintre ele 
și originale 1) de oameni ai 
zilelor noastre. în
categorie intră și cel 
important personaj al 
leHei (în rest palide si 
atît convenționale, cît 
perfic'al reflectate !) a 
gativilor". Este vorba de o 
femeie tînărâ. de Saveta. 
cu setea ei adincă de par
venire și emancipare. cu 
spiritul ei de independentă 
și inițiativă, cu siguranța 
ei amețitoare, alimentată 
de forța instinctului de fe
meie frumoasă, puternică și

vieții

această 
mai 
ga- 

i nu 
su- 
ne-

cinema
■ Rămîn cu tine: SCALA (11 03 72)
— 9,15; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20. GLO
RIA (47 46 75) - 9; 11,15; 13.30; 15,4a; 
18; 20.

o H Cecilia („Zilele filmului cubanez**) : 
STUDIO ,59 53 15) - 10; 13; 16; 19.
H Cohcurs; FAVORIT (45 31 70) - 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20. 
E3 Un echipaj pentru Singapore : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
■ Duminică la ora 6 : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 16: 18; 20.
9 Ultimul cartuș : BUZEȘTI (59 43 58)
— 9; 11; 13,15; 15,30: 17,30; 19,45.
O Femeia din Ursa Mare ; DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

tine" conturează o nouă 
morală a vieții personale, 
sugerind un autentic pro
gres moral, relații mai pro
funde. mai umane și de a- 
ceea mai civilizate intre 
bărbat și femeie. Părăsită 
de Machidon, Lenta (întru
chipată de Valeria Sitaru) 
nu se răzbună ; continuă 
să-1 iubească. îl propune 
șef de fermă. Tot un „om 
nou" este și Simeon, băr
batul Lenței. interpretat 
cu simplitate. cu acea 
tristețe reflexivă și neliniș-
te a căutării, cu interioriza
rea ce ii e caracteristică de 
către Dinu Manolache.

Este adevărat. „Rămîn cu 
tine" nu excelează prin bo- 
găpa detaliilor (sugerarea 
tensiuni; și împăcării celor 
doi bărbați vădește de pil
dă o certă lipsă de inven
ție!). Dar aceste detain, 
c te sînt. ne anar ca ade
vărate. denotă ascuțitul 
simț al realității, ochiul ex
perimentat al lui George 
Cornea spunindu-și in se
lectarea. decuparea lor ca 
și in investirea unora din
tre ele cu virtuți s;mboli- 
ce — un cuvint important 
(calități la care contribuie, 
de asemenea, imaginea lui 
Sorin Iliesiu, decorurile Iui 
Mircea Rîbinschi și costu
mele aparțiriind lui Petre 
Veniamin și Desdemonei 
Lozinschi).

Sub unghi estetic se în
cearcă (timid, dar cu mai 
mult simt al măsurii decît 
in „Femeia din Ursa Mare"), 
dacă nu o proiecție in mit 
oricum una spre un anu
me monumental etic. Inte
resantă ni se pâre și sati
ra. realizată pe alocuri cu 
ajutorul concisei ironii a 
imaginii. Să ne amintim, 
de pildă, următoarea sec
vență : după un stop-cadru 

eta — mireasă. 
..donna atigeli-

nant al transformărilor din agricul
tură. Din păcate, introducerea unei 
tehnici înaintate, a unor utila ie me
nite să sporească rodul ogoarelor și 
avuția satului, nu reprezintă in sine 
un factor determinant al mutațiilor 
in conștiința țăranului.

Același impact al satului cu revo
luția tehnico-științifică e surprins și 
de Paul Everac în „Ordinatorul". 
Piesa atrage atenția insă tocmai a- 
supra adevărului că prezența unui 
„ordinator" in viața satului, ca un 
simbol al bunăstării, al nivelului de 
civilizație materială in care începe 
să se înscrie tot mai mult satul con
temporan. nu rezolvă de la sine „pro
blema țărănească", care nu-i alta in 
ultimă instanță, decît tot aceea a fău
ririi unei conștiințe înaintate a omu
lui.

De unde se inspiră creatorul ? Mai 
nou. de vreo citeva decenii — ceea 
ce atestă, fără îndoială, un interes 
sporit al opiniei publice fată de. ac
tul creației, dar uneori și deziluzia 
pe care ne-o provoacă făcăturile — 
ne întrebăm : cum ia contact creato
rul cu realitatea ? Ne putem între
ba însă, cum au luat contact cu rea
litatea Sofocle. Eschil. Shakespeare, 
Caragiale. Cehov și incă multi alții, a 
căror operă se dovedește nemuritoa
re ? Cum altfel decit trăind plenar 
viata de zi cu zi !? Întrebarea de mai 
sus poate fi reflexul unei credințe 
false, aceea că un creator s-ar putea 
retrage cu adevărat intr-un turn de 
fildeș sau că teatrul, de exemplu, ar 
fi insăși viata, un mod de a pindi 
prin gaura cheii asupra realității cu 
care concură.

Citim in cite o gazetă, ca pe un 
fapt demn de relevat că scriitorii X ' 
și Y au făcut ieri, la orele.... o vizi
tă de documentare în întreprinderea 
Z... Astfel de vizite au meritul de a 
oferi cit.lorilor, oameni ai muncii în
tr-o întreprindere sau alta posibilita
tea să vadă un scriitor, eventual să, 
asculte și un poem in interpretarea 
acestuia, sau răspunsuri la întrebări 
privind creația artistică. Ceea ce e 
foarte bine. Dar într-o vizită de do
cumentare scriitorul respectiv nu 
poate lua cunoștință de viața și pro
blemele oamenilor muncii in toată 
complexitatea lor. Sigur, dintr-o vizi
tă de documentare se poate scrie un 
reportaj, se poate naște o idee pentru 
o lucrare. Dar cel mai adesea ce poți 
vedea intr-o vizită ? Mașinării com
plicate și oameni care, teoretic cel , 
puțin, ar trebui să fie absorbiți de 
problemele producției. Așa s-ar putea 
explica poate de ce. uneori, și pe 
scena noastră atunci cind textul dra
matic lasă impresia că autorul a vrut 
sâ se inspire din viata muncitorilor, 
in afară de un decor mai mult sau 
mai puțin sugestiv, cîțiva termeni 
tehnici, profesionali, totul se desfă
șoară apoi intr-o anostitate care 
n-are nimic cu relevarea conștiinței 
muncitorești : o poveste de dragoste, 
un personaj care vrea să parvină etc. 
Este și cazul filmelor noastre despre 
muncitori în care ni se prezintă ca
zane, cuptoare cu metal incandescent, 
un accident de producție, ca in final 
să nu răminem decit cu o poveste 
oarecare de dragoste sau cu altceva 
care iri orice" caz. rămîne nerelevant 
chiar dacă' se petrece in preajmă, ți
nui cuptor din care curge lava incan
descentă a otelului.

„Documentarea", „inspirația creato
rului din viată" e departe de a se re
duce la o problemă de ordin organi
zatoric. Ea est.e una de conștiință ci
vică, de implicare permanentă. O 
piesă cu oameni „rupti din realitate" 
poate fi tot atit de bine o piesă lip
sită de interes, „ruptă de realitate", 
atunci cind întrebărilor pe care le ri
dică. viata le-a dat de mult răspunsul 
cuvenit. Pledăm pentru acel curaj al 
vieții de pe scenă care le arată oa
menilor cum au trăit dar mai ales 
cum trebuie să trăiască, chiar atunci 
cind nu vom fi intru totul de acord 
cu creatorul textului sau cu cei ai 
spectacolului. Dar ei și-au făcut da
toria obligîndu-ne să gîndim. Și a- 
ceasta nu-i puțin.

Toamna cind fructele se coc și 
cind cuvintele se coc, cind frunzele 
cad spre rădăcini ca spre a le ocro
ti. dar de fapt aducindu-se pe sine 
ofrandă celor ce le-au zămislit, ne 
e dor de părinții noștri intru cuget, 
de rădăcinile noastre : ne e dor de 
.clasici.

Ne e ca niciodată dor de cei pe 
al căror cuvint am invățat sacrele 
litere latine ale scripturilor româ
ne, cuvint ce ne-a dat drept hrană 
și dragostea de pămint și de neam, 
de trecutul măre și de viitorul pe 
potrivă in care nu încetăm să 
credem.

Ne e dor de primul clasic al stră
lucitei noastre literaturi, de cel ce 
a așezat nu numai piatra unghiula
ră a edificiului nostru spiritual, ci 
a înălțat și pilaștrii, a așezat cheia 
de boltă și ne-a dăruit acel cîntec 
unic cunoscut și murmurat de toată 
suflarea românească. Ne e dor de 
acel clasic primordial care e po
porul român, cel ce a scris (da. a 
scris.-dar nu ne hîrtie si nu pe ta- 
b’e de piatră, ci pe tablele inimii) 
Miorița.

Ne e dor de tot ce anoi s-a rostit 
frumos’și adine și înalt pe aceasta 
gură de pai. Ne e dor de limba ve
chilor c oiici. de cei ce au frâmin- 
tat veacuri la rind cuvintele aces
tei limoi pregâtindu-1 pe Eminescu 
și care, in ceasuri de cumpănă, au 
avut. înțelepciunea și tăria să spu
nă : „Să nu dăm locul, că pămintul 
acesta este frămîntat cu singele 
moșilor și strămoșilor no?tri“, așa 
cum ne e do- de culmea cea mai 
înaltă a munților Carpați, de Lati
na Gintă ce poartă în frunte o stea 
divină, de ultima no-aote a lui Mi
hai Viteazul. Și ca de nimic altceva 
ne e dor de Dor nță si de Mai am 
un singur dor, de Anii ce-au tre
cut ca norii lungi pe șesur', de 
Sara pe deal cind buciumul suna 
cu jale, de Luceafărul re dă or - 
zont nemărginit singurătății mă~ii 
și ne va fi în eternitate dor de vo
cea scăzută a Bătrinului atit de 
simplu după vorbă, după port, ia>' 
nemuritoarele sale cuvinte, p“in 
orice am trece, ne vor fi îmbăr
bătare :

Multi durară după vremuri, peste Dunăre vreun pod, 
De-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod ; 
Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă 
Au venit și-n tura noastră de-au cerut pămint si ană. 
$i nu voi ca sâ mă laud, nici că voi să te-nspăimint, 
Cum veniră, se făcură toți o apă și-un pămint...
Eu ? Îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul...

de-oceea tot ce mișcă-n țara asta, riul, ramul
Mi-e prieten numai mie, iară ție dușman este ; 
Dușmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste ; 
N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid !

Și. de bună seamă, ne e dor de 
cei ce vor veni. Iar dacă și lor le 
va fi dor de noi. cei de azi, dacă 
scriitorii de azi vor fi pentru ur
mași clasicii de care acestora să 

fie dor. inseamnă că noi. cei de

teatre

azi, ne-am făcut suorema datorie 
față de viitorime, față d? mum > 
noastră, limb^ română, și fată d? 
acel clasic primordial care e po
porul român.

Cartea de reportaj
Mircea BÎJNEA :

„împotriva nisipurilor^
Deși este o prezen

ță .remarcabilă de mai 
mulți ani in presa 
noastră, Mircea Bu-" 
nea iși adună abia 
acum intre paginile 
unei cărți o parte din 
„reportajele sale. Volu-, 
rnul de debut. „î'rppo.Ț,. 
ttiva.'nișipuriior apă
rut la editura „Emi- 
nescu". apârtine unui 
reporter crescut la 
școala aspră a presei 
cotidiene, de unde a 
învățat să scrie con
cis. esențial, uneori 
eliptic, constrîns de 
spațiul tipografic să 
cuprindă acele ele
mente definitorii, fără 
„polei și beteală". A- 
cesta scrie, cum spu-, 
ne Fănuș Neagu în 
scurtul cuvint ce în
soțește cartea, „ca să 
incite și publică pen
tru a face mai ușor de 
cucerit viitorul".

Prin felul propriu 
de a concepe reporta
jul, Mircea Bunea 
aparține categoriei 
portretiștilor. Totul

pornește de la om, 
dinspre om către lu
cruri ; subiectivitatea 
dă contur lumii obiec
tive și o transfigurea
ză. pe alocuri trăgind 
spre literatură. . dar 
fără a literaturiza. U- 
manizarea, reportajului 
rărhîne notă distinctă 
în tot ceea ce scrie 
Mircea Bunea și de a- 
ceea din paginile sile 
lipsesc acele greoaie 
incursiuni statistice, 
tehnico-economice 'sau 
parazitar-erudit.e. sim
plitatea fiind rezulta
tul aprofundării, al 
trecerii dincolo de ma
teria brută a realului 
spre marile adevăruri 
ale vieții. O simplitate 
susținută' însă de o 
tensiune emotmnnlă 
născută din apetența 
autorului pentru oa
meni cu profesiuni di
ficile. expuși perma
nent pericolului, sau 
pentru situații încor
date. critice, chiar ex
plozive. Artificieri, mi

neri din echipele de 
salvare, lucrători la 
cuptoarele siderurgice, 
hidroamelioratori și 
constructorii coșurilor 
înalte de fum. artiza
nii recoltelor-record 
sau alții 1 care • prin 
■meseria .-lor „■ produc 
modificări . profunde, 
spectaculoase în geo
grafia locurilor, une
ori chiar adevărați 
campioni. ca acel 
„campion national la 
arat", sint personajele 
admirabile ale acestor 
reportaje.

O mare diversitate a 
chipurilor omenești 
surprinse chiar în mo
mentul acțiunii recom
pune în paginile aces
tei cărți biografii me
morabile. unele eroice, 
ale timpului nostru. 
Mircea Bunea are ca
pacitatea de a imorta
liza aceste clipe uni
ce din viata oameni
lor pentru a face din 
ele efigii ale destinu
lui victorios. •

flon ANDREiȚÂ :

„Drumuri esențialec(

tărire și demnitate. Să ob
servăm că. mai ales aceștia, 
se definesc sub ochii noștri. 
Ii vedem oscilind intre1 al
ternative. ezitind. gata . să 
alunece pe o pantă opusă. 
Iată, de pildă căsătoria lui 
Machidon cu Saveta (sau 
mai exact invers) : pasiune 
instinctuală autentică, dar in care Saveta 
întreținută de spectacolul apare ca o _____
galbendor din salbă și de cata". imaginea se animă si 
speranțele de evadare din . o vedem pe eroină adunind. 
sat legate de banii mocăni- 
ței. înțelegem că Machidon 
(jucat de Florin Zamfires- 
cu) are unele temeiuri să-și 
pă-ăsească „iarba verde de 
acasă". Dar iată, faptul că 
primește o răspundere im
portantă. il face sâ răminâ 
pe loc. ii stimulează ambi
ția. puterea de a munci și 
indîrjirea de a se transfor
ma in „omul care face lo
cul".

Poate și mai pregnant, 
convingător decit noua mo
rală a muncii. „Râmin cu

cu o rapacitate trădată de 
privire si agdația miini’or. 
teancuri’e banilor „de dar", 

împlet’tă cu per?ne''tiva 
mai gravă, dar obiectivă, 
I’osită de excese o-i de pa
tetism — această dimensiu
ne comică contribn'e la a- 
tractivit"tea acestei noi pe
licule românești în care 
(cum era să uităm !) se 
vorbește parcă mai natu
ral și mai personal ca in 
multe alte filme.

Natalia STANCU J

3 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Caligula — 19,30; (sala Ate
lier) : între patru ochi — 19; (Casa 
studenților „Gr. Preoteasa**) : Gimnas
tică sentimentală — 20.
H Filarmonica „George Enescu**  
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
orgă Valentin Radu — 19,30.
11 Opera Română (13 18 57) : Traviata 
- 18. '
fl Teatrul de operetă (14 80 11) Silvia
- 19,30.
fl Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**  
sala Schitu Măgureanu, ■ 14 75 46) : 

Răceala — 19; (sala Grădina Icoanei.
12 44 16) : Interviu — 19.
H Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu 
sifon — 19,30.
H Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mîrîiala — 20.
Q Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe
țitoarei — 19,30.
B Teatrul „Nottara* 4 (59 31 03, sala Ma- 
giieru) : Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 
19,30.
S9 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Haina cu două fețe — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase**  
sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă

nase — 19.30; (sala Victoria, 50 53 65) : 
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română-* 
tl3 13 00) : La izvor de dor și cîntec
- 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu**  (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19.
3 Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
vremea dragostei — 19,30.

E3 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.
H Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 17.

Ion Andreită face 
parte dintre acei re
porteri pentru care 
evenimentul cotidian 
constituie insăși sub
stanța demersului pu
blicistic. Paginile reu
nite in aceste „Dru
muri esențiale", apă
rute la editura „Emi- 
nescu". sînt scrise sub 
impulsul fierbinte al 
contactului cu realita
tea imediată și cu oa
menii ce o însuflețesc, 
îi dau contur și finali
tate. Faptul obișnuit 
devine eveniment prin 
darul poematic al au
torului. caracteristica 
esențială și, am spu
ne, calitatea sa speci
fică. Darul poematic 
este departe de a fi 
romanțios ori conven

tional optimist, pen
tru că nu urmărește 
„înfrumusețarea" rea
lității, ci surprinde 
frumusețea acesteia 
.întrupată in oameni și 
în faptele lor.

Poate de aceea și 
oamenii cuprinși in a- 
ceste pagini sînt de 
excepție, în sensul re
prezentativ. categorial. 
„Drumurile" lor sem
nifică. pe o mare în
tindere. chiar drumu
rile progresului, tita
nica acțiune construc
tivă în afară si înlă- 
untru. Primele dauă 
capitole, „Drumul lu
minii" și ..Drumql gri
ului", captează efortul 
„din afară", ceea ce se 
vede încorporat în 
materie, efortul de zi

dire perpetuă. Marile 
construcții hidroener
getice cu ineditul 
și spectaculosul lor. 
semn distinct al vre
murilor moderne, iși 
dau mina, ca un arc 
peste timp, cu cei ce 
duc și azi. după o tra
diție milenară, neîn
treruptă bătălie pen
tru roadele pămîn- 
tului. - Și pretutin
deni. aceste drumuri 
exprimă. mai pre
sus de orice, dru
mul oamenilor, deve
nirea lor. Ion Andrei
tă are știința, sensibi
litatea de a descoperi 
în gestul cotidian al 
muncii adevărata mă
reție a omului, pe care 
o face să trăiască cu 
autentică' vibrație in 
paginile acestei cărți.

Titu RÂDOI :

„Columnele prezentului^

20, ARTA (21 31 86) - 13,30; 15,45;
18: 20.
0 Mica romanță : ARTA — 9; 11.15. 
S3 Prea tineri pentru riduri : LIRA 
(317171) - 15,30; 18: 20, AURORA
(35 04 66) - 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20. 
D Cine iubește și lasă : FERENTARI 
(80 49 85) - 15,30: 17,30; 19.30.
§3 O fată fericită — 9: 11,15; 13.30;
Așteptind un tren — 15,30; 17,30; 19,30: 
VIITORUL (11 43 03). £
H Un saltimbanc la Polul Nord : 
POPULAR '35 15 17) - 15: 17.15; 19.30. 
@ Anna celor o mie de zile : SALA 
MICA A PALATULUI - 17: 20. FLA
MURA (85 77 12) — 9: 12; 16; 19.
13 Pădurea nebună : FLACARA
(20 33 40) - 15,30: 17.30; 19.30.
H Citeva zile din viața lui Oblomov : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30:
17.15; 20.
ffl Program de desene animate — 
10,45; 16; Fata din poveste — 9: 14.15: 
Non stop - 12,15; 17,30; 19,30 : DOINA 
(16 35 38).

fl Cavalerii teutoni : FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 12.30; 16; 19.30.
a Portretul soției pictorului : GRI- 
VIȚA (17 08 58) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
EJ Galbenul nu este numai culoarea 
soarelui: GIULEȘTI (17 Ș5 46) - 9; 
11.15: 13.30; 15,45: 18 : 20.
S3 Incendii și locuri pîrjolite : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16: 18; 20.
H Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
- 9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA
(33 29 71) - 9; 12; 16; 19.
Q Cei 13 de la Barletta : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
H Șeriful din Tennessee : BUCU- 
REȘT1- (15 61 54) - 9: 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
El Nimic nou pe frontul de vest ; EX
CELSIOR (65 49 45) — 9: 11.45; 14,30;
17,15; 20, MELODIA (12 66 88) — 9; 12;

16; 19, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
Q Jandarmul se însoară : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15-.
@ Antoniu și Cleopatra : UNION 
(13 49 04) - 9,30 ; 13: 16: 19.
S Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) - 15,30;
18; 20.
S3 Acel blestemat tren blindat : CO- 
TROCENI (49 43 48) - 14 ; 16: 18: 20.
0 Piedone africanul: PACEA (63 30 35)
- 11; 15.30; 18.30, MIORIȚA (14 27 14)
- 9: 11.30: 14 : 16.30 ; 19.15.
B Bunul meu vecin Sam : VOLGA 
(79 71 26) - 9; 11.30; 13,45: 16.45; 19,45.
9 Sphinx: MUNCA (21 50 97) - 15;
17.15: 19,30.
H I se spunea „Buldozerul**  : COS
MOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
@3 Sub patru steaguri: TOMIS (21 49 46)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Profesor și animator 
al vieții culturale gor- 
jene, publicistul Titu 
Radoi se dovedește in 
scrierile sale un 
profund cunoscător ai 
locurilor de baștină. 
Preocupările din acest 
volum de debut tir- 
ziu. „Columnele pre
zentului". apărut la 
editura „Scrisul româ
nesc". . ne dezvăluie 
atit pe reporterul 
atent la tot ceea ce se 
inaltă in jurul său. cit 
și pe omul de cultură 
sensibil la producțiile 
folclorice locale sau la 
marea artă a lui Brân- 
cuși. Autorul trăiește 
„mirajul șantierelor" 
din perimetrul carbo
nifer al Rovinarilor 
sau Motrului. este 
martor la înălțarea 
unor giganți energe
tici, născuți din „lu
mina antracitului" sau 
din cea a apei, admi
ră zbuciumul Sohouo- 
lului. se lasă cuprins 
de emoții la intilnirea 
cu istoria pe Valea

Tismanei. se entuzias
mează de frumusețile 
naturale ale Gorjului 
de sub munte.

Periplul său are un 
evident aspect mono
grafic, dorindu-se o 
carte deschisă spre 
zonele caracteristice 
ale ținutului, spre ace
le înnoiri care pun și 
mai mult in va'oare o 
străveche tradiție de 
hărnicie și măiestrie 
artistică. Lumea căr
bunelui, universul 
uman nou pentru aces
te meleaguri il atrag 
cu deosebire pe re
porter. dornic să des
cifreze în această dez
lănțuire de energii 
viitorul. Paginile sale 
ne poartă prin mine, 
cariere, lingă excava
toare și benzi rulante, 
in colonii muncitorești 
și la cămine culturale, 
încercînd să lase o 
mărturie convingătoa
re a schimbărilor pro- 
frțnde din viața zonei. 
Reporterul urmărește

insă, cu deosebire, mo
dificările din viața 
oamenilor. felul in 
care revoluția indus
trial transfo-mâ și. in 
cele din urmă, creează 
un nou comportament 
uman. Spiritul de ob
servație al publicistu
lui atinge pe alocuri 
finețea psihologului 
sau precizia omului de 
știință. Dar, mai mult, 
Titu Rădoi rămine u , 
om de cultură, sensi
bil la producțiile ar
tistice oonulare. Pagi
nile dedicate vieții 
spirituale a satului, 
marilor năzuințe crea 
toare ce au zămislit 
arta lui Brâncuși oferă 
cititorului, pe lingă o 
serie de producții fol
clorice adunate de au
tor, imaginea unei 
vieți care a știut să 
încorporeze tradiții
lor milenare elemen
tele vieții moderne in
tr-o sinteză unică.
Emil VASILESCU
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele guvernului și poporului din Liberia, în numele familiilor 

Îndoliate si al meu personal, mă folosesc de acest prilej special spre a 
vă mulțumi foarte mult pentru telegrama de condoleanțe trimisă cu oca
zia morții tragice a concetățenilor 
de alunecările de teren de pe riul 
Liberia.

Lumea este plină de surprize 
zi de zi. Așa s-a intimplat și cu
patria ei nu cunoșteau situațiile imprevizibile care ii așteptau.

îndoliat! de pierderea celor dragi nouă, vă rog să primiți. Excelență, 
asigurarea înaltei mele stime și considerații pentru grija deosebită ma
nifestată de dumneavoastră.

mei, ca rezultat al dezastrului provocat 
Mano, districtul Grand Cape Mount, din

și omul riscă să fie copleșit de tragedii 
compatrioții mei. în timp ce-și serveau

Comandant suprem SAMUEL K. DOE
Președintele Consiliului Popular de Salvare, 

Șef al statului

t
PROGRAMUL 1

16,00
16,05

17,30
18,00
20,00

20,20

Telex
Fotbal : Universitatea Craiova — 
Dinamo București. înregistrare de 
la Craiova
Amfiteatru studențesc 
închiderea programului
Telejurnal ■ Cronica electorală 
B Actualitatea economică
Prin munca noastră clădim viitorul 
B Apelul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — o vibrantă 
chemare către toți fiii țării ■ De-

mocrația socialistă — democrație 
autentică. Comentează Eugen 
Mândrie

20,40 Telecinemateca. Ciclul. „Mari ac
tori". „Fidelitate". Premieră pe 
țară. Cu : Grace Kelly, Bing 
Crosby, William Holden. Regia : 
George Seaton

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,20
.21,00
21,15

21,40
22,00

Telejurnal ■ Cronica electorală
■ Actualitatea economică
Scena și ecranul
Buletinul rutier al Capitalei
Din țările socialiste. R.P. Chineză.
Jinan, orașul izvoarelor
Seară de muzică românească
Telejurnal

Cronica
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală au început, marți seara, „Zi
lele filmului cubanez";' Spectacolul de' 
gală a programat filmul artistic „Ce
cilia", în regia lui Humbertho Solas, 
dramatizare după nuvela „Cecilia 
Valdes" de Cirilo Villaverde. In cele 
patru zile ale manifestării vor mai 
fi prezentate filmele artistice „Vădu
va lui Montiel" și „Grănicerii", pre
cum și documentarul artistic de lung- 
metraj „Alicia".

Despre noua manifestare artistică, 
ce se înscrie in cadrul relațiilor de 
colaborare culturală româno-cubane- 
ze, au vorbit în deschidere criticul 
Călin Căliman și regizorul Bernabe 
Hernandez.

Au luat paffe Ion Găleteanu, se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, Asociației ci
neaștilor, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți membrii delegației 
de cineaști cubanezi aflați cu acest 
prilej în țara noastră.

re e a
Timpul probabil pentru intervalul 17 

noiembrie, ora 20 — 20 noiembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi în general 
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, mai frecvente în sudul 
și estul țării. Vînt moderat, cu intensi
ficări temporare. Temperatura aerului

zilei
Au participat Humberto Castello, 

ambasadorul Cubei la București, 
membri ai ambasadei, precum și șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

★
Clubul întreprinderii „Electropute- 

re“ din Craiova a găzduit, marți, lu
crările consfătuirii pe țară cu cercu
rile și cenaclurile literare, organiza
tă de comisia pentru activitatea po- 
litico-educativă și cultural-artistică 
de masă a Consiliului Central al 
U.G.S.R.^ in colaborare cu Consiliul 
județean al sindicatelor Dolj.

în centrul dezbaterilor s-a aflat 
tema „Activitatea cercurilor și cena
clurilor literare ale sindicatelor in 
lumina Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, a do
cumentelor Congresului educației po
litice și culturii socialiste privind 
educarea oamenilor muncii în spirit 
revoluționar, patriotic, al îndatoriri
lor ce le revin in calitate de proprie
tari, producători și beneficiari ai bu
nurilor materiale și spirituale".

UNITĂȚI FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA
pentru Îndeplinirea planului pe is§2
în întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții, în trans

porturi și agricultură, în unități din domeniul circulației mărfurilor și 
prestărilor de servicii, în centrale industriale se desfășoară cu succes în
trecerea socialistă, colectivele de oameni ai muncii obținind noi și .im
portante succese în intimpinarea Conferinței Naționale a partidului, celei 
de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii, alegerilor de deputați în 
consiliile populare.

Ca urmare a rezultatelor obținute în perioada 1 ianuarie—31 octom
brie 1982 și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
în criteriile de organizare a intrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii octom
brie *)  pe primele locuri se situează :

va înregistra o ușoară scădere. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
între 3 și 13 grade. Ceață dimineața și 
seara. La munte va ninge. în. Bucu
rești : Vremea va fi în general umedă, 
cu cerul mai mulțr. noros. Vor cădea 
ploi temporare. Vînt moderat. Tempe
ratura va scădea ușor. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 4 
grade, iar cele maxime vor oscila între 
7 și 9 grade. Ceață slabă. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

Democrația înseamnă, înainte de toate, responsabilitate civică
■
(Urmare din pag. I)
mocrația fără răspunderea faptei 
este o simplă vorbă, o lozincă ge
nerală.

— Un caz concret credem că ar 
lămuri mai bine sensul ideii de 
mai înainte.

— Nu de mult, am pus în atenția 
consiliului preocuparea tinerilor de 
a recupera scule, materialele abrazi
ve și electrozii. Nu m-am oprit aici, 
ci am continuat prin a informa 
membrii ^consiliului că s-au găsit 
soluțiile cele mai potrivite pentru 
colectarea, recuperarea și' recondi- 
ționarea acestor materiale.

— Cum au reacționat membrii 
consiliuțui ?

— Bineînțeles
Unul chiar, mai în glumă, mai în 
serios, a remarcat că tinerii gîn
desc cumpănit, ca bătrînii. N-am 
auzit pe nimeni spunînd, ca o 
concesie : „Hai să ascultăm ce 
părere are tineretul", sau intrebînd 
grăbit „Tineretul are, ceva de 
spus Funcționarea eficientă a 
democrației nu se împacă cu for
malismul și nici cu lipsa de opinie.

— Nu idealizați oare puțin lu
crurile ?

— Aparent 
vingerea din 
mocrația nu 
sine. Pentru triumful opiniei, une
ori trebuie să lupți, să mobilizezi 
pe cei din jur, să explici, să argu
mentezi. Aș putea da multe exem
ple. pentru că nu există propunere 
Bau inițiativă pentru împlinirea 
căre?a să nu se pună în mișcare 
energie colectivă.

Pentru noi democrația este ca o 
pline uriașă care nu ține doar de 
foame, ci potolește și setea țăra
nului de libertate și de demnitate, 
ne propune pentru discuție o fru
moasă metaforă tovarășul ION 
ANDREI, președintele consiliului 
de conducere de la C.A.P. Gheorghe 
Lazăr, județul Ialomița. Dealtfel, 
în miezul democrației noastre se 
află și o parte din înțelesul zicalei : 
„Nici muncă fără pîine, nici pîine 
fără muncă". Pornind de la acest 
adevăr, noi, cei din consiliul de 
conducere, avem datoria să respec
tăm cu cea mai mare strictețe de- 
mdr’-; ,a noastră cooperatistă, care 
are lc bază hotărîrile adunării ge
nerale. în adunarea generală fie
care are dreptul să-și spună cuvin- 
tul, să fie de acord sau nu cu ce 
hotărîm. După ce s-a votat insă 
îiotărirea devine lege și trebuie

cu satisfacție.

poate, dar am con- 
practica vieții că de- 

funcționează de la

De la un an la altul, urmare fi
rească a ritmului susținut de dezvol
tare economico-socială a țării, a ri
dicării nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor oamenilor mun
cii, a crescut numărul de autovehi
cule, al șoferilor profesioniști și a- 
matori, iar traficul rutier .înregistrea
ză valori tot mai mari atît ziua, cît și 
noaptea. De aici, necesitatea adoptării 
de noi reglementări in legislația ru
tieră și a corelării exigențelor aces
tora cu principalele cauze genera
toare de accidente, în vederea adîn- 
cirii procesului declanșat în ultimii 
ani de reducere continuă a număru
lui de victime omenești și de dimi
nuare a pagubelor materiale. Decre
tul adoptat recent de Consiliul de 
Gtat pentru modificarea și comple
tarea Decretului 328/1966 privind cir
culația pe drumurile publice, ca și 
noile măsuri, precizări și recoman
dări cu care s-a întregit acum Regu
lamentul ' circulației izvorăsc din 
profundul umanism ce caracterizea
ză societatea noastră socialistă, din 
grija permarientă a partidului și sta
tului nostru pentru ocrotirea sănătă
ții și vieții omului, a valorilor ma
teriale și spirituale ale poporului. 
Toate aceste modificări și completări 
sînt menite să ducă la întărirea or
dinii și disciplinei, a eticii și civi
lizației rutiere, la crearea și stator
nicirea sentimentului de siguranță in 
deplasarea pe drumurile publice.

Una din noile reglementări aduse 
în legislația noastră rutieră — exis
tentă, dealtfel, și în alte țări cu tra
fic auto dezvoltat — vine să între
gească măsurile de siguranță și pro
tecție a tinerei generații. Aproape 
că n-a existat zi .pînă acum în care 
să nu se înregistreze victime din rîn- 
durile copiilor, nu numai ca pie
toni, ci și ca pasageri în mașini. 
Pe viitor. Regulamentul circulației 
PVevede în mod expres interdicția ca, 
pe bancheta din față a mașinii, să fie 
transportați copii sub ' vîrsta de 
12 ani, chiar dacă sînt ținuți în 
brațe de persoane adulte. Pînă 
la această vîrstă, prin comporta
mentul lor, copiii dau dovadă de 
mai puțină stabilitate, pot distrage 
în mod periculos atenția celui de la 
volan, la o frînă bruscă sau lovire 
se pot accidenta ușor în contact cu 
părțile interioare ale mașinii sau cu 
parbrizul în ceea ce privește cen
tura de siguranță, studiile efectuate 
la noi și în alte țări atestă că folosi
rea ei reduce în mod considerabil 
numărul celor care iși pierd viața 
sau sînt grav răniți in evenimente 
rutiere nedorite. Din analiza cauze
lor și împrejurărilor în care s-au pro

. respectată de toți, dar mai ales 
cei care fac parte din consiliu! 
conducere, care trebuie să fie exem
plu in tot ce fac.

— Din păcate, sînt și cazuri cînd 
unii își fac din democrație un, scut 
și cred că nu pot fi atinși 
nimeni și de nimic.

— Cîteodată se mai ivesc și 
semenea cazuri. Am să dau 
exemple ■ adunarea generală a sta
bilit ca cei care nu fac lucrări de 
calitate să fie obligați să le refacă 
fără a mai fi retribuiți. Cazurile 
acestea sînt rare, dar cînd se ivesc 
lăsăm inima de o parte și aplicăm 
legea noastră — hotărîrea adunării 
generale, pe care și cooperatorii 
în cauză au votat-o. Cu sufletul 
să-i judeci pe cei care pun suflet

(Urmare din pag. I)

de 
de

de

a-
și

în muncă și contribuie la crește
rea averii obștești, nu pe chiulangii 
sau pe cei care se gîndesc ce să 
facă, ce să dreagă ca în schimbul 
a cit mai puțină muncă să pri
mească cit mai mulți -bani, cit mai 
multe produse. Așa ..se întimplă și 
cu cei care vor 
doar la drepturi.

Democrația e 
și pentru ca

să fie cooperatori

mama dreptății 
ea să-și arate 

și statul 
egale la 
Dar cir.d 
drepturi, 
din cer,

să-și 
întreaga putere partidul 
nostru au dat drepturi 
toți-cetățenii acestei țări, 
vezi că unii vin doar la 
uitind că ele n-au căzut 
democrația nu trebuie nici suspen
dată și nici „urcată în pod“. ci 
aplicată cum se cuvine. Cu cit în- 
tr-un colectiv democrația va fi mai

bine aplicată, cu atît rezultatele 
obținute vor fi mai 
că la noi, la țărani, 
tate a fost cea mai 
care doar partidul 
vindece și de aceea avem datoria 
ca la viața demnă pe care o trăim 
să răspundem prin muncă bine 
făcută, cu tragere de inimă, cu 
suflet, care să se transforme în 
recolte cit mai mari. Dacă munci
torul din fabrică lipsește o zi, el 
nu este pontat. Această disciplină 
am introdus-o și noi de mult in 
cooperativă și ne-a prins foarte 
bine. De aceea eu pun la demo
crație semnul egal cu dreptate.

bune. Eu cred 
setea de drep- 
grea boală pe 
a știut să o

Anchetă realizată cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

Vocația edilii r
gumelor"), cu o puterni
că rețea de învățămînt, 
cu impresionante edificii 
cultural-educative. Toate 
lucruri demne de interes, 
desigur, dar care, cu mici' 
variante, pot fi date drept 
numitor comun pentru 
majoritatea localităților. 
Pentru că țin de politica 
economică și culturală lă 
nivel național, nu au 
semnificații deosebite 
pentru un anume oraș și 
nici nu caracterizează 
personalitatea primarului. 
Judecam critic din per
spectivă publicistică acest 
tablou al dezvoltării (cite 
comunicări importante 
s-au aplatizat și din pri
cina noastră, a condeieri
lor), judecam deci critic 
această condiție, 
nuind să 
înălțimea terasei, împre
jurimile.

Dincolo 
trală, clădirile se răsfiră 
mai întîi, apoi se răzle
țesc, multe dintre ele 
dînd impresia că sînt pă
răsite. „în ciuda creșterii 
orașului. repartizarea 
apartamentelor pe verti
cală nu mai 
problemă — 
mine vocea 
în schimb, 
multe cereri 
cere în casele cu grădină 
către care priveai și care 
au rămas părăsite, pre-

cereri de terenuri 
alte construcții, 

că în zonele de 
abrupte și de 

necooperativizate, 
gospo-

conti-
cercetez, de la

de zona cen-

este la noi o 
aud de lingă 

primarului, 
am foarte 
de reîntoar-

cum și 
pentru 
Pentru 
dealuri 
munte, 
problema acestor 
dării răzlețe și a aducerii 
familiilor mai aproape de 
centrul civic se pune alt
fel, cred, avindu-se în ve
dere și interesele produc
ției agricole, dar și... psi
hologia aparte a oameni
lor !“. Deodată, Dimitrie 
Hreciuc mi-a apărut în- 
tr-o lumină nouă. Ve
deam acum în el omul 
politic, dar și psihologul 
social, omul care gindeș- 
te critic și novator stările 
de fapt și stările de 
drept.

Apoi au început să mi 
se dezvăluie și preocupă
rile lui dominante. Pen
tru că, sînt convins, pri
marii de vocație, ca și po
eții de har, trebuie, nea
părat, să fie „bîntuiți“ de 
preocupări dominante. O 
asemenea preocupare a 
primarului din Câmpulun
gul Moldovei este curățe
nia ; și lucrul ăsta se ve
de bine pretutindeni — 
pe străzi, în magazine. O 
a doua obsesie este de
prinderea și redeprinde- 
rea oamenii©" cu drume
ția. cu munții. Iar legat 
de aceasta. Dimitrie Hre
ciuc a elaborat un 
îndrăzneț prin care Cîm- 
pulungul să-și redobân
dească faima turistică și

dus diferite accidente în țara noas
tră rezultă că, anual, cel puțin 200 
de oameni ar fi fost și astăzi in 
viață dacă ar fi purtat centurile de 
siguranță. S-'au făcut și pînă acum 
recomandări privind folosirea cen
turii de siguranță, dar mulți condu
cători auto au privit-o cu scepticism. 
Pe viitor, Regulamentul circulației 
stipulează recomandarea legală a fo
losirii centurii de siguranță atît pen
tru conducătorii auto, cît și pentru 
persoanele care ocupă locurile de pe 
bancheta din față a autoturismelor. 
De asemenea, avindu-se în vedere 
creșterea numărului de conducători 
de motorete, a apărut necesitatea de

olan

balneară. Pilonii acestei 
strategii nu sint numai 
hotelurile — ,'.Zimbrul",
pe terasa căruia ne a- 
flăm, sau modernul com
plex, în plină dezvoltare, 
al B.T.T., din zona nu
mită de localnici ștrand 
(una dintre cele mai bune 
baze de odihnă și agre
ment din cite am cunos- 

, cut, condusă, . de un dis
cipol ăl' primarului Hre
ciuc, și el fost miner și 
activist 
Gersac),
unor împrejurimi imedi
ate de o rară frumusețe 
naturală, dar mai ales — 
aici gindurile ni se întîl- 
nesc pe deplin — o per
spectivă culturală asupra 
turismului. în primul 
rind. Cimpulungul e o 
placă turnantă a excursi
ilor spre toate celebrele 
monumente istorice și ar
hitecturale ale Bucovinei, 
în al doilea rind, este 
vorba de atracția celor 
două originale instituții 
muzeale ale orașului de 
pe valea Moldovei — Mu
zeul lemnului și Muzeul 
lingurilor (o uluitoare co
lecție 
opere 
te de

Nu 
țeleociunea vechilor pro
verbe. Da, omul, un sin
gur om chiar, sfințește 
locul în lupta cu natura 
sau cu materia inertă. 
Cînd raportul privește

la 
se

U.T.C., 
ci și

Tiberiu 
atracția

de peste 5 000 de 
de artă cu aparen- 
linguri).
pun la îndoială în-

însă nu un singur om, ci 
o colectivitate de mii de 
oameni, schimbarea 
față a locurilor care 
numește progres întru ci
vilizație și cultură dove
dește, înainte de toate, 
tocmai capacitatea de a 
mobiliza tot ce e mai bun 
ca gîndire și acțiune, de 
a deprinde gindirea și ac
țiunea în unison fără

• „contract de murită'!, de ' 
a recepta cu sensibilitate 
părerile cele mai lucide, 
fiind tot timpul pe ace
eași direcție, dar cu un 
pas înainte, astfel încit 
deciziile luate să apară 
ca o emanație a voinței 
colective.

S-ar putea, desigur. în
cheia cu vorbe despre o- 
portunitatea redesernnării 
de către cimpulungeni, 
dreot candidat în alegeri, 
a fostului miner, a doc
torului în științe și actua
lului lor primar Dimitrie 
Hreciuc. Dar ar fi un fi
nal lipsit de tensiune, care 
l-ar nemulțumi profund 
pe cititorul cu care an
gajasem „.dialogul" la în
ceputul Jacestor Însem
nări. Astfel incit mă 
mulțumesc să înche' cu o 
întrebare. care devine 
acum ușor retorică : nu 
vi se pare că toate aces
tea reprezintă vocația de 
edil 1 Mizăm la apropia
tele alegeri pe cit mai 
multe asemenea' vocații.

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : Exploatarea minieră Fi- 
lipeștii de Pădure cu 816 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,9 la sută la pro
ducția netă, 4 la sută la producția 
fizică, 2,7 la sută la producția-mar- 
fă vindută și încasată, 5,8 la sută 
la volumul de pregătiri miniere, 10,4 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au fost obținute și 
la beneficii ; cheltuielile ’totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
5.6 la sută, iar cele materiale cu 8,9 
la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Comănești, județul Bacău.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

ccntralc „Porțile de Fier" cu 490.9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,2 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; unitatea a reali
zat sarcinile de plan la productivi
tatea muncii ; consumul tehnologic 
pentru producerea energiei electri
ce a fost redus cu 8,3 la sută, iar 
cheltuielile prevăzute în buget cu 
2,5 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Cui tea de Argeș.

Locul Iți : întreprinderea electro- 
centrale Rîmnicu Vîlcea.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea de fier 
„Vlăhița", județul Harghita, cu 376,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.5 la sută la pro
ducția fizică, 10,1 la sută la produc
ția netă, 3,9 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 7,7 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu • 
1,8 la sută, iar cele materiale cu 1,9 
la sută.

Locul II : întreprinderea „Cioca- 
nul“-Nădrag, județul Timiș.

Locul III : Combinatul siderurgic 
Reșița. >
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE;
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de meca
nică fină Sinaia, județul Prahova, cu
511.6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția netă, 2,2 la sută lâ produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 7,9 la 
sută la beneficii ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute Ia 
export ; unitatea a realizat sarcini
le de plan la productivitatea mun
cii ; consumurile de materii prime 
și materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 0,9 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 1,7 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că Mediaș.

Locul III : întreprinderea de ma
șini agricole „Semănătoarea“-Bucu- 
reșți.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafinăria 

Cirapina, județul Prahova, cu 566,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,8 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 4,7 la sută la producția fizică, 
2 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 0,9 la sută, iar 
cele materiale cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea Rafinăria 
Crișana, județul Bihor.

REZULTATELE PE 10 LUNI
ALE ANULUI

*j Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe nouă luni.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria Vega, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : Întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Rîmnicu 
VilCea cu 690,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,5 la sută ia pro
ducția netă, 4,1 la sută la producția 
fizică, 7,8 la sută la producția-mar
fă vindută și încasată, 13.5 la sută 
la beneficii ; unitatea a realizat sar
cinile de plan la export și produc
tivitatea muncii și s-a incadrat în 
cheltuielile totale și materiale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă; 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost mai mici' decît 
cele normate cu 6,8 la sută.

Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Tg. 
Secuiesc, județul Covasna.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Su
ceava.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești cu 542,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
.foșț depășiți c.u : 1,3 la sută la, prp-,„. 
ducția netă, 12 la sută la export, 0,9 
la sută la producția fizică,' 1,4 la 
sută la productivitatea muncii. 7.4 
la sută la beneficii, 11,2 Ia sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile de materii t prime și 
materiale au fost mai mici decît cele 
normate cu 0.3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
5,1 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Aurora“-București.

Locul III : întreprinderea textilă 
Galați.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea si industrializarea cărnii de 
porc Timiș cu 416,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,4 la sută la 
producția fizică. 17,3 la sută la e- 
fectivele de animale la sfirșitul pe
rioadei ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii și la li
vrări la fondul de stat ; cheltuie
lile la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 7,3 la sută.

Locul II : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Ialomița.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizare 
și telecomunicații București cu 689,1 
puncte.,

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția netă.. 5,9 la sută la numă
rul locuințelor date in folosință. 9.3 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție de con- 
strucții-montai au fost mai mici de
cit cele planificate cu 1.4 la sută ; 
consumurile de ciment, metal, com
bustibili și carburanți au fost mai 
mici decit cele normate.

Locul II : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și ma
teriale de construcții B-așov.

Locul III : întreprinderea de con
strucții căi-ferate Brașov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— REGIONALE DE CAI-FERATE
Locul I : Regionala dc căi-ferate 

Iași cu 181,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,2 la sută la 
producția netă, 7,7 la sută la pro
ductivitatea muncii. 0.1 la sută la 
greutatea medie brută a trenului de 
marfă ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; co
eficientul de utilizare a vagoanelor 
de marfă a fost superior celui pla
nificat cu 1,5 la sută ; cheltuieli
le totale au fost mai mici decit 
cele planificate cu 1.9 la sută.

Locul II : Regionala de căi-ferate 
Galați.

Locul III : Regionala de căi-fe
rate Constanta.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat mixtă Rovinari, jude
țul Gorj, cu 268 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,3 la sută la 
desfaceri de mărfuri cu amănuntul. 
6.2 la sută la volumul de desface
re pe un lucrător ; depășiri'ide plan 
importante au fost obținute la be
neficii ; s-a îmbunătățit viteza de 
circulație a mărfurilor, iar nivelul 
fondului de retribuire la 1 000 lei 
desfacere a fost mai mic decit cel 
planificat cu 13.5 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice Pi
tești.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara“-Reșița.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
' ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Vran- 
cea cu 574 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate. 15 la sută la vo
lumul de achiziții de materii pri
me de origine animală colectat, 10 
la sută la beneficii ; volumul fizic 
al materialelor refolosibile colecta
te a fost depășit cu 19 la sută la 
otel. 8 la sută la fontă. 11 la sută 
la cupru. 3 la sută la hîrtii si car
toane ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la alamă, bronz, plumb și 
aluminiu ; cheltuielile de circulație 
au fost mai mici plecît cele planifi
cate cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Că
lărași.

Locul III : întreprindere^ jude
țeană pentru recuperarea Si valo
rificarea materialelor refolosibile 
Vaslui.

(Agerpres)

travențiile pentru care se suspendă 
temporar dreptul de a conduce auto
vehicule. Astfel, alături de contra
vențiile existente și pînă acum — 
conducere sub influența băuturilor 
alcoolice, depășirea neregulamenta
ră, neacordarca priorității pietonilor 
și vehiculelor, conducerea unor auto
vehicule cu defecțiuni tehnice — de
cretul prevede suspendarea dreptului 
de a conduce autovehicule pentru 
folosirea incorectă a luminilor de 
drum ale autovehiculelor pe timp de 
noapte la întîlnirea cu un vehicul 
care circulă din sens opus, sancțiu
ne care se aplică de la prima aba
tere. și nu după a doua abatere de

rat de carburanți, excesul de viteză 
provoacă un mare număr de acci
dente, unele dintre ele deosebit de 
violente, soldate cu victime omenești 
și cu pagube materiale în dauna avu
tului obștesc și al cetățenilor. Pentru 
a-i tempera pe vitezomani, pe cei 
care o fac pe zmeii la volan, con- 
ducînd agresiv și imprudent, consti
tuind un real pericol pentru siguran
ța circulației, pentru propria lor via
ță și a celorlalți participanți la tra
fic, decretul prevede suspendarea 
dreptului de a conduce autovehicule 
pentru depășirea, în mod repetat, a 
vitezei legale cu mai mult de 20 kilo
metri pe oră.

legea circulației și a altor acte anti
sociale.

Pentru toate cazurile de contraven
ții prevăzute_ de noile reglementări, 
durata de suspendare a dreptului de 
a conduce autovehicule pe drumurile 
publice este de la 1 Ia 3 luni atit 
pentru șoferii profesioniști, cît și 
pentru cei amatori, fără a se 
mai face deosebirea de pînă acum, 
cind sancțiunea era aplicată dife
rențiat — o lună pentru șoferii 
profesioniști și. respectiv, două luni 
pentru șoferii amatori. Trebuie 
reamintit însă că, dacă în interval 
de 6 luni de la restituirea permisu
lui de conducere după trecerea du-

PENTRU UN GRAD SPORIT DE ORDINE Șl DISCIPLINĂ, DE SIGURANȚĂ Șl CIVILIZAȚIE 
v PE DRUMURILE PUBLICE

Noi reglementări în circulația rutieră
a se lua măsuri pentru siguranța de
plasării acestora pe drumurile publi
ce. De acum înainte, este prevăzută 
obligația pentru toți conducătorii de 
motorete și pentru persoanele trans
portate de aceștia să poarte, ca și 
motocicliștii, căști de protecție.

Cu toate că au existat și pină acum 
recomandări privitoare la folosirea 
luminii farurilor pe timp de noapte 
și în condiții de vizibilitate redusă, 
nu toți conducătorii auto au înțeles 
să le respecte întocmai. Unii dintre 
ei — și nu puțini la număr — folo
seau numai luminile de poziție, care 
sînt insuficiente atît pentru a-i asi
gura conducătorului auto o protec
ție corespunzătoare din partea celor
lalți parteneri de drum, cît și pen
tru a observa și a preveni la timp 
orice obstacol ivit în cale. Pe vii
tor, Regulamentul circulației prevede 
obligația ca absolut toți conducătorii 
de autovehicule să folosească lumi
nile de intilnire pe timp de noapte 
în localități, precum și ziua, in caz 
de ploaie torențială, ceață densă, 
ninsoare abundentă sau în alte si
tuații în care condițiile meteorologi
ce reduc vizibilitatea pe arterele 
rutiere.

Obligația folosirii luminii de in
tilnire a farurilor în condițiile ară
tate, înscrisă acum în Regulamentul 
circulației, se co-oborează cu una din 
prevederile recentului decret al 
Consiliului de Stat privitoare la con-

același fel, săvîrșite în decurs de» doi 
ani, așa cum se prevedea pînă acum. 
Este o măsură impusă de necesita
tea reducerii numărului de accidente 
provocate din cauza unor șoferi, 
egoiști și inconștienți, care-i orbeau 
pe semenii lor ce veneau din sens 
opus, silindu-i să efectueze manevre 
neprevăzute și periculoase, să frineze 
brusc, să se răstoarne în șanțuri, să 
se izbească de pomii de pe marginea 
drumului sau să intre în conuri de 
întuneric, nemaiputind să observe la 
timp persoanele, bicicliștii sau căru
țele aflate în mișcare în fața lor, 
pe același sens. Tot la prima abate
re, și nu ca pînă acum, la a doua 
în decurs de doi ani, se suspendă 
permisul de conducere și pentru tre- 
cetea fără asigurare ia nivel cu calea 
ferată nepăzită. Din păcate, unii 
conducători de autovehicule sau ma
șini agricole ignoră sau încalcă 
regula asigurării la trecerea peste 
calea ferată, iar accidentele pro
duse la apariția inopinată a tre
nului se soldează nu numai cu mari 
pagube materiale, ci și cu victime 
omenești, uneori mai multe la nu
măr decît în alte împrejurări.

De ani de zile, statisticile con
tinuă să consemneze pe primul loc 
între cauzele generatoare de acci
dente viteza excesivă sau, mai exact 
spus, necorelarea vitezei cu condi
țiile concrete meteorutiere de depla
sare. în afară de consumul exage-

Printre regulile de circulație cele 
mai des încălcate pînă acum de unii 
conducători de autovehicule a fost și 
aceea a intrării forțate in intersecții, 
chiar pe culoarea roșie, mizînd pe 
faptul.că. fiind in viteză, au timp să 
„taie" calea celorlalte autovehicule, 
— de unde înregistrarea de nume
roase tamponări și accidente, cărora 
le-au căzut victime și pietoni nevi- 
novați. Nerespectarea semnificației 
semnalului de culoare roșie a sema
forului electric atrage, potrivit noi
lor reglementări, suspendarea per
misului de conducere. Tot o pre
vedere nouă privind suspendarea 
dreptului de a conduce autovehi
cule este și parcarea, în mod repe
tat, a autovehiculelor aparținînd uni
tăților socialiste in alte locuri decit 
cele stabilite. Numai în acest an, în 
urma numeroaselor controale și ac
țiuni gen „filtru total" organizate de 
organele de miliție, au fost depis
tate zeci de mii de cazuri ce în
călcare de către șoferii profesioniști 
a normelor legale de folosire a ma
șinilor statului. De asemenea, le
gea consideră contravenție care 
se soldează cu suspendarea per
misului de conducere și neoprirea la 
semnalul regulamentar al agentului 
de circulație în scopul sustragerii de 
la control. Este tot o prevedere nouă, 
care are un rol important în preve
nirea comiterii unor abateri de la

ratei de suspendare a acestuia po
sesorul său mai comite una din con
travențiile menționate mai sus. per
misul de conducere i se poate anula. 
Recentul decret prevede și alte ca
zuri în care se poate anula permisul 
de conducere, precum și condițiile 
în care se poate obține un nou per
mis de conducere, dar numai cu 
aprobarea organelor de miliție și cu 
recomandarea organelor de condu
cere colectivă din unitățile în care 
solicitanții își desfășoară activitatea, 
în acest sens. noile reglementări 
conferă atribuții și răspunderi spo
rite organelor de conducere colectivă 
și colectivelor de muncă în eliberarea 
unor recomandări bazate pe cunoaș
terea temeinică a calităților mo
rale și profesionale ale celor în cauză, 
constituindu-se într-o garanție a 
comportamentului lor ulterior în 
traficul rutier.

Deosebit de importantă și de larg 
interes este noua prevedere din de
cret privind obligativitatea verifi
cărilor tehnice anuale și măsura in
clusă în Regulamentul circulației ca 
această obligație să se execute, în- 
cepînd de la 1 ianuarie 1983, după o 
nouă formulă. Dacă verificarea teh
nică a autovehiculelor proprietate 
socialistă se va face în raport de ru
lajul efectuat, în ceea ce privește 
autovehiculele proprietate personală, 
aceasta nu se va mai face, ca pînă 
acum, numai în- perioada 1 ianuarie-

31 mai, ci în tot cursul anului. De 
regulă, autovehiculului proprietate 
personală va trebui să i se facă ve
rificarea tehnică în luna in care a 
fost înmatriculat in circulație, iar ce
lui nou — in ai doilea an de Ia data 
înmatriculării. Ce se intîmplă însă 
cu cei care își pun mașinile „la ier
nat" și nu le mai folosesc, cu cei 
care pleacă în concedii tocmai în 
luna în care își au autoturismele în
matriculate sau cu cei care, din di
ferite motive, nu-și pot efectua ve
rificarea tehnică in luna respectivă ? 
De la Direcția circulație din Inspec
toratul General al Miliției ni s-a 
precizat că posesorii de autoturisme 
se pot prezenta la verificarea tehni
că anuală cu o lună sau două mai 
Înainte de luna uî caT'e le-au în
matriculat în circulație. Esențial este 
ca mașina să fie permanent în per
fectă stare de funcționare, fără de
fecțiuni tehnice care să pună în pe
ricol siguranța circulației. în aceas
ta rezidă și rațiunea pentru care ve
rificarea tehnică anuală a fost eșa
lonată pe tot parcursul anului, fapt 
care va duce Ia o încărcare mai unU 
formă a unităților autorizate pentru 
executarea acestei operații, la evita
rea aglomerațiilor și înlăturarea unor 
fenomene de formalism și superficia
litate. într-un cuvînt, se scontează 
pe o creștere a calității și răs
punderii în efectuarea verificări
lor tehnice atît din partea meca
nicilor, cît și a posesorilor de auto
vehicule. Pentru 1983, ecusonul care 
atestă executarea verificării tehnice 
va avea culoarea portocalie și o nu
merotare de la I la 12, in ordine, 
pentru fiecare iună a anului.

Fără îndoială, noile reglementări 
în circulația rutieră implică exigențe 
și răspunderi sporite din partea or
ganelor de miliție. în dirijarea și 
controlul circulației, în întărirea or
dinii și disciplinei pe drumurile pu
blice, în prevenirea abaterilor și con
travențiilor, în aprecierea și sancțio
narea corectă, în spiritul legii, a a- 
cestora. în același timp, o mare răs
pundere revine tuturor factorilor în
vestiți cu atribuții în acest domeniu. 
La rîndul lor — și în interesul lor 
— toți participants la traficul rutier 
sint datori să contribuie, prin pro
priul lor comportament, la respecta
rea și aplicarea întocmai a noilor 
măsuri, astfel incit circulația pe dru
murile publice, din ce în ce mai in
tensă, să se desfășoare în deplină 
siguranță, in mod firesc, civilizat.

Petre POPA

Știri sportive
Comentind rezultatele Olimpiadei 

de șah (campionatul mondial pe e- 
chipe) de la Lucerna, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
menționează succesul selecționatei 
feminine a României, care, într-o în
trecere deosebit de echilibrată, a re
ușit să se claseze pe locul secund și 
să. revină astfel după opt ani pe un 
loc de frunte in ierarhia mondială a 
șphului feminin. Agențiile T.A.S.S.. 
France Presse, Reuter, U.P.I. și Ta- 
niug subliniază în comentariile lor 
performanța șahistelor românce, re
zultatele valoroase obținute de ma
rile maestre Margareta Mureșan, Ma
rina Pogorevici. Elisabeta Polihroni- 
ade și maestra internațională Dana 
Nuțu-Terescenco, care au alcătuit a 
echipă omogenă, prezentă din prima 
rundă în disputa pentru medalii.

★
Selecționata de fotbal a României 

va întîlni astăzi, la Karl Marx Stadt, 
într-un meci amical, reprezentativa 
R.D. Germane.

Jocul va începe la ora 18 și va fi 
transmis in întregime de posturile 
noastre de radio pe programul 1.

★
Au fost stabiliți arbitrii ce vor con

duce partidele turului trei al „Cupei 
U.E.F.A." la fotbal. La meciul tur de 
la Bordeaux (24 noiembrie) al dublei 
manșe dintre formațiile Universita
tea Craiova și Girondins Bordeaux 
va arbitra portughezul A. Garrido, 
iar pentru întîlnirea retur, ce se va 
disputa la Craiova, la 8 decembrie, 
a fost delegat olandezul Charles Cor- 
ver.

★
începînd de astăzi și pînă sîmbă- 

tă, in Sala Floreasca din Capitală se 
va desfășura al patrulea turneu al 
Campionatului diviziei A la baschet 
masculin. în fiecare zi sînt progra
mate două reuniuni : dimineața, de 
la ora 10 (cite două meciuri), și 
după-amiaza, de la ora 15 (cite 4 
întilniri). (

Iată programul primei zile : C.S.U. 
Sibiu — C.S.U. Brașov ; Politehnica 
București — Ranid București ; Uni
versitatea Cluj-Naooca — I.M.U.A.S. 
Baia Mare ; I.C.E.D. București — 
Steaua București ; Dinamo București
— Farul Constanta ; Politehnica Iași
— Dinamo Oradea.

Vineri, de la ora 18. se va disputa 
derbiul Steaua — Dinamo București.



Expresie a unei inițiative a României socialiste Pacea, năzuința supremăDobînzile înalte - factor de destabilizare
DECLARAȚIA PRIVIND REGLEMENTAREA PAȘNICA a economiei mondiale

A DIFERENDELOR INTERNATIONALE

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— în ședința Adunării Generale a 
O.N.U. din 15 noiembrie a avut loc, 
adoptarea solemnă, cu acordul una
nim al statelor membre, a declarației 
privind reglementarea pașnică 
ferendelor internaționale.

Izvorîtă din preocuparea și 
nea constantă a României, a 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
tru rezolvarea prin mijloace pașnice, 
prin negocieri, a oricăror litigii și 
conflicte intre state, inițiativa Româ
niei, din 1979, de a înscrie pe ordinea 
de zi a Adunării Generale problema 
reglementării pașnice a litigiilor din
tre state și de a se elabora un docu
ment cu valoare universală a dobîn- 
dit, an de an, o actualitate tot mai 
stringentă, în condițiile unei situații 
internaționale tot mai grave, caracte
rizată prin multiplicarea tensiunilor

a di-

acțiu- 
pre- 
pen-

și conflictelor dintre state, prin con
tinuarea politicii de folosire a forței 
si amenințării cu forța, prin tendința 
crescîndă de a se recurge la mijloace 
militare pentru soluționarea pro
blemelor.

Rezultat al inițiativei luate de 
România și al negocierilor laborioase 
pe baza proiectului prezentat de țara 
noastră, împreună cu alte țâri, adop
tarea declarației are loc după o dez
batere susținută in Comisia juridică, 
în cadrul căreia peste 80 de delegații 
au subliniat, din nou. acuitatea pro
blemei soluționării pașnice a orică
ror litigii dintre state, necesitatea de 
a se renunța la folosirea forței și a 
amenințării cu forța și de a se re
curge în mod exclusiv la mijloace 
pașnice, în primul rind la negocieri, 
în rezolvarea tuturor litigiilor și pro
blemelor dintre state.

„Un pas înainte 
pe calea întăririi 

coexistenței 
pașnice"

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Cursul ridicat al dolarului ameri
can in raport cu alte valute, pro
vocat de ridicarea dobinzilor ame
ricane prin politica Băncii federale 
a S.U.A., constituie un pericol pen
tru stabilitatea economiei mondiale 
— a declarat Henry Kaufman, direc
tor executiv al firmei newyorkeze 
de investiții ..Solomon Brothers", 
unul din cei mai influenți econo
miști din S.U.A. El a arătat că as
censiunea do'arului a agravat pro
blema datoriilor externe ale majo
rității țărilor lumii, adăugind că 
„povara enormă a datoriei externe 
a strangulat activitatea economică 
in acfcste țări, poate chiar mai

mult decît în S.U.A.". Kaufman a 
calculat că totalul datoriilor parti
culare și de stat în lumea nesocia- 
listă a atins, in 1981, cifra fabuloa
să de 14 300 miliarde dolari — față 
de 3 600 miliarde în 1971. „De o 
importanță critică pentru reactiva
rea creșterii economice in străină
tate (in afara S.U.A. — n.r.) ar fi 
înlăturarea obstacolului imediat : 
uriașa povară a datoriei externe, 
care a crescut mult mai rapid și 
este cu mult mai mare decit în 
S.U.A.", a spus economistul ameri
can. precizînd : „în acest sens, 
coborîrea ratelor dobinzii în S.U.A. 
ar fi de mare ajutor".

a popoarelor
„Nu", armelor nucleare 

pe continentul european!
OSLO 16 (Agerpres). - Peste trei 

mii de profesori norvegieni și-ou pus 
semnătura pe apelul mișcării națio
nale „Nu, armelor nuclearei". Sem

natarii cer Stortingului (parlamentul 
Norvegiei) să se pronunțe împotri
va amplasării de noi arme nucieare 
pe continentul european.

„Un jalon însemnat în istoria 
Națiunilor Unite"

Cu ocazia adoptării acestui impor
tant document, JAVIER PEREZ DE 
CUELLAR, secretarul general al 
O.N.U., și-a exprimat satisfacția față 
de aprobarea de către Adunarea Ge
nerală a declarației, apreciind că ea 
reprezintă un jalon însemnat în isto
ria Națiunilor Unite, deoarece se re
feră ia unul dintre principiile fun
damentale ale dreptului internațio
nal contemporan și reflectă acordul 
general al tuturor statelor membre.

pașnice a 
ca normă 

în mare 
Secretarul

El a salutat reafirmarea și dezvoltarea 
principiului reglementării 
diferendelor dintre state, 
juridică de care depinde, 
măsură, soarta omenirii.
general al O.N.U. a exprimat speran
ța că adoptarea acestui document va 
determina statele membre să reflec
teze asupra conduitei lor în relațiile 
internaționale și să-și îndeplinească 
obligațiile de a rezolva prin mijloace 
pașnice litigiile internaționale.

„Unul din cele mai importante 
documente juridice și politice"

Ministrul afacerilor externe al Fi- 
lipinelor, Carlos Ronuilo, a apreciat 
că declarația marchează un impor
tant pas înainte al O.N.U., al comu
nității internaționale, in 
capacității organizației de a menține 
pacea.

Reprezentantul Kenyei, 
numele grupului țărilor africane și 
exprimind satisfacția acestora față 
de adoptarea declarației, a exprimat 
convingerea că acest document va 
ajuta țările africane să rezolve pe 
cale pașnică diferendele dintre ele.

Reprezentantul permanent al Iugo
slaviei a apreciat adoptarea declara
ției ca o realizare importantă a A- 
dunării Generale, de o deosebită 
semnificație in situația existentă, ca 
un pas pe calea întăririi coexisten
ței pașnice, un instrument impo-tant 
în creșterea rolului Națiunilor Unite 
în acest domeniu.

Reprezentantul permanent al Egip
tului a afirmat că adoptarea decla
rației reprezintă un eveniment isto
ric în viața O.N.U.. care întărește 
principiile justiției și păcii în lume, 
o expresie a voinței politice a sta
telor de a opri deteriorarea situației 
în lume.

Luînd cuvîntul în numele celor 10 
țări membre ale Comunității Econo
mice Europene, reprezentantul Da
nemarcei a apreciat adoptarea decla
rației ca o măsură concretă pozitivă 
care trebuie să încurajeze comitetul 
special pentru Carta O.N.U. să con
tinue eforturi similare și în alte do
menii.

Criza economică în dezbaterea 0. S. Â ite

întărirea

vorbind în

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La Washington se desfășoară lucrări
le celei de-a XH-a sesiuni a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.). la 
care participă miniștrii relațiilor ex
terne sau reprezentanți ai acestora 
din țările Americii Latine și zona 
Caraibilor. Principalele probleme în
scrise pe ordinea de zi privesc situa
ția din America Centrală și viitorul 
sistemului interamerican. criza eco
nomică gravă cu care se confruntă 
unele țări membre ale O.S.A.. precum 
și problema revizuirii conceptului de 
„apărare comună", așa cum este el

definit de către Tratatul Interameri- 
can de Asistență Reciprocă (T.I.A.R.). 
concept care, după părerea unor sta
te. permite amestecul in treburile in
terne. Reuniunea examinează, de a- 
semenea. la propunerea diplomației 
americane. ..Inițiativa Caraibilor" — 
un complex de măsuri îndreptat, după 
opinia multor observatori. în direc
ția perpetuării dominației economice 
a S.U.A. în America Centrală, conso
lidării regimurilor proamericane. jus
tificării amestecului Statelor Unite în 
treburile interne ale statelor din re
giune.

...și a Pieței comune caraibiene
în localitatea Ocho Rios din Jamai

ca a început reuniunea la nivel înalt 
a țărilor membre ale Pieței comune 
caraibiene (CARICOM). Participă 12 
șefi de guverne sau reprezentanți ai 
acestora. Reuniunea, a doua de acest 
fel după crearea, organizației, dezba
te probleme ale crizei economice cu

care sînt confruntate țările zonei, 
relațiile economice dintre membrii 
CARICOM și S.U.A.. precum și as
pecte ale unor diferende de frontie
ră, cum sint cele intre Belize și Gua
temala sau între Guyana și Vene
zuela.

„Să fie înlăturate arsenalele atomice!"
WASHINGTON 16 (Agerpres).

— Un document care condamnă 
armele nucleare ca imorale si pro
gramul de reinarmare al guvernu
lui american se află in centrul 
dezbaterilor conferinței anuale a 
eoiscopilor catolici din Statele 
Unite, in curs de desfășurare la 
Washington. Pronunțîndu-se pen
tru „un NU categoric armelor nu-

cleare" și pentru înghețarea conco
mitentă de către S.U.A. și U.R.S'.S. 
a producerii și amplasării (ie noi 
arme nucleare, ca un prim pas ne 
calea dezarmării nucleare comple
te. documentul arată că drice uti
lizare a armelor nucleare va duce 
în mod cert la un război 
generalizat și respinge 
despre „războiul nuclear

AVERTISMENTUL HIROSHTMEI

nuclea- 
conceot’a 
limitat".

Președintele actualei Adunări Ge
nerale, IMRE HOLLAI, a arătat că a- 
doptarea declarației constituie o con
tribuție importantă la promovarea 
cooperării politice, la încurajarea dez
voltării progresive și la codificarea 
dreptului internațional, corespunză
tor cerinței majore stabilite .în 
Carta O.N.U. de a se rezolva toate 
diferendele prin mijloace pașnice. El 
și-a exprimat convingerea că adopta
rea declarației, care . se, înscyie.a.cș 
unul dintre importanleie documente 
juridice și politice adoptate de O.N.U. 
de la înființarea sa. — idee reluată 
de mai multi vorbitori în cadrul șe
dinței — reprezintă una dintre de
ciziile majore ale Națiunilor Unite, 
care contribuie la aplicarea princi
piilor fundamentale ale Cartei O.N.U.

Exprimînd satisfacția delegației ță
rii noastre pentru adoptarea prin 
consens a declarației, reprezentantul 
permanent al României la O.N.U., 
ambasadorul Teodor Marinescu, a 
subliniat importanța excepțională pe 
care o are adoptarea acestui docu
ment in eforturile statelor membre 
de a asigura respectarea -țelurilor și 
principiilor Națiunilor Unite, întă-

rirea legalității internaționale, elimi
narea forței și a amenințării cu forța, 
promovarea soluționării prin mijloa
ce pașnice a oricărui diferend dintre 
state, ceea ce constituie. în ultimă 
instanță, problema centrală a organi
zației.

Adoptarea prin consens a declara
ției, a spus vorbitorul, ne dă speran
ța că normele pe care le proclamă 
sojemn și căile de acțiune pe care le 
definește vor fi urmate efectiv în 
conduita statelor, că activitatea 
Viitoare a O.N.U., urmărind preveni
rea și reglementarea pașnică a liti
giilor și conflictelor, va fi mai fermă 
și mai eficace. Consensul realizat în 
elaborarea și adoptarea acestei decla
rații — a spus, în încheiere, repre
zentantul român — dovedește încă o 
dată că atunci cind se acționează în- 
tr-un spirit de cooperare, cu voința 
de a ajunge la soluții general accep
tabile, in interesul menținerii păcii și 
al colaborării internaționale și res- 
pectind drepturile și interesele legi
time ale tuturor popoarelor, este po
sibil să se ajungă la un acord în cele 
mai dificile probleme.

„Un exemplu 
al spiritului 
care trebuie 
să conducă 

dezbaterile O.N.U."

CARICOM a 
lie 1973, prin 
guaramas (Trinidad), reunind 
țări anglofone independente 
nidad-Tobago, Guyana, St. Vincent, 
Dominica, Antigua, St. Lucia, Gre
nada, Belize, Barbados și Jamaica), 
precum și două teritorii dependen
te : St. Kitts și Montserrat.

Intilnirea la nivel inalt intervine 
intr-un moment de puternică rece
siune economică in majoritatea sta
telor membre, datorită in principal 
scăderii prețurilor la materiile pri
me (bauxita, in cazul Jamaicăi și 
Guyanei, zahărul pentru toate țări
le zonei), precum și a scăderii acti
vității în sectorul turismului, care 
pentru un număr din aceste țări re-

fost creată la 
tratatul de la

4 iu- 
Cha- 
zece 
(Tri-

prezintă- o -sursă importantă de ve
nituri. In contextul crizei economi
ce, dezbaterile se vor centra asu
pra aspectelor integrării regionale.

Diferendele amintite mai sus sint 
și un indiciu al limitelor CARICOM, 
organizație care pretinde să devină 
o piață comună grupind toate țările 
regiunii, inclusiv Republica Domini
cană și Haiti. Republica Dominica
nă are insă prea puține legături cu 
vecinii ei anglofoni, iar Haiti, a că
rei populație echivalează cu cea a 
tuturor micilor state anglofone 
reunite, a hotărit recent să-și retra
gă cererea de adeziune la CARICOM 
și să se limiteze la obținerea statu
tului de observator.

In Japonia rămîne vie amintirea cumplitului bombardament atomic de 
la Hiroshima. Comemorînd acea tragedie, participanții la o demonstrație 
pentru dezarmare, desfășurată la Osaka, au simulat efectele unei explozii 

atomiceAfirmind că elaborarea și adopta
rea .acestui document constituie un 
exemplu privind spiritul care trebu
ie să conducă dezbaterile in cadrul 
O.N.U., reprezentantul S.U.A. a ex
primat speranța că declarația va de
veni regula de conduită în acțiune 
pentru statele lumii.

Au luat cuvîntul și 
altor delegații — cum 
Mexic, R.D. Germană, 
Guyana — care au subliniat la rin- 
dul lor importanța și actualitatea ini
țiativei României, participanții la 
dezbateri adresînd felicitări și mul
țumiri României pentru activitatea 
susținută desfășurată, pentru efortu
rile deosebite și contribuția impor
tantă la elabo-area declarației, la 
promovarea aplicării stricte în rela
țiile dintre state a principiului re
glementării pașnice a diferendelor.

reprezentanții 
ar fi cele din ■ 
Sierra Leone.

— în 
de fi- 
Pieței 
desfă- 
mani-

BRUXELLES 16 (Agerpres). 
cadrul reuniunii miniștrilor 
nanțe ai țărilor membre ale 
comune, ale cărei lucrări se 
șoară la Bruxelles, marți s-au
festat serioase divergențe privind 
problemele de pe ordinea de zi. re
latează agenția Reuter. Potrivit ofi
cialităților comunitare citate de 
Reuter, analizind problema șomaju
lui. ministrul francez ,de finanțe. 
Jacques Delors, a cerut convocarea 
urtei reuniuni speciale a miniștrilor 
de finanțe și cu problemele muncii, 
pentru a examina adoptarea de mă
suri în vederea încurajării creării 
de noi locuri de muncă, avertizînd 
că. in caz contrar, țările vest-euro- 
pene riscă să se lase antrenate în-

tr-o „spirală deflaționistă". Omologii 
săi britanic- și vest-german s-au ară
tat însă sceptici față de planul fran
cez, preferind continuarea 
politici antiinflaționiste, de 
ții și control financiar, pe 
desfășoară guvernele lor.

Pe de altă parte, in cadrul dezba
terilor din ziua precedentă, ministrul 
olandez de finanțe. Herman Ruding. 
a criticat aspru măsurile Franței de 
reducere a importurilor de produse 
olandeze, pe care le-a calificat drept 
incompatibile cu normele comerciale 
ale Pieței comune, relatează agen
țiile France Presse și Reuter. Se 
precizează că la protestele olandeze 
s-au alăturat miniștrii belgian, 
luxemburghez și britanic.

încheierea misiunii
actualei 
restric- 
care o

navetei „Columbia"
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Naveta spațială americană „Colum
bia" a aterizat, marți dimineața, la 
ora 6,33 (14,33 G.M.T.), la baza aeria
nă Edwards, din California, inchein- 
du-și astfel prima misiune orbitală 
comercială, care a durat 5 zile, 2 ore 
și 14 minute, a anunțat N.A.S.A. Spre 
deosebire de cele patru zboruri or
bitale experimentale anterioare, cind 
echipajul a fost format din doi astro- 
nauți, această misiune a fost exe
cutată de patru astronauți — Vance 
Brand, pilot comandant, Robert 
Overmyer, copilot, William Lenoir și

Joseph Allen, astronauți specializați 
in lansarea de sateliți. De la bordul 
„Columbiei" au fost . lansați doi sa
teliți de telecomunicații. Unul din 
■punctele importante ale prOgram'u- 
lui — ieșirea in spațiu a astronauți- 
lor Lenoir și Allen, pentru testarea 
instalațiilor și instrumentelor de re
parare pe orbită a sateliților defecți 
— nu a fost executat.

rĂgențiile de presă

Probleme stringente 1 Speculațiile valutare și efectele lor nocive Ma-
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ale economiei mondiale j asupra țărilor în curs de dezvoltare
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ÎN CAPITALA SPANM 
tinuă lucrările reuniunii de "ta
drid a statelor participante la Con
ferința pentru securitate și cooper
are in Europa. In ședința planară 

de marți dimineața au luat cuvin- 
șefii. delegațiilor mai multor 

printre ca~e cel

Criza amplă, ce a cuprins întrea
ga economie mondială, se manifestă 
cu deosebită forță și în domeniul re
lațiilor valutar-financiare internațio- 

inflației la cote 
de

la adăpostul

tul
state participante.
ai Iugoslaviei, Olandei, Cehoslova
ciei, Austriei, Belgiei, Marii Brita
nii, Bulgariei, S.U.A. și Vaticanului.

nale. Perpetuarea 
înalte, instabilitatea cursurilor 
schimb, dezechilibrele profunde ale 
plăților internaționale, creșterea ex
cesivă a ratei dobinzilor pe piețele 
de capital, acumularea unor datorii 
externe copleșitoare de către țările 
în curs de dezvoltare sînt de mai 
mulți ani prezente pe agenda mari
lor probleme ale lumii contempo
rane.

Unul din principalele do*  
menii de manifestare ale 
crizei mondiale. Dealtfel- Privind 
retrospectiv, se poate afirma că re
lațiile valutar-financiare au consti
tuit încă de la mijlocul anilor ’60 
unul din primele domenii de mani
festare ale fenomenelor de criză. De 
atunci, regulile care au guvernat sis
temul monetar internațional instituit 
în 1944 prin acordurile de la Bretton 
Woods s-au deteriorat treptat, ajun- 
gîndu-se Ia situația actuală, califica
tă de unii comentatori drept „haos 
organizat".

Denumirea este deosebit de su
gestivă. Ea reflectă trecerea de la un 
sistem monetar în -care se urmărea 
atingerea anumitor obiective general 
acceptate, în care-se respectau o se
rie de reguli și funcționau mai mul
te pîrghii de dirijare și control a si
tuației, la un sistem (sau mai bine 
zis un nonsistem) cu obiective con
fuze, în care este tot măi des invocat 
mecanismul pieței libere. Adică, 
așa cum dovedește istoria eco
nomică, mecanismul reglării anar
hice, spontane, în favoarea celui mai 
puternic și mai bogat. Mai mult, 
prin denumirea de „haos organizat" 
se surprinde un aspect deosebit de 
sensibil și anume acela că în spa
tele instabilității, al valurilor specu
lative de amploare,, al jocurilor de 
bursă, aparent normale, se ascund 
interesele marelui capital, acesta din 
urmă reușind să domine și să diri
jeze, prin capacitatea sa de mane
vră, mecanismul pieței libere.

Cu alte cuvinte, s’tuația prezentă 
din relațiile valutar-financiare inter
naționale favorizează pe cei bogați 
și .puternici : marile firme occiden
tale, societățile și grupurile bancare

transnaționale, care,
„lipsei de reguli", al instabilității, in 
mediul „apelor tulburi", pot desfă
șura uriașe operațiuni speculative în 
dauna firmelor mici, dar și a țârilor 
în curs de dezvoltare. Haosul mone
tar, mecanismul pieței libere se con
stituie deci ca un mecanism ad-hoc 
prin care țările occidentale aruncă o 
bună parte din dificultățile crizei pe 
umerii țărilor in curs de dezvoltare.

Nu este vorba cîtuși de puțin de o 
afirmație abstractă. Primul argument 
care o susține este realitatea că toc
mai autoritățile occidentale, expri
mind interesele marelui capital din 
țările respective, au acreditat in ul
timul deceniu ideea că relațiile in
ternaționale nu mai pot aspira la un 
sistem monetar relativ stabil, de tip 
Bretton Woods, și că actuala situație 
de dezordine, eufemistic denumită 
drept „flexibilă", ar răspunde cel 
mai bine imperativelor lumii con
temporane. Desigur, exponenții ma
relui capital occidental nu ar fi de
venit peste noapte avocații dezordi
nii și instabilității, ai lipsei de reguli 
și de disciplină dacă acestea nu 
le-ar fi adus avantaje evidente.

în activitatea de comerț exterior, în 
general în schimburile internaționa
le. riscuri deosebit de mari. Eveni
mentele au demonstrat că în perioa
dele de răbufnire a dezordinii mone
tare, pe parcursul a numai citeva 
zile s-au- înregistrat modificări de 
5—10 la sută în raporturile valorice 
dintre principalele monede occiden
tale. modificări care înseamnă tot 
atîtea procente de creștere sau scă
dere a prețului și valorii contractu
lui de comerț exterior, respectiv tot

arbitraj dintr-o cunoscută bancă 
americană a dat publicității modul in 
care. în întilniri confidențiale, mare
le capital stabilește manevrarea 
cursului dolarului, prin efectuarea de 
operațiuni concertate. S-a dezvăluit 
faptul că băncile menționate au ob
ținut profituri importante contrac- 
tînd împrumuturi de valori mari în 
dolari pe care le-au schimbat în alte 
valute, ceea ce a dus la scăderea 
cursului dolarului. retransformînd 
apoi suinele respective în dolari la

au sărăcit țările în 
re. în 1979 și 1980 
doilea ..șoc petrolier" și ai încetinirii 
bruște a activității economice în toa
te țările) profiturile marilor bănci au 
crescut cu 20—60 la sută, iar in unele 
cazuri cu procente superioare. Depo
zitele constituite la primele 10 bănci 
din lumeg capitalistă s-au apropiat 
în 1981 de 1 000 miliarde ■ dolari, iar 
activele • primelor 100 de bănci din 
,.top“-ul mondial se situa la peste 
4 000 miliarde dolari, valoare mai 
mare decit aceea a produsului intern 
brut al țărilor în curs de dezvoltare.

curs de dezvolta- 
(anii celui de-al

o

Cine sînt beneficiarii spe*  
culațiilor... Dar un argument ?*  
mai convingător, care atestă că 
haosul monetar avantajează marele 
capital în dauna țărilor în curs de 
dezvoltare, reiese cu claritate din a- 
naliza modului în care potențialul 
speculativ creat de instabilitate este 
folosit de băncile și societățile trans
naționale pentru sporirea profituri
lor. Să exemplificăm cu operațiunile 
de pe piețele valutare. unde se 
schimbă, la anumite cursuri, valute
le convertibile indispensabile deru
lării comerțului internațional.

După cum se știe, renunțarea trep
tată la regulile sistemului de la Bre
tton Woods a însemnat trecerea. în 
ultimii 10 ani, de la raporturi valo
rice stabile, bine cunoscute, între 
valutele folosite în plățile internațio
nale (dolarul- S.U.A., marca vest- 
germană, lira sterlină, francul elve
țian, francul francez, yenul japonez 
etc.) la raporturi schimbătoare. în 
funcție de condițiile pieței. în ter
meni de specialitate, s-a trecut de 
la cursurile valutare fixe la cursuri 

. valutare flotante.
Generalizarea „flotării" a introdus

Un mecanism ad-hoc prin care țările 
capitaliste dezvoltate aruncă poverile crizei 
pe umerii țărilor în curs de dezvoltare 
Cum un beneficiu anticipat de 7 la sută 
se poate transforma într-o pierdere de 3 
la sută pentru țările subdezvoltate 
Monedele occidentale fluctuează 
rămîn ciștigurile marelui capital

certe

atîtea procente de pierdere sau de 
ciștig pentru participantul la schim- 

- perioade 
sensibile 
Ia fel de 
15—20 la

burile internaționale. Pe 
mai îndelungate creșterile 
de curs, urmate de scăderi i 
importante, se situează la i 
sută și chiar mai mult.

Ca orice afacere cu risc ridicat, 
schimbul de valute in condițiile „flo- 
tării" poate genera atît pierderi, cit 
și ciștiguri substanțiale. Folosind 
tehnici speciale, pe care numai cei ce 
dispunind de capitalul și expertiza 
necesare și le pot permite, .marile 
bănci și societăți transnaționale au 
putut să obțină. în operațiunile valu
tare. ciștiguri însemnate. Mai mult, 
dominind volumul tranzacțiilor de pe 
piețele de schimb valutar, marile 
bănci occidentale pot influența evo
luția cursurilor, inclusiv prin aran
jamente de culise, ceea 
ză cu privilegiul de a 
ciștiguri.

Este încă proaspăt 
specialiștilor scandalul de proporții 
din 1979. cind. ca urmare a demiterii 
sale, un membru al' Serviciului de

noile niveluri reduse de curs. Ram
bursarea creditelor se făcea în do
lari care costau mai puțin, diferen
țele de curs reprezentind ciștiguri 
nete și rapide pentru băncile in cau
ză. )

Concluzia se impune de la sine. 
Prin operațiuni speculative, prin ma
nevre de culise, prin aranjamente 
confidențiale, marele capital reușește 
să-și sporească volumul 
indiferent dacă dolarul 
valute — înregistrează 
scăderi de curs. Astfel. 
1976—1978. cind cursul 
scăzut puternic pe piețele 
rina din marile bănci americane și-a 

schimo. 
milioane

profiturilor. 
— sau alte 
creșteri sau 
in perioada 
dolarului a 

valutare.

ce echivalea- 
obtine numai

în memoria

rotun.jit. din operațiuni de 
profiturile de la 18 la 108 
dolari.

Ciștigurile din operațiuni 
tive constituie desigur o explicație a 
expansiunii aproape fără precedent 
a bogăției acumulate în ultimii ani 
de marile bănci și grupuri financiare 
occidentale. Adică exact în perioada 
în care fenomenele de criză au adus 
în stare de faliment firmele mici și

specula-

...Și cine le suportă. ”Ga' 
lopul" cîștigurilor realizate de marele 
capital în plină perioadă de criză 
contrastează izbitor cu accentuarea 
sărăciei din țările in curs de dezvol
tare. Pentru prima oară în ultimul 
sfert de secol. în 1981 creșterea eco
nomică reală din aceste țări s-a 
situat sub sporul demografic, ceea ce 
înseamnă nu numai o sărăcire rela
tivă. dar si una absolută a populației 
din aceste țări. Unul din factorii care 
au contribuit în bună măsură la a- 
ceastă situație îl constituie specula
țiile valutare.

Reversul cîștigurilor substanțiale 
înregistrate de marele capital îl con
stituie pierderile pe care trebuie să 
le suporte țările în curs de dezvol
tare. Dispunînd de resurse financiare 
mult mai modeste, de experiență 
limitată în relaț’ile internaționale, de 
un număr insuficient de cadre spe
cializate. cele mai multe întreprinderi 
din țările în curs de dezvoltare sînt ■ 
net dezavantajate de actualul sistem 
de cursuri flotante. O scădere nepre
văzută a cursului dolarului de 10 la 
sută poate adupe un exportator din
tr-o tară în curs de dezvoltare în 
tuația că. în Ioc să înregistreze 
beneficiu anticipat de 
trebuiască să suporte 
3 la sută.

Fiind nevoite să-și 
vitatea de comerț exterior în mone
dele țărilor occidentale ale căror ten
dințe în ce privește cursul lor nu le 
pot controla sau influenta, țările în 
curs de dezvoltare pot înregistra pier
deri indiferent dacă respectivele 
cursuri cresc sau scad. Așa cum se 
remarcă din unele studii de speciali
tate care au analizat cazul unui

eșantion de țări în curs de dezvoltare, 
statele în cauză au înregistrat pier
deri atunci cind cursul dolarului a 
scăzut. întrucit încasările lor din 
exporturi în dolari au fost mai mici 
si. de asemenea, au pierdut cind 
cursul dolarului a crescut, deoarece 
au trebuit să plătească mai mult 
pentru aceeași cantitate de mărfuri 
importate. Este cunoscut că. in 1980 
și prima jumătate a anului 1931,k 
cursul mediu al dolarului a crescut' 
cu 20—25 la sută, pentru ca în a doua 
jumătate a anului 1981 să scadă cu 
8—10 la sută, iar în 1982 să-și reia 
cursa ascendentă. Aceste fluctuații 
valorice de mare amploare ale prin
cipalei unități monetare folosite în 
decontările internaționale au avut 
evidente repercusiuni serioase asu
pra țărilor în curs de dezvoltare.

CRIZA ■ GUVERNAMENTALA 
DIN ITALIA. Președintele Ales
sandro Pertini l-a însărcinat pe ser 
natprul Amintore Fanfani, membru 
marcant al Partidului Creștin-Def 
mocrat, cu formarea unui nou gu| 
vern. Potrivit agenției Reute-j 
Fanfapi, care a mai condus in trey 
rut patru guverne, și-a rezervat 
dreptul de 'a .accepta misiunea îny 
credințată în 'funcție de rezu'tat-ț 
consultărilor, cu alți lideri politicii

UN SEMINAR INTERNAȚIONAL 
avînd ca temă participarea femeii 
Ia procesul decizional pe plan so
cial a început în eaoita’a Iugosla
viei. Din partea țării noastre este 
prezentă tovarășa Maria Ciocan, 
secretară a Consiliului -Național al 
cemejlor.

1 la sută, 
o pierdere

si- 
un 
să 
de

deruleze acti-

O componentă indispen
sabilă a noii ordini econo
mice internaționale. Victime 
ale fenomenelor de criză, ale valu
rilor speculative și dezechilibrelor de 
tot felul, țările în curs de dezvoltare 
sint vital interesate in redresarea si
tuației economice și financiare in
ternaționale. în consolidarea cadru
lui institutional al relațiilor moneta
re dintre țări. în realizarea unor noi 
reguli care să guverneze spațiul fi- 
nanciar-valutar internațional.

România socialistă, ea însăși țară 
în curs de dezvoltare, militează ferm 
și consecvent pentru restructurarea 
relațiilor monetar-financiare interna
ționale. în sensul creării unui nou 
tip de raporturi, cu respectarea stric
tă a principilor deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc. în 
concepția țării noastre, viitorul sistem 
de relații financiar-valutare trebuie 
să contribuie la asigurarea unui echi
libru economic, financiar și monetar 
capabil să ducă la un nou avînt în 
lume. Noua ordine monetară și fi
nanciară, pentru care militează Româ
nia. nu poate fi concepută dec't ca o 
parte componentă a noii ordini eco
nomice internaționale. în conformita
te cu interesele de progres ale tu
turor popoarelor.

CONSILIUL MINISTERIAL AL 
O.U.A. (Organizația Unității Afri
cane) și-a deschis lucrările la Tri
poli, în vederea pregătirii celei de-a 
XlX-a Conferințe la nivel înalt a 
O.U.A., prevăzută să aibă loc intre 
23 și 26 noiembrie.

ALEGERILE DIN 
Tirana au fost date 
zultatele alegerilor 
pentru cea de-a 10-a legislatură a 
Adunării Populare a R.P.S. Albania, 
în favoa-ea candidaților Frontului 
Democratic, informează A.T.A., au 
votat peste 99,99 la sută dintre ale
gători. t

ALBANIA. La 
publicității re

de deputați

PRIMA RUNDA A NEGOCIERI
LOR DINTRE GRECIA ȘI S.U.A. 
cu privire la statutul bazelor mili
tare americane de pe solul elen 
s-a încheiat la Atena. Negocierile 
urmează să fie reluate la 8 decem
brie și apoi, din nou, in 

’.983.
ianuarie

Muqur ISÂRESCU
Institutul de economie mondială

TAXE ANTIDUMPING.
Executivă a Pieței comune 
lat

Comisia 
a anun- 

impunerea de țaxe a itidum- 
ping asupra importurilor de ca’bo- 

I nat de sodiu din S.U.A., ca urma- 
| re a plmgerilor producătorilor din 

C.E.E. că exporturile americane sint 
| vindute la prețuri' prea mici.
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