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NjCOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Finlandei

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimi
neață, pe Matti Hăkkănen, ambasa

dorul Finlandei la București, în 
vizită de rămas bun, in legătură cu 
încheierea misiunii acestuia în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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Ambasadorul R. A. Siriene

VIZITA PREȘEDINTELUI CANAAN SODINDO BANANA
expresie a dorinței de
și colaborare dintre
și programelor lor

a da un conȚinut tot mai bogat relațiilor de prietenie 
România și Zimbabwe, corespunzător cerințelor 
de dezvoltare economico-socială independentă

Ceremonia semnării Comunicatului comun

Marti dimineață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a pritnit pe 
ambasadorul R. A. Siriene la Bucu

rești, Walid Al Moualem, în vizită 
de rămas bun, in legătură cu înche
ierea misiunii acestuia în țara 
noastră.

Cu această ocazie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul sirian.

Ambasadorul Canadei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, 23 septembrie,

pe Peter McLaren Roberts, amba
sadorul Canadei la București, la 
cererea acestuia.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivele unităților Ministerului Economiei Forestiere■

si Materialelor de Construcții

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Canaan Sodindo 
Banana, președintele Republicii 
Zimbabwe, au semnat, marți după- 
amiază, în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Consiliului de 
Stat, Comunicatul comun.

La ceremonie au participat to
varășii Iiie Verdeț, Emil Bobu, Virg’l 
'■'azacu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe

Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ionițâ. Mar;n 
Rădoi, Ion Ursu, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii S. T. Sekeramayi, Dennis Nor
man, W. Ndangana, M. Dube, M. 
Chambati, S. Gava, L. Mazivisa, S. Si- 
banda, J. Shoniwa, J. Madebu, cele
lalte persoane oficiale care îl însoțesc 
pe șeful statului Zimbabwe 
sa în țara noastră.

După semnare, tovarășii

în vizita

Nicolae

Ceaușescu și Canaan Sodindo Banana 
și-au strins miinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat prietenește.

în cadrul aceleiași ceremonii au 
fost semnate Acordul de cooperare 
economică și tehnică pe termen lung 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Zim
babwe și Acordul comercial și de 
plăți pe termen lung între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Zimbabwe, de către 
tovarășii Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla-

nificării, și Sidney Tigere Sekera
mayi, ministrul pămînturilor, reașe
zării și dezvoltării rurale din Repu
blica Zimbabwe.

în încheierea solemnității, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Canaan 
Sodindo Banana au ciocnit o cupă de 
șampanie pentru dezvoltarea și întă
rirea continuă a relațiilor de strînsă 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre România și Zimbabwe, în fo
losul și spre binele ambelor țări și 
popoare, al 
și cooperării

)

cauzei păcii, înțelegerii 
internaționale.

COMUNICAT COMUN • încheierea

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Oamenii muncii din ramurile economiei forestiere 

și materialelor de construcții, răspunzîn'd prin fapte de 
muncă politicii înțelepte interne și internaționale a 
partidului nostru, al cărei inițiator și promotor sînteți 
dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, vă raportează cu deosebită satis
facție și mîndrie patriotică realizarea prevederilor 
actualului cincinal la producția industrială la data de 
23 septembrie, aducîndu-și astfel contribuția la ridica
rea pe noi culmi de progres și civilizație a scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

Sintem ferm hotăriți, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, ca pină la sfirșitul actualului cin
cinal să realizăm, peste prevederile planului, o produc
ție globală industrială de 19 miliarde lei și o producție 
silvică de 700 milioane lei, concretizată în produse 
fizice necesare economiei naționale, și să livrăm cu 2,8 
miliarde lei-valută mai multe produse la export.

Integrată armonios în evoluția dinamică a econo
miei noastre naționale ce a caracterizat perioada celor 
15 ani de împliniri și succese remarcabile, de cînd în 
fruntea partidului vă aflati dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminentă persona
litate, cel mai iubit fiu al poporului nostru, activita
tea oamenilor muncii din sectorul economiei forestiere 
și materialelor de construcții a fost caracterizată de un 
ritm susținut de creștere și diversificare, în concordanță 
cu cerințele economiei naționale, eu nevoile oamenilor 
muncii.

Toate aceste realizări dobindite prin munca entu
ziastă și plină de dăruire comunistă desfășurată de

colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
asigură indeplinirea și depășirea principalelor preve
deri ale programului suplimentar stabilit de Conferința 
Națională a partidului din decembrie 1977, creînd în 
același timp condiții optime pentru trecerea la înfăp
tuirea mărețelor obiective adoptate de ~ 
XII-lea al Partidului Comunist Român.

Urmind pilduitorul dumneavoastră 
neobosită muncă și slujire fără preget 
supreme ale poporului nostru de progres și bunăstare, 
de continuă înflorire a patriei, toți oamenii muncii 
din sectorul economiei forestiere și materialelor de 
construcții vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, înfăptuind sarcinile pe care ni 
le-ați trasat cu ocazia întîlnirilor și vizitelor de lucru, 
vor acționa în continuare, cu și mai multă fermitate, 
pentru realizarea exemplară a prevederilor de plan, 
perfecționînd laturile calitative ale producției, aplicind 
principiile noului mecanism economico-financiar, întă
rind autoconducerea muncitorească și autogestiunea în 
fiecare întreprindere, pentru îmbunătățirea întregii 
activități.

în numele celor peste 500 mii de oameni ai muncii 
din sectorul economiei forestiere și materialelor de 
construcții angajați cu toate forțele, în spiritul orien
tărilor și indicațiilor de excepțională valoare teoretică 
și practică date de dumneavoastră, în transpunerea în 
viață a sarcinilor ce ne revin, ne exprimăm și cu acest 
prilej deplina noastră adeziune față de politica internă 
și externă înțeleaptă, realistă și consecventă a parti
dului și statului nostru și hotărîrea fermă de a, acționa 
cu întregul potențial tehnic și uman de care dispunem 
pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de civi
lizație, bunăstare și progres.

Congresul al

exemplu de 
a intereselor

Consiliul de conducere al Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Construcții

Oamenii muncii din județul Mures

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul 
Canaan Banana, președintele Repu
blicii Zimbabwe, a efectuat, împreu
nă cu tovarășa Janet Banana, o vi
zită oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România, in perioada 
19—23 septembrie 1980.

Președintele Canaan Banana și 
membrii delegației care îl însoțesc 
au vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din București și jude
țul Brașov, bucurîndu-se 
deni de o primire cordială, 
al relațiilor de prietenie 
tate care există intre 
român și Zimbabwe.

Președintele Republicii 
România și președintele 
Zimbabwe au purtat convorbiri ofi
ciale, care s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, înțele
gere și respect reciproc.

La convorbiri au participat :
Din partea română, tovarășii : 

Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat ; Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.; Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.; 
Angelo Miculescu, membru al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare ; Tudor Postel- 
nicu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
de Interne ; Silviu Curticeanu, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar pre
zidențial și al Consiliului de Stat ; 
Ion M. Nicolae, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale ; Petre Gigea, membru su-

pretutin- 
simbol 

și solidari- 
popoarele

Socialiste 
Republicii

pleant al C.C. al P.C.R., consilier a! 
președintelui Republicii; Petre Blajo- 
vici. membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Republi
ca Zimbabwe; Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei; Petre Tânăsie, director in 
mÎa.e.

Din partea Republicii Zimbabwe, 
tovarășii’: Sidney Tigere Sekera
mayi, membru al C.C. al Z.A.N.U. — 
F.P., membru al parlamentului, mi
nistrul pămînturilor, reașezării și 
dezvoltării rurale ; W. Ndangana, 
membru al C.C. al Z.A.N.U. — F.P., 
membru al parlamentului ; Sheba 
Gava, membru al C.C. al Z.A.N.U. — 
F.P., consilier al ministrului secretar 
de stat la cabinetul primului minis
tru ; Mark Dube, membru al C.C. 
al Z.A.N.U. — F.P., membru al par
lamentului ; A. Chambati, membru 
al Consiliului Național Executiv al 
Z.A.P.U. — F.P., membru al parla
mentului ; M. Sibanda, secretar al 
președintelui ; L. Mazivisa, secretar 
al primului ministru ; J. Mayowe, 
funcționar în M.A.E. ; P. S. Sho
niwa, funcționar în M.A.E. ; J. Mu- 
jeni, secretar personal al președin
telui.

în timpul i 
președinți s-au 
asupra preocupărilor țărilor lor in 
domeniul construcției economice și 
sociale, au analizat posibilitățile de 
dezvoltare a raporturilor româno- 
zimbabwene în noile condiții create 
de proclamarea independenței Zim
babwe și au avut un rodnic schimb 
de vederi asupra problemelor inter
naționale actuale.

Președintele Republicii Zimbabwe 
a exprimat înalta sa apreciere 
și a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist Ro
mân și poporului român profunda 
recunoștință a poporului și guvernu
lui Zimbabwe pentru solidaritatea și 
sprijinul politic, diplomatic, moral 
și material acordat în anii grei ai

convorbirilor, cei doi 
i informat reciproc

luptei sale de eliberare națională. 
Și-a exprimat, de asemenea, pre
țuirea pentru prietenia și colaborarea 
Republicii Socialiste România cu 
noul stat independent angajat pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
a progresului, și prosperității.

Reafirmînd sentimentele de solida
ritate militantă ale Partidului Comu
nist Român, ale poporului român cu 
idealurile de independență, libertate 
și progres social ale poporului Zim
babwe, președintele Republicii So
cialiste România a reliefat profunda 
satisfacție cu care a fost salutată vic
toria lui strălucită în lupta eroică de 
eliberare națională și aprecierea față 
de eforturile susținute pe care gu
vernul Zimbabwe, condus de primul 
ministru Robert Mugabe, le depune 
în prezent pentru consolidarea inde
pendenței, refacerea economică a 
țării, reconcilierea națională, dezvol
tarea și edificarea unei noi societăți.

Președinții României și Zimbabwe 
au subliniat rolul deosebit de impor
tant pe care l-au avut în făurirea 
raporturilor de prietenie și solidari
tate dintre popoarele român și Zim
babwe întîlnirile și convorbirile din
tre secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), Ro
bert Mugabe.

Cei doi președinți au exprimat ho- 
tărirea guvernelor și popoarelor lor 
de a ridica pe o treaptă nouă, supe
rioară legăturile de prietenie și soli
daritate statornicite în perioada lup
tei de eliberare națională și să dez
volte raporturi de conlucrare strînsă 
în toate domeniile de interes comun: 
politic, economic, tehnic, științific și 
cultural. Ei au reliefat posibilitățile 
mari de care economiile celor două 
țări dispun pentru a realiza o coope
rare eficientă și schimburi comercia
le largi bazate pe avantaj reciproc. 
Au convenit să se acționeze în con
tinuare cu fermitate pentru a se
(Continuare în pag. a III-a)

în-

NICOLAE CEAUȘESCU CANAAN SODINDO BANANA
Președintele

Republicii Socialiste România
Președintele 

Republicii Zimbabwe

politehnic București
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Oamenii muncii din județul Mu
reș — români, maghiari și germani 
— au îndeplinit, la 23 septem
brie, prevederile planului cincinal 
1976—1980 la producția globală in
dustrială. în cele aproape 100 de 
zile cite au rămas pînă la înche
ierea perioadei, unitățile economice 
din județ vor putea realiza o pro
ducție industrială peste plan in va
loare de peste 7,5 miliarde lei, ma
terializată, printre altele, în 14 mii 
kilometri cabluri electrice izolate, 
aproape 3 900 tone utilaje tehnolo
gice pentru industria chimică și de 
exploatare și prelucrare a lemnu
lui, 121 mii tone carbid și alte pro
duse.

Informînd despre acest succes, 
printr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Mu
reș al P.C.R. subliniază : „Aplicind 
neabătut în viață prețioasele dum
neavoastră Îndemnuri și indicații, 
date și cu ocazia vizitelor de lucru 
pe care le-ați efectuat pe aceste 
meleaguri străbune ale patriei, mi- 
litind perseverent și energic pen
tru accentuarea laturilor calitative 
ale întregii activități productive, 
pentru o calitate superioară în 
muncă, pentru aplicarea și afir
marea deplină a noului mecanism

economico-financiar, organizația ju
dețeană de partid a mobilizat pu
ternic comuniștii, pe toți oamenii 
muncii la înfăptuirea programelor 
de măsuri privind accelerarea in
troducerii progresului tehnic, di
versificarea și îmbunătățirea calită
ții produselor, asimilarea de noi 
tehnologii și produse în scopul re
ducerii importului, sporirii eficien
ței economice.

Marile înfăptuiri ale perioadei 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea, de cînd dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
aflați în fruntea partidului nostru, 
marchează mutații calitative și in 
viața economico-socialâ a județului 
Mureș. Numai în acest cincinal au 
fost puse în funcțiune 72 capacități 
industriale și agroindustriale. Ener
getica, chimia, construcția de ma
șini și prelucrarea metalelor dețin 
în prezent aproape jumătate din 
producția industrială a județului. 
Concomitent cu sporirea producției 
fizice, cu diversificarea și îmbună
tățirea calității acesteia, a crescut 
competitivitatea produselor noastre 
pe piețele externe, în perioada par
cursă din actualul cincinal realizînd 
un volum de export de 4,3 miliarde 
lei-valută, cu 1,3 miliarde lei-va- . 
Iută mai mare decît în cincinalul 
anterior.

toate sec- 
către oa
se spune 
cu tăria

Rezultatele obținute în 
toarele de activitate de 
menii muncii mureșeni, 
în telegramă, confirmă 
faptelor hotărîrea neclintită de a-și
dărui întreaga energie și capacitate 
creatoare înfăptuirii sarcinilor și 
obiectivelor înscrise in grandiosul 
program de muncă jalonat de Con
gresul al XII-lea al partidului, pen
tru materializarea exemplară a in
dicațiilor și orientărilor de excep
țională însemnătate formulate de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, la Congresul 
al II-lea al consiliilor populare.

Exprimîndu-ne din adîncul ini
mii via recunoștință pentru (deose
bita grijă pe care o purtați dezvol
tării și 
mureșene, 
tovarășe 
profundul
de înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului și statului, de 
hotărîrea noastră fermă de a munci 
cu întreaga noastră putere și price
pere, cu pasiune și el; i revoluțio
nar pentru a pregăti in cele mai 
bune condiții activitatea productivă 
a viitorului cincinal, pentru tradu
cerea intocmai în viață a Directi
velor Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

înfloririi meleagurilor 
vă asigurăm, scumpe 

Nicolae Ceaușescu, de 
nostru atașament față
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Un succes remarcabil al oamenilor muncii din sectorul 

economiei forestiere și materialelor de construcții

ÎNDEPLINIREA planului cincinal 
IA PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ

cu 100 de zile devreme
O nouă veste ne umple inimile 

de bucurie : oamenii muncii din 
unitățile economiei forestiere și 
materialelor de construcții au ra
portat cu mîndrie patriotică condu
cerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îndeplinirea prevederi
lor actualului cincinal la producția 
industrială. Dimensiunile acestui 
succes ? Pînă la sfirșitul cincinalu
lui, în cele 100 de zile care au mai 
rămas, ei vor realiza o producție 
industrială suplimentară de peste 19 
miliarde lei. Este 
un succes de pres
tigiu care sinte
tizează munca 
fără preget, plină 
de inițiativă și 
răspundere depu
să de colectivele 
unităților Ministe
rului Economiei 
Forestiere și Ma
terialelor de Con
strucții pentru 
sporirea produc
ției unor materii 
prime, materiale 
și produse de o 
deosebită impor
tanță pentru dez
voltarea econo
miei naționale și 
ridicarea nivelu
lui de trai al popu
lației. Astfel, com
parativ cu anul 
1975, în acest an 
se vor fabrica 
mai mult : ciment 
— cu 35,8 la sută; 
produse din beton 
celular autoclavi- 
zat armat — cu 
117,4 ța sută; plăci 
aglomerate din 
lemn — cu 32,7 la 
sută ; mobilă — 
cu 55,8 la sută ; hîrtie 
sută.

De-a lungul anilor actualului cin
cinal, oamenii muncii din această 
ramură au situat la loc de frunte 
preocupările pentru ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produc
ției și valorificarea superioară a 
resurselor materiale. Așa cum cer 
interesele majore ale economiei, 
așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului, ei au acționat 
ferm pentru a satisface cerințele 
de materii prime, materiale și di
ferite produse prin valorificarea 
resurselor interne în condiții de e- 
ficiență sporită, cu consumuri cît 
mai redusa de energie. Un fapt 
semnificativ ; pdftderea produselor 
noi și reproiectate in perioada care 
a trecut din actualul cincinal se ri
dică la 31,5 la sută din valoarea 
producției-marfă. Și încă unul: pro
ductivitatea muncii este în acest an 
cu 42 la sută mai ridicată față de 
anul 1975.

Sint deosebit de concludente rea

lizările ce s-au concretizat prin 
ampla acțiune de reducere sistema
tică a cheltuielilor materiale, con
comitent cu sporirea valorii reali
zate din cantitatea de materie pri
mă folosită. Cifrele sint din nou 
elocvente : în 1980, față de 1975, 
valoarea produselor obținute din- 
tr-o tonă de ciment sporește cu 
16,3 la sută, dintr-o tonă de celu
loză — cu 31 la sută, iar dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă — cu 
89,5 la sută.

• Volumul producției industriale suplimentare fațâ de 
prevederile cincinalului — peste 19 miliarde lei ;

• Ponderea produselor noi și reproiectate in valoarea 
producției-marfă este de 31,5 la sută ;

• Din cantitatea de prefabricate din beton armat pro
dusă peste prevederile cincinalului se pot realiza 38 000 
apartamente integral prefabricate ; de asemenea, cheres
teaua de foioase și rășinoase fabricată peste prevederi 
poate constitui, împreună cu alte materiale, cum sint fur
nire, plăci aglomerate sau fibrolemnoase din lemn, materie 
primă pentru 2 800 garnituri de mobilă ;

• In actualul cincinal s-au împădurit 285 000 hectare, 
din care 31 300 hectare in terenuri degradate ;

• Prevederile planului cincinal la export au fost depă
șite cu 2,8 miliarde lei valută ;

• Ca urmare a sporirii gradului de valorificare a masei 
lemnoase, deși producția in industria de exploatare și pre
lucrare a lemnului, a celulozei și hirtiei a crescut cu 36,7 
la sută in actualul cincinal, in anul 1980 se taie cu 4 920 
hectare de pădure mai puțin decit in 1975.

cu 44,1 la Calitatea muncii din acest sector 
al industriei este ilustrată convin
gător de faptul că tot mai multe 
produse sînt solicitate și valorifi
cate cu bune rezultate pe piața ex
ternă, că în structura exportului a 
crescut ponderea produselor cu 
grad superior de prelucrare. Ast
fel, dacă pe ansamblul unităților 
ministerului valoarea exportului 
este în 1980 cu 72 la sută mai mare 
decît în 1975, livrările de mobilă 
către partenerii externi au sporit 
cu 119,7 la sută. Mobila româneas
că se exportă astăzi în peste 50 de 
țări, între care U.R.S.S., R. F. Ger
mania, Franța, Belgia, Olanda, 
Suedia, Anglia, S.U.A. și Canada.

Evident, multe din produsele fa
bricate în acest sector au fost puse 
la dispoziția populației. De pildă, 
comparativ cu anul 1975, în ultimul 
an din acest cincinal se livrează 
la fondul pieței un volum de bu
nuri de consum cu 3,8 miliarde lei 
mai mare.

Oamenii muncii din acest sector

au contribuit, prin toate aceste suc
cese, la progresul întregii țări, la 
creșterea avuției naționale și ridi
carea prosperității poporului. Pre
tutindeni s-au impus criteriile cali
tative ale muncii, stimulînd stărui
tor preocupările pentru folosirea 
mai bună a potențialului tehnic, 
pentru gospodărirea cît mai judici
oasă a resurselor materiale, pentru 
o eficiență sporită. In focul între
cerii socialiste, practic, în toate în
treprinderile acestei ramuri au 

apărut și s-au 
generalizat o sea
mă de inițiative 
muncitorești.

Numai muncind 
mai bine, mai e- 
ficient, trăim mai 
bine — este un 
adevăr evidențiat 
cu pregnantă și 
în acest sector, pe 
parcursul întregu
lui cincinal. Pe 
ansamblul cinci
nalului actual, 
după etapa a doua 
de majorare, re
tribuția tarifară în 
economia fores
tieră și industria 
materialelor de 
construcții a cres
cut în medie cu 
circa 32,7 la sută. 
Pentru pregătirea 
noilor cadre de 
muncitori, în a- 
cest cincinal au 
fost construite 49 
săli de clasă, la
boratoare si ate- 
liere-școală, care 
s-au adăugat ce
lor 717 existente. 
Zeci de mii de 
familii de munci

tori și specialiști din unitățile aflate 
în subordinea ministerului s-au 
mutat în acest cincinal în locuințe 
noi, iar numărul locurilor în cămi
ne muncitorești a crescut cu 10 000, 
ajungînd la aproape 21 000.

Cincinalul a fost înfăptuit cu suc
ces în această importantă ramură 
a industriei. Sarcinile de perspecti
vă sînt și mai mobilizatoare. In lu
mina hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, în spiritul 
exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la Congresul consiliilor popu
lare, oamenii muncii din economia 
forestieră și industria materialelor 
de constriiiții sînt hotărîți să acțio
neze în continuare, cu abnegație și 
spirit revoluționar pentru ca, odată 
cu sporirea producției într-o struc
tură sortimentală modernă, cores
punzătoare cerințelor economiei na
ționale, să asigure o înaltă eficiență 
economică.

c. carlan

încheierea lucrărilor 

de deviere 
a rîului Motru

în Gorj a fost finalizată o 
importantă lucrare hidrotehnică. 
Este vorba de devierea rîului 
Motru in perimetrul carierei 
carbonifere Lupoaia. Pe o lun
gime de aproape 4 km, construc
torii Grupului de șantiere Cer
na— Motru—Tismana al Trustu
lui de construcții hidrotehnice 
București au amenajat o nouă 
albie, începînd din dreptul lo
calității Cămuești, schimbînd 
cursul rîului spre a elibera o 
Importantă rezervă de lignit și 
a crea astfel condiții pentru 
extragerea cărbunelui prin ca
rieră, la suprafață, și de a scoate 
din zona inundabilă o însemnată 
suprafață de teren agricol.

Finalizarea lucrărilor de de
viere a Motrului se înscrie în 
acțiunile inițiate in Gorj pentru 
intensificarea activității de ex
tracție a cărbunilor energetici, 
în vederea materializării întoc
mai a indicațiilor și recomandă
rilor primite la fața locului de 
către mineri de la secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
recentei vizite de lucru în acest 
județ.

După cum ne-a precizat ing. 
George Vlad, directorul Grupului 
de șantiere Cerna—Motru—Tis
mana, devierea Motrului a avut 
loc cu aproape un an mal de
vreme față de prevederile din 
grafice. Succesul se datorește pe 
de o parte acțiunilor inițiate de 
către colectivele de constructori 
din unitatea amintită pentru fo
losirea mai bună a utilajelor și 
forței de muncă, iar pe de alta 
— sprijinului primit in cadrul 
„Acțiunii 7 000“ din partea co
lectivelor de conducători auto, 
de alți specialiști din județele 
Mureș, Brașov și Neamț, care 
au imprimat activității înalte 
cote de producție și de produc
tivitate. (Agerpres).

RÎMNICU VILCEA

0 noua instalație 
la capacitatea 

proiectată
Instalația de fabricare a aci

dului II etil-hexanoic din ca
drul Combinatului chimic Rîm- 
nicu Vîlcea, intrată în funcțiu
ne in prima parte a acestui an, 
și-a atins parametrii proiectați 
de exploatare. Acest nou obiec
tiv, a cărui tehnologie a fost 
concepută și realizată de un 
colectiv din cadrul Institutului 
central de chimie în colaborare 
cu specialiști de la Centrul de 
cercetări produse anorganice 
Rîmnicu Vîlcea și pentru care 
autorii au fost distinși, în luna 
iulie a.c., cu premiul „Gheorghe 
Spacu“ al Academiei, va asigu
ra întregul necesar de acid II 
etil-hexanoic pentru economia 
națională, renunțîndu-se la im
porturi. Produsul realizat în 
premieră pe țară are o largă 
utilizare în industria- farmaceu
tică, a coloranților, cauciucului, 
precum și ca materie primă de 
bază intr-o gamă largă de sin
teze organice. (Ion Stanciu).

iRTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

cițiva ani in producție, ca
pacitate medie de 240 tone 
pe zi), despre care am scris 
tot in acest colț de pagină, 
Încă pe vremea cînd se tur
nau fundațiile. Valul gigan
tic de hîrtie Invirtindu-se 
cu o viteză amețitoare imi 
amintește fluviul Vieții din
tr-o mare carte a secolului, 
pe malul căruia și eu am 
meditat.

Prezența istoriei mă face 
atent. Ea zvîcnește în tîmpla 
mea și cînd dorm. Pe malul 
apei repezi de munte, iată 
macheta de oțel a primei 
sonde din România săpată 
prin foraj mecanic. Anul 
1861. Bătrînul microbuz o- 
prește sub treptele de piatră 
cenușie, tocită ale unui înalt 
monument sub muntele îm
pădurit. Deschideți cartea 
de citire. Lăsați să cadă

UN PROCENT PENTRU CARE MERITĂ SĂ DĂM BĂTĂUA
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o producție In plus de:
• 50000 garnituri 

de mobilă 
uși-ferestre 
pentru
26000 apartamente 
11500 tone Jiîrtie 
pentru scris 
și tipărit 
3000 tone fibre 
și fire celulozice 
100 tone furfurol

creșterea cu 63,4 milioane lei 
a beneficiilor 

în economia forestieră

o pădure de 1035 hectare r
I care purifică aerul necesar |
I pentru 80000 de oameni f

sporirea cu aproape 4 milioane lei 
a fondului de participare la beneficii 

a oamenilor muncii 
din această ramură

Știți cit le trebuie unor copaci ca sâ atingă 
virsta „maturității" ? Falnicul brad are nevoie de peste 
100 de ani, iar mindrul stejar de 120 de ani. Aproape 
cît două vieți de om I lată de ce pădurile - această 
mare avuție a țării, a poporului - întinse pe mai bine 
de 6 milioane hectare, trebuie exploatate rațional și 
ocrotite cu cea mai mare grijă. Fiecare arbore tăiat 
pentru nevoile industriei, ale economiei naționale tre
buie valorificat la cote maxime. Important este deci să 
se asigure un regim normal de tăiere și regenerare a 
pădurilor și, concomitent, masa lemnoasă exploatată

in scopuri Industriale să fie folosită cu cea mai înaltă 
eficiență.

Este o datorie patriotică a oamenilor muncii din 
economitf forestieră, dar și din alte sectoare consuma
toare de masă lemnoasă, de a asigura economisirea 
pe toate căile a acestei importante resurse materiale 
a țării, de o asigura valorificarea ei la un nivel supe
rior și cu înalt spirit gospodăresc, inclusiv a resturilor 
rezultate din exploatarea pădurilor și prelucrarea in
dustrială a lemnului. Rezultatele obținute în acest cinci
nal sînt un îndemn de a acționa și mai perseverent 
in această privință.

OAMENI AI MUNCII DIN ECONOMIA FORESTIERA!

Acționați cu înaltă răspundere și spirit revoluționar pen
tru valorificarea superioară a lemnului, una din cele mai pre
țioase avuții ale țării! Prin munca și priceperea voastră gos
podărească faceți ca fiecare metru cub de „aur verde“ să fie 
transformat în produse de înaltă valoare, de cea mai bună 
calitate! Luptați pe toate căile pentru stăvilirea oricărei for
me de risipă, pentru economisirea riguroasă și utilizarea inte
grală în producție a materiei prime lemnoase!

Am fost de curlnd Ia Ba
cău. Am bătut trei zile dru
murile județului și reședin
ța. Pe barajul de la Uz (la 
vremea lui, după cite știu, 
premieră europeană în teh
nica barajelor), pe muchea 
de beton care încheie ma
rele lac dintre munții îm
păduriți soarele ardea și lu
mina fără pic de milă.

Cunosc bine ținutul. Am 
scris în fel și chip despre 
el, fie imaginînd, fie con- 
semnînd cotidianul. Pentru 
mine acest ținut este o 
lume. La scara lui, el re
produce toate formele de 
relief și climă ale țării. 
Locuri bogate, petrol, sare, 
cărbune, gaze naturale, so
luri mănoase de-a lungul 
Șiretului, Bistriței și Trotu- 
șului (ape legendare, nu ?, 
le întîlnim în balade și cîn- 
tece bătrînești), păduri în
tinse. Se cunoaște istoria 
pătrunderii capitalului străin 
și autohton în ținuturile 
unde mustea vlaga pămîn- 
tului. Au ajuns și pe aici, 
firește. Cu toate acestea, în 
1938, Enciclopedia României 
scrie ....industria prelucră
toare s-a grefat mai mult 
pe producția brută agricolă 
și forestieră". Transcriu din 
niște tabele statistice : în
treaga producție industrială 
a anului 1950 șe realizează 
acum în numai 11 zile ; 
investiții in cincinalul 
actual : 37 miliarde lei ;
industria județului realizea
ză 65 la sută din produsul 
global ; tot în acest cinci
nal : 27 500 apartamente.
Creșterile sînt însă conside
rabile în toate domeniile și 
a face mai cu seamă statis
tica ultimilor cincisprezece 
ani înseamnă a găsi dru
mul cel mai scurt spre ade
vărul acestei perioade de 
progres incomparabil în is
toria noastră. Ca orice per
formanță, anul 1980 obligă 
la mai mult. La o nouă ca
litate. Este un angajament 
în primul rînd față de noi 
înșine, fiecare acolo unde 
muncește.
Am străbătut vechiul drum 

al sării, al petrolului și căr
bunelui, Moinești, Comă- 
nești, Tg. Ocna. Sondele, 
mina, muntele de sare, 
lemnul. Sarea stă în solniță 
pe masă, ea este tîlcul adine 
al unei .povești cunoscute, 
dar șt materie primă de 
bază pentru marele combi
nat petrochimic de la Onești. 
Poetul ar putea imagina 
cum grăuntele de sare a dat 
naștere unui oraș nou. Cum 
se leagă între ele lucru
rile ! Sonda lucrează fără 
încetare, mișcarea ei, ziua 
și noaptea, este plină de în
țelesuri. Lemnul miroase 
frumos, coaja Iul încă e 
verde, rășina curge. Trun
chiurile grele și albe (Co- 
mănești, Centrul de prein- 
dustrializare a lemnului) ră- 
mîn aici la Comănești unde 
se fac mese, paturi, dula
puri etc., scaune plătite în 
aur peste hotare. Dar buște-, deri moștenite prin secoli, 
nli care se descarcă și se - ’—• • -
fațueăc acum merg și la 
Letea, la Bacău, unde se

Oneștiul este, cred eu, din 
acest punct de vedere, un 
test al istoriei noastre so
cialiste. Fiindcă eu cred că 
un oraș născut de indus
trie începe să fie în clipa 
cînd se ivește acolo intere
sul pentru cultură Asta 
se datorește în primul rind 
spiritului responsabil ce 
animă, deopotrivă, lucru 
rar și neprețuit, pe toți cei 
care fac aici muncă politi
că și culturală. Dacă pro
dusele combinatului sînt 
exportate în peste 40 de 
țări, să nu uităm că dese
nele copiilor (Cercul de 
desen de la Școala genera
lă nr. 5 din Onești este cu
noscut în lumea întreagă, 
este un răsfățat al premii
lor UNICEF și al mul
tor concursuri internațio
nale) și performanțele gim-

Despre Bacău
la timpul dinamic

al prezentului
- de George BALAIȚA

o lacrimă pe amintirea 
eroilor. Cireșoaia. Bogata, 
Oituz, 1916, pe aici nu se 
trece, trîmbița pietrei tă
cute sub soare imi lovește 
auzul, să nu uităm nimic 
și să avem mereu puterea 
să-i dăm patriei fărîma 
noastră de trup, ca și ma
rea adîncă a simțirii noas
tre, fiindcă laptele pămin- 
tului din țîța ei ne-a dat 
viață și trebuie să treci de 
nepăsările și graba tinere
ții ca să înțelegi pe deplin 
asta, 
care au 
trecători, 
dintre ei abia 
cuseră de douăzeci de ani...

Iar la Borzești, lingă ste
jarul lui Ștefan cel Mare, 
combinatul petrochimic. 
Acolo s-a aruncat sămînța. 
Orașul a venit după indus
trie, odată cu ea. Sigur, se 
știe, am scris despre asta, 
totul există și nu se poate 
nega fiindcă există. Dar 
viața adevărată a noului 
oraș începe după anul 1965. 
Oamenii, instituțiile, con
știința citadină, toate aces
tea cer timp. Dar mai ales 
cer înțelegere între oameni, 
puterea lor (veniți de pre
tutindeni, aduși de intere
se diverse, cei mai mulți 
însă hotărîți să înceapă o 
viață nouă, cite destine, 
întîmplări, contradicții, ță
rani părăsindu-și deprin-

nastelor (cine n-a auzit că 
școala românească de gim
nastică a atins aici apo
geul ?) au făcut mult pen
tru cunoașterea noastră 
peste hotare. Performan
ța in sport este, într-o 
lume a civilizației indus
triale, un semn al bu
năstării, firește. Și să nu 
uităm că sportul, în acest 
oraș industrial, a dat țării 
nu numai o campioană 
mondială, dar și un Erou 
al Muncii Socialiste, Nadia 
Comăneci. Cetățenii orașu
lui își amintesc cu emoție 
și mîndrie clipa cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
string mina micii lor con- 
cetățene, după înmînarea 
înaltului titlu. Această fo
tografie poate fi văzută în 
multe din casele onește- 
nilor.

Dar Bacăul, orășelul de 
altădată, tîrgul cu danda
naua, pe acolo ce-o mai 
fi ?!... Intr-adevăr, lumea 
asta a mea despre care 
vorbeam cuprinde totul. 
Atit de puțin am scris, 
pînă acum, despre ea. Aici 
la Bacău sînt 
există istorie, 
pe vremea lui 
cel Bun, tîrgul 
dintre cele mai 
din lungul ___ ______
drum comercial care lega 
Baltica de Marea Neagră. 
Vamă, loc de trecere, curte 

ueri moștenite prin secoli, domnească, - întîmplări din 
o ț?5mare, avînd ' Vremea r^hjluției de la
1 L.L " A|c_ s a năSCUf

Alecsandri, Intr-o casă cu

cu toate 
murit 

cei
că ei. cei 
atunci în 

mai mulți 
dacă tre-

hrisoave, 
se știe că 
Alexandru 
era unul 

prospere 
străvechiului

_  tg'SM ___ _____ 
poate ceva din miracolul 1848... 
transformărilor chimice),~ uumure/, Aiecsenan, mir-o casa cu

face hîrtie pentru carte și așadar puterea acestor oa- cerdac înalt și coloane albe 
și tot aici, ajuns la senec
tute, venerabilul bard al 
Unirii recită in anul Inde-

ziar. In aceeași zi la Letea 
revăd uriașa instalație pen- 

^tru hirtie de ziar (intrată de
meni de a comunica între 
ei in timp scurt, de a găsi 
liantul cel mai potrivit.

pendenței poemul pe care 
l-am învățat apoi cu toții 
la școală, Dan, căpitan de 
plai Aici s-a născut și a 
trăit cea mai mare parte 
din viață Bacovia. In tihna 
casei istorice de la Tescani, 
lingă Bacău, veche redută 
a unora dintre cei mai lu
minați pașoptiști, am intil- 
nit spiritul muzicii, voința 
de a spune prin artă lu
cruri adinei despre sufletul 
poporului și lumina patriei. 
Enescu este aici omnipre
zent. El, atit de credincios,. 
prin muzica sa, pămîntului 
natal.

De ce repet aceste lu
cruri cunoscute 1 Fiindcă 
schimbarea reală nu dis
truge, nu aruncă în neant 
locurile vechi, ci le inclu
de, le asimilează, ia de la 
ele ce este durabil și duce 
mai departe totul. Acest 
altceva trebuie înțeles ca o 
spirală, fiecare treaptă este 
un lucru nou care continuă 
și dezvoltă pe cel vechi. 
Iată un exemplu (las la o 
parte cifrele) : industria 
constructoare de mașini, 
chimia și electrotehnica, 
așa cum se știe, sectoare- 
cheie în economia moder
nă, au devenit în ultimii 
cinsprezece ani ramuri de 
vîrf ale industriei băcăua
ne. întreaga zonă de sud, 
industrială și edilitară, este 
un imens șantier. Strada 
aeroportului, Fabrica de 
panouri electropneumatice. 
Calea Mărășești, toate a- 
cestea noul venit (chiar 
dacă a lipsit numai o ju
mătate de an) le privește 
cu uimire 
tîmplat ?...
deschid și în alte zone ale 
orașului. întinsa perlfe/' 
de altădată este acum un 
lanț de cartiere noi, adevă
rate mici orășele moderne 
in care mentalitatea de 
mărginași trece încet, dar 
sigur spre civilizație. Școala, 
spitalul, grădinița de copii, 
spațiul comercial etc., totul 
se extinde, capătă altă di
mensiune, există o perma
nentă febră a construcției, 
se naște și prinde rădăcină 
sentimentul muncii. La Ba
cău locuiesc scriitori, au
tori de cărți apreciate, 
funcționează o tipografie 
care tipărește colecții pen
tru marile edituri din țară, 
există un institut de tnvă- 
țămînt superior, apare o 
revistă de cultură. Mișca
rea artistică de amatori 
este bine apreciată în „Cîn- 
tarea României", echipe 
folclorice culeg lauri în 
turneele din străinătate. 
Aici trăiesc pictori, 
tecți, actori, oameni 
dau culoare, ca să 
așa, unei atmosfere 
telectuale legate mai 
de științele exacte, de in
dustrie.

Sigur, progresul general 
este incomparabil din orice 
parte ai privi lucrurile. A- 
ceste scurte și repezi în
semnări vor să vorbească 
în primul rind despre cali
tatea vieții, să sugereze 
noua condiție a omului 
trăitor pe aceste meleaguri 
renăscute in ritm cu Întrea
ga țară.

cînd s-au în-
Noi șantiere se

arhi- 
care 
spun 

in- 
ales

Pentru a asigura cantități sporite de zahăr

SĂ GRĂBIM RECOLTAREA SFECLEI DE ZAHĂR, 
SĂ ORGANIZĂM ClT MAI BINE TRANSPORTUL!

Pînă ieri, 23 septembrie, sfecla de zahăr a fost recoltată tn proporție 
de 93 la sută față de grafica! stabilit In luna septembrie. In unele județe 
— Dolj, Olt, Teleorman — graficele de recoltare au fost îndeplinite și chiar 
depășite, în timp ce în altele — Ilfov, Prahova — cantitățile de sfeclă 
livrate au fost mai mici decit cele prevăzute, generind astfel dereglări in 
funcționarea la întreaga capacitate a fabricilor. Iată de ce este necesar 
să fie organizată mai bine recoltarea sfeclei de zahăr, fiecare unitate 
agricolă avînd datoria să respecte graficele întocmite, iar transportul din 
cîmp să decurgă operativ, astfel incit toate fabricile să poată lucra cu toată 
capacitatea. Bineințeles, trebuie să se asigure și o rezervă de materie pri
mă în cazul cînd condițiile climatice ar putea încetini ritmul recoltării.

în legătură cu desfășurarea recoltării și transportul sfeclei de zahăr, 
iată ce relatează corespondenții noștri din județele Ialomița și Olt.

IALOMIȚA :

Multe exemple de buni gospodari
Pînă la 23 septembrie, în județul 

Ialomița, sfecla de zahăr a fost re
coltată de pe 3 500 hectare, din cele 
14 000 hectare cultivate în acest an. 
Potrivit graficului întocmit de orga
nele de specialitate, pentru a se asi
gura materia primă necesară fabricii 
de zahăr din Țăndărei, zilnic trebuie 
să se recolteze și livreze 2 800 tone de 
sfeclă. In ultima perioadă, aceste 
prevederi au fost îndeplinite și chiar 
depășite. Astfel, în zilele de 16, 17 și 
18 septembrie au fost transportate 
pentru industrializare cite 3 300 tone, 
la 19 septembrie — 3 700 tone, la 20 
septembrie — 3 350 tone, iar duminică, 
21 septembrie — 2 800 tone. Ca urma
re, fabrica și-a asigurat o rezervă de 
materie primă de 3 500 tone, fațâ de 
2 800 tone cît este prevăzut, canti
tate absolut necesară pentru buna 
desfășurare a procesului de fabri
cație in cazul cînd recoltarea ar 
putea fi încetinită ca urmare a even
tualelor ploi.

Numeroase cooperative agricole — 
Sudiți, Săveni, Munteni Buzău, Dor 
Mărunt, Vîlcele, Dragoș-Vodă, Pot
coava, „Unirea“-Ciocănești, Vlad Țe- 
peș, Mihai Viteazu — au îndeplinit șl 
depășit graficele de livrare a sfeclei. 
Astfel, la C.A.P. Sudiți, graficul pe 
luna septembrie prevedea recoltarea 
și transportarea a 4 500 tone, dar, 
printr-o bună organizare a muncii, au 
fost livrate fabricii de zahăr Țăndărei 
5 000 tone. Merită menționat că șoferii 
și tractoriștii rutieriști Care transpor
tă recolta fac trei, patru și chiar cinci 
drumuri pe zi. Dealtfel, Ia C.A.P. Su- 
diți a fost stabilit un record : în 
cursul unei zile s-au transportat 452 
tone sfeclă de zahăr. Conducătorii 
auto fac zilnic patru transporturi. 
Cum? Iată ce ne-a spus unul dintre 
ei. „Pentru încărcat avem rezervată 
o oră, dar cooperatorii din Sudiți fac

această operațiune In cel mult 15 
minute".

în sprijinul unităților din consiliile 
agroindustriale Țăndărei, Gura Ialo- 
miței, Scînteia, Grivița, Movila, Fă- 
căieni, Slobozia, Ciulnița și Cosim- 
bești, care livrează sfecla direct la 
fabrică, întreprinderea de industria
lizarea sfeclei de zahăr Țăndărei a tri
mis o coloană de autocamioane, avînd 
capacitatea de 700 tone, de la I.T.A. 
Gorj. Aceste autocamioane cu remorci 
ce se basculează s-au alăturat celor de 
la I.T.A. șl I.T.S.A.I.A. Ialomița, îm
preună rezolvînd problema transpor
tului. Acum, rar se mai întîmplă ca 
sfecla recoltată și curățată de eolete 
să mai stea în grămezi pe cîmp zile 
întregi.

Sînt insă și cooperative agricole — 
bunăoară cele din Steinica, Burdu- 
șani, Ceacu, Modelu și Rasa — care, 
deși potrivit graficului pe luna sep
tembrie trebuiau să livreze intre 500 
și 800 de tone, nu au transportat pină 
la 21 septembrie nici măcar un kilo
gram. Mari răminerl în urmă față 
de grafic au și cooperativele agricole 
din Ulmu, Plevna, Valea Ciorii, Ro- 
seți și Luciu. Pe bună dreptate, di
rectorul adjunct al întreprinderii de 
industrializare a sfeclei de zahăr 
Țăndărei, ing. Florea Cuprinsu, ne 
spunea cu amărăciune : „Ce ne-am 
face fără fruntași, fără acei oameni 
care știu să-și facă datoria?". Direc
torul adjunct a ținut să adreseze un 
apel către toate unitățile producă
toare de sfeclă de zahăr, nu numai 
din Ialomița, ci și din județele Con
stanța și Tulcea, care livrează sfeclă 
fabricii din Țăndărei, să respecte 
riguros graficele de recoltare și 
transport.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii"

OLT;

Nimic să nu rămină
de la o zi la

Fabrica de zahăr Corabia prelu
crează zilnic 3 200—3 300 tone sfeclă, 
o cantitate cu 200—300 tone mai 
mare decît cea prevăzută. Și conți
nutul de zahăr este bun, de 13,7—14 
la sută. Pentru ca procesul de pre
lucrare să decurgă normal, au fost 
luate măsuri din vreme pentru re
coltarea și transportul ritmic al sfe
clei de zahăr, conform graficelor 
stabilite.

Deși stocul fabricii șl din baze este 
mai mare decît cel prevăzut, pe cîmp 
sint cantități mari de sfeclă netrans
portată, care, la nivelul județului, 
după o cifră estimativă, se ridică la 
peste 7 000 tone. Iată un caz. Coo
perativa agricolă Dobrosloveni are 
200 hectare cu sfeclă de zahăr. To
varășa Dumitra Păun, primarul co
munei, ne spunea că recolta a fost 
strînsă de pe o suprafață de peste 
100 hectare. „Și astăzi avem oameni 
la recoltat" — spunea primarul. In 
cîmp, intr-adevăr, erau numeroși 
cooperatori la recoltat. Găsim, in 
același timp, mari cantități de sfeclă 
în grămezi netransportate și nu de 
o zi-două, ci, după cum am aflat, 
de 12—14 zile. Rădăcinile „pălite" au 
început, pe alocuri, să se strice. Așa
dar, in vreme ce peste 1 000 tone 
de sfeclă este în grămezi, continuă 
recoltarea. De ce ? „Vrem să înche
iem această tarla" — ne răspunde 
primarul. Dar, potrivit graficului, tre
buie recoltate doar 40 tone pe zi. 
„Așa cum am spus, vrem să înche
iem cît mai repede recoltarea, dar 
nu avem mijloace de transport". La 
baza de la Romula, aflată pe terito
riul comunei Dobrosloveni, deci la 
distantă de cîțiva kilometri, se pu
tea transporta sfecla de zahăr cu 
atelajele. Dar acest lucru nu se face, 
cu toate că la această bază se pot 
prelua cantități mai mari de sfeclă 
decît cele înscrise în grafic.

Aceasta este situația de pe teren, 
in vreme ce atit Ia consiliul popular 
comunal, cît și la Centrul de cultură 
a sfeclei de zahăr de la Caracal, pe 
hîrtie era cu totul altceva. Șeful 
centrului, tovarășul George Voicu-

alta pe cîmp
lescu, ne spune că „la Dobrosloveni 
totul este în regulă, totul decurge 
normal ; au netransportate din cîmp 
doar 20 tone și deci nu au nevoie 
de mijloace de transport". Am in
sistat mai mult asupra situației în- 
tilnite la Dobrosloveni, deoarece ase
menea stări de lucruri se fac sim
țite și în multe alte unități: Băbiciu, 
Gostavăț, Bucinișu, Vădastra, Orlea, 
Grojdibod etc., unde mai sînt pe 
cîmp, în fiecare unitate, între 400 și 
700 tone sfeclă.

Se manifestă deficiențe serioase 
în folosirea mijloacelor de transport. 
Deși terenurile cooperativei agricole 
Cioroiu nu se află decît la 7—8 km 
de baza unde se depozitează sfecla 
de zahăr, nu se fac mai mult de 
două transporturi pe zi. Motivul ? 
Ni-1 explică rutieristul Gheorghe 
Știucă : „Dacă la încărcatul celor 
două remorci au fost doar trei oa
meni, ce să fac ?“. Deci, în vreme 
ce mijloacele de transport nu sînt 
bine utilizate, se solicită alte capa
cități. Și nu este un caz singular, 
deoarece în săptămîna trecută abia 
s-a ajuns în medie pe zi la două 
curse cu un mijloc de transport.

„După ședința comandamentului 
județean — ne spune tovarășul Du
mitru Vasile, directorul întreprin
derii de industrializare a sfeclei de 
zahăr Corabia — situația s-a îmbună
tățit mult. în ziua de 22 septem
brie, de exemplu, s-au efectuat in 
medie 3,2 transporturi la cele 740 
capacități repartizate. Dealtfel, in 
această zi am preluat cu mijloace 
auto 2 400 tone, la care se adaugă 
alte 3 000 tone transportate pe calea 
ferată. Aceste cantități sînt peste 
cele înscrise în grafic cu 1 700 tone 
și dorim ca sfecla de pe cîmp să 
ajungă cît mai repede la prelucrare".

Trebuie luate în continuare măsuri 
pentru ca întreaga cantitate de sfe
clă recoltată să fie repede transpor
tată la fabrică, ca să nu se piardă 
nimic dip conținutul de zahăr.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii*
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZIMBABWE, CANAAN SODINDO BANANA
încheierea convorbirilor oficiale

Marți s-au încheiat convorbirile 
oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Canaan Sodindo Banana, președintele 
Republicii Zimbabwe.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Constantin, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Angelo Miculescu, viceprlm-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Tudor 
Postelnicu, ministru secretar de stat 
la Ministerul de Interne, Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului

(Urmare din pag. I)

făptui măsurile deja initiate, care să 
ducă la o creștere substanțială a co
merțului, la promovarea și adîncirea 
cooperării în producție, mai ales prin 
crearea de societăți mixte în sectoa
rele agriculturii, mineritului, geolo
giei, industriei prelucrătoare și trans
porturilor.

Pentru constituirea unui cadru ju
ridic favorabil promovării relațiilor 
economice, cu prilejul vizitei s-au 
semnat un acord comercial șl un 
acord de cooperare economică și teh
nică între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zimbabwe.

S-au evidențiat, totodată, dorința șl 
Interesul părților pentru inițierea și 
dezvoltarea colaborării în domeniile 
învățămîntului și formării cadrelor, 
sănătății, culturii și informațiilor. Ei 
au exprimat dorința de a facilita că
lătoriile între cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Canaan Banana au evocat 
solidaritatea tradițională dintre Par
tidul Comunist Român și Uniu
nea Națională Africană Zimbabwe 
(Z.A.N.U.) și importanța ei deosebită 
pentru adîncirea prieteniei și conlu
crării dintre cele două țări și popoa
re. Au apreciat, de asemenea, că o 
colaborare prietenească între organi
zațiile de tineret, obștești și sindicale 
din Zimbabwe și România favorizea
ză mai buna cunoaștere și colabora
rea dintre popoarele lor și constituie, 
totodată, o contribuție la cauza pă
cii, libertății, independenței națio
nale, egalității între popoare, progre
sului social și înțelegerii între na
țiuni.

Cei doi președinți au’efectuat un 
schimb de păreri asupra principale
lor probleme internaționale, eviden
țiind îngrijorarea guvernelor și țări
lor lor față de înrăutățirea climatu
lui politic mondial, care pune în pe
ricol pacea, independenta și suvera
nitatea popoarelor. Ei au apreciat că 
această situație este rezultatul acu
mulării unui șir de probleme nerezol
vate la timp sau rezolvate numai 
parțial, al intensificării tendințelor 
de reîmpărțire a lumiî în sfere de 
dominație și influență, al adîncirii 
contradicțiilor economice și politice 
dintre state și grupuri de state, al 
instabilității economiei mondiale, a- 
fectată de criza economică, criza e- 
nergetică, și in special cea petrolieră, 
al recrudescenței manifestărilor ve
chii politici imperialiste de forță și 
dictat și al încălcării independenței și 
suveranității naționale. Au constatat 
că, deși încordarea s-a diminuat în- 
tr-o anumită măsură în ultimul timp, 
problemele care au generat-o rămîn 
încă nesoluționate.

Cei doi șefi de stat au considerat 
că, in condițiile actuale, apare mai 
necesară decît oricînd intensificarea 
eforturilor tuturor statelor, ale po
poarelor, ale forțelor înaintate de 
pretutindeni pentru eliminarea po
liticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru a împiedica agra
varea situației internaționale și a 
asigura reluarea și continuarea 
cursului spre destindere, bazată pe 
respectarea cu strictețe a principiilor 

comerțului exterior șl cooperării 
economice internaționale. Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, Petre Gigea, 
consilier al președintelui Republicii, 
Ion Popescu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, 
Petre Tănăsie, director în M.A.E., 
Petre Blajovici, ambasadorul țării 
noastre în Republica Zimbabwe.

Din partea Republicii Zimbabwe 
— tovarășii S. T. Sekeramayi, mi
nistrul pămînturilor, reașezării și 
dezvoltării rurale, Dennis Norman, 
ministrul agriculturii, W. Ndangana, 
M. Dube și M. Chambati, membri ai 
parlamentului, S. Gava, consilier 
ministerial, L. Mazivisa, consilier al 
primului ministru, S. Sibanda, se
cretar prezidențial, J. Shoniwa șl 
J. Madebu, funcționari în M.A.E.

COMUNICAT COMUN
egalității în drepturi, Independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu for
ța, pe recunoașterea dreptului fie
cărui popor la dezvoltarea liberă șl 
independentă.

Preocupați de persistența unor 
stări de încordare și conflict în dife
rite zone ale globului, în care adesea 
sînt antrenate și țări în curs de dez
voltare, ale căror eforturi și resurse 
sînt deturnate de la obiectivele lor 
de dezvoltare economică și socială, 
cei doi președinți și-au exprimat con
vingerea că pacea și securitatea in
ternațională reclamă soluționarea tu
turor diferendelor pe cale pașnică, 
prin tratative între părțile interesate.

Preocupați de amploarea fără pre
cedent pe care a luat-o cursa înar
mărilor, președintele Republicii So
cialiste România și președintele Re
publicii Zimbabwe au reafirmat fer
ma lor convingere că limitarea și 
oprirea acesteia, realizarea unor mă
suri concrete de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, re
prezintă o problemă-cheie a relații
lor internaționale actuale, de care 
depind pacea, securitatea și progresul 
omenirii. Ei au reafirmat sprijinul 
pentru apărarea celui mai fundamen
tal drept al națiunilor : dreptul la 
viață, la pace, la existență liberă șl 
independentă.

Ei consideră că uriașele mijloace 
materiale și financiare, uriașele forțe 
umane angrenate in procesul înar
mărilor trebuie să fie puse în fo
losul popoarelor, în special din ță
rile în curs de dezvoltare, în vede
rea accelerării progresului lor eco- 
nomico-social, a ridicării bună
stării lor materiale și spirituale.

Președinții României și Zimbabwe 
și-au exprimat îngrijorarea în legă
tură cu fenomenul subdezvoltării, 
subliniind că lichidarea lui consti
tuie una din problemele fundamen
tale ale lumii contemporane. Ei s-au 
pronunțat pentru dreptul tuturor 
popoarelor la dezvoltare și au apre
ciat că împărțirea lumii în țări bo
gate și țări sărace și adîncirea con
tinuă a decalajului dintre acestea 
contravin aspirațiilor lor de a trăi 
într-o lume mai bună și mai dreaptă. 
Ei consideră că edificarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale este de interes vital pentru 
toate statele, indiferent de sistemul 
lor social-economic și politic, de 
nivelul lor de dezvoltare. Consta- 
tînd că în negocierile internaționale 
de pînă acum nu s-au realizat pro
grese semnificative, că situația eco
nomiei mondiale continuă să se 
agraveze, cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat pentru adoptarea de 
către Adunarea Generală a O.N.U. a 
strategiei internaționale pentru dez
voltare in deceniul ’80 și a lansării 
negocierilor globale în vederea edi
ficării noii ordini economice inter
naționale.

Președinții României șl Zimbabwe 
au reliefat că securitatea și coope
rarea pe continentele in care sint 
situate țările lor sint de importanță 
capitală pentru pacea mondială și 
însăși existența umanității.

Și-au exprimat speranța că reuniu
nea de la Madrid din toamna acestui

în cadrul ultimelor runde de con
vorbiri, cei doi președinți au relevat 
cu satisfacție rezultatele rodnice ale 
dialogului purtat și au subliniat în
semnătatea înțelegerilor convenite, 
care exprimă voința comună de a 
dezvolta și mal puternic colaborarea 
dintre România și Zimbabwe pe 
tărîm politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte domenii 
de activitate, de a intensifica și di
versifica cooperarea în producție, de 
a întări prietenia și solidaritatea 
dintre popoarele noastre.

în același timp, a, fost afirmată 
încrederea că, în spiritul hotăririlor 
stabilite. România șl Zimbabwe vor 
conlucra tot mai strîns pe arena 
mondială, sprijinind ferm lupta po
poarelor Împotriva imperialismului, 

an a țărilor semnatare ale Actului 
final de la Helsinki va contribui la 
crearea unui climat de adevărată 
încredere, care să deschidă calea tre
cerii la măsuri concrete de dezanga
jare militară și dezarmare, la des
tindere, asigurarea securității și dez
voltarea colaborării in Europa. Ei 
s-au pronunțat pentru adoptarea de 
către această reuniune a unei hotă- 
rîri clare in vederea convocării unei 
conferințe de încredere și dezarmare 
în Europa. S-au pronunțat, de ase
menea. pentru oprirea amplasării pe 
continent de noi rachete 'și arme de 
distrugere în masă. Au fost de acord 
că asigurarea securității europene ar 
exercita o influență pozitivă asupra 
climatului politic internațional, asu
pra păcii, destinderii și securității in 
întreaga lume.

Analizînd situația de pe continen
tul african, cei doi președinți și-au 
exprimat convingerea că victoria ob
ținută de poporul Zimbabwe și crea
rea statului său independent vor avea 
consecințe pozitive asupra ansamblu
lui Africii australe. Ei au subliniat 
însemnătatea deosebită a consolidă
rii unității poporului, a independen
ței naționale pentru înfăptuirea pro
gresului economic și social și a păcii 
în țară.

Președinții au subliniat cerința ur
gentă a asigurării independenței Na
mibiei, a dreptului poporului nami- 
bian de a-și alege liber calea dez
voltării viitoare în conformitate cu 
aspirațiile și interesele sale. Au rea
firmat solidaritatea militantă și spri
jinul activ acordat de țările lor lup
tei poporului din Namibia pentru li
bertate și independență, sub condu
cerea S.W.A.P.O., reprezentantul său 
legitim.

Cei doi șefi de stat au reliefat spri
jinul lor activ pentru lupta dreaptă 
a populației majoritare din Africa de 
Sud in vederea eliminării cu desă- 
vîrșire a politicii de apartheid și dis
criminare rasială. Au condamnat 
energic acțiunile militare agresive 
întreprinse de regimul rasist din 
Africa de Sud Împotriva statelor 
africane independente, cerînd să se 
pună capăt tuturor încălcărilor suve
ranității și integrității lor teritoriale.

Cei doi președinți au declarat 
sprijinul lor pentru eliminarea totală 
a politicii de dominație imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă, pentru 
respectarea dreptului popoarelor afri
cane de a-și decide singure destinele. 
Ei și-au exprimat convingerea că 
problemele nesoluționate de pe conti
nentul african trebuie să fie rezolva
te in conformitate cu Carta Organi
zației Unității Africane. Ei au apre
ciat rolul pozitiv al O.U.A. in găsi
rea de soluții pașnice disputelor 
existente intre unele state africane, 
în interesul unității și al cooperării 
mai strinse între ele, in vederea 
asigurării păcii, securității, înțele
gerii și stabilității in Africa.

Relevînd pericolul nesoluționării 
stărilor conflictuale existente în 
lume, cei doi președinți au reafirmat 
importanta deosebită pe care o are 
pentru pacea și securitatea interna
țională reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu. Ei au subliniat că 
este imperios necesar să se intensi
fice eforturile pentru realizarea unei 

colonialismului și neocolonialismu- 
lui, a oricăror forme de dominație 
și asuprire, pentru libertate, inde
pendență și progres social, contri
buind activ la instaurarea unui cli
mat de pace, destindere, securitate 
și cooperare în Europa, în Africa și 
în întreaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Canaan Sodindo Banana au convenit 
să continue dialogul la nivel înalt 
dintre România și Zimbabwe, in in
teresul extinderii șt aprofundării 
neîntrerupte a bunelor relații, de 
trainică prietenie, solidaritate mili
tantă și largă colaborare dintre 
partidele, țările șl popoarele noastre.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

păci globale, juste si durabile în 
această zonă. Au exprimat convinge
rea lor că problema palestiniană este 
factorul esențial al conflictului din 
Orientul Mijlociu și că nu va fi pace 
in această regiune fără solutionarea 
acestei probleme, fără asigurarea 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv dreptul la auto
determinare și la stabilirea unui stat 
propriu independent. Cei doi șefi 
de stat au fost de acord că pen
tru instaurarea păcii In regiune 
sint necesare noi inițiative care 
să poată duce la un nou cadru de 
negocieri sub forma unei conferințe 
internaționale, sub egida și cu parti
ciparea activă a O.N.U., la care să 
la parte toate părțile Interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, reprezentantul legitim al 
poporului palestinian, ca și alte sta
te care pot contribui la soluționarea 
globală a problemei Orientului Mij
lociu.

Cei doi președinți au apreciat că 
actualele condiții internaționale fac 
și mai mult necesară creșterea rolu
lui O.N.U. in viața internațională, a 
contribuției sale la soluționarea pe 
calea tratativelor a problemelor ce 
confruntă omenirea. Președintele 
Republicii Socialiste România și-a 
exprimat satisfacția tn legătură cu 
admiterea statului Zimbabwe in 
marea familie a statelor membre ale 
O.N.U. și Încrederea că cele două 
țări vor colabora fructuos in organi
zația mondială. Cei doi președinți au 
exprimat voința țărilor lor de a co
labora activ și in cadrul altor orga
nisme și organizații internaționale, 
al „Grupului celor 77“ și al mișcării 
de nealiniere, pentru apărarea păcii, 
întărirea securității internaționale. 
Înfăptuirea dezarmării și promo
varea cooperării și prieteniei intre 
toate popoarele.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Zimbabwe au evidențiat rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor pe care 
le-au avut și au apreciat că prima 
vizită în Republica Socialistă Româ
nia a Șefului statului Zimbabwe și 
documentele adoptate cu acest pri
lej reprezintă o contribuție impor
tantă la extinderea relațiilor de prie
tenie și cooperare Intre cele două 
țări, spre binele reciproc al popoare
lor lor, al politicii de pace, destin
dere, independență națională și co
laborare Intre toate națiunile.

Președintele Canaan Banana a ex
primat cele mai vii mulțumiri pen
tru primirea cordială șl ospitalitatea 
de care s-a bucurat, Împreună cu 
tovarășa Janet Banana și delegația 
care l-a însoțit, in perioada vizitei 
in Republica Socialistă România.

Președintele Canaan Banana șl 
tovarășa Janet Banana au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu 
invitația de a efectua o vizită oficia
lă de prietenie în Republica Zim
babwe. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmind a fi 
stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.
București, 23 septembrie 1980

Imagini din timpul vizitei la Institutul politehnic București

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU
Șl CANAAN SODINDO BANANA,

oaspeți ai studenților și cadrelor didactice

de la Institutul politehnic din București
După cea de-a doua rundă de con

vorbiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl tovarășul Canaan So
dindo Banana, președintele Repu
blicii Zimbabwe, au fost oaspeții 
studenților și cadrelor didactice de 
la Institutul politehnic din Bucu
rești, cea mai mare unitate de în- 
vățămînt tehnic din țară, unde 
se pregătesc aproape 29 000 de vi
itoare cadre în mai mult de 200 de 
specialități. Din aceștia, aproape 
1 000 de tineri sînt veniți din dife
rite țări ale lumii pentru a se spe
cializa în țara noastră.

GheorgheLa vizită au participat
Pană, președintele consiliului popu
lar municipal, primarul 
Capitalei, precum și 
oficiale din

general al 
persoanele 

Republica Zimbabwe 
care îl însoțesc pe înaltul oaspete.

La sosirea la institut, cei doi șefi 
de stat sint întîmpinați cu îndelungi 
aplauze. Ministrul educației și învă- 
țămintului, Aneta Spornic, urează 
un cald și bun venit distinșilor 
oaspeți. O companie alcătuită din 
studenți, membri ai gărzilor patrio
tice și studente care efectuează 
stagiul militar prezintă onorul. Tineri 
și tinere oferă flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Canaan So
dindo Banana.

In holul institutului, rectorul Poli
tehnicii bucureștene. Radu Voinea, 
înfățișează profilul și activitatea 
acestui institut de învățămînt, modul 
cum a fost realizată integrarea 
procesului educativ și de învâțâmint 
cu cercetarea, proiectarea și pro
ducția. Este prezentată concepția 
care stă la baza organizării și desfă
șurării activității institutului, a între
gului nostru învățămînt — concepție 
elaborată pe baza indicațiilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — astfel 
incit fiecare facultate să fie practic 
un centru de învățămînt, un labora
tor de cercetare și o unitate de 
producție. Se prezintă rezultatele 
obținute de studenți și profesori în 
activitatea comună de soluționare a 
unor teme de cercetare solicitate 
de întreprinderi, între care se nu
mără linii automate de turnare, 
contribuții la dezvoltarea sistemului

energetic, la realizarea unor mate
riale, tehnologii și aparate noi pentru 
nevoile industriei. înaltul sol al po
porului Zimbabwe urmărește cu aten
ție și admirație unele dintre mași
nile și dispozitivele realizate de 
studenți pe bază de contracte cu 
unități industriale.

După ce au luat cunoștință de 
rezultate ale îmbinării strinse a 
procesului instructiv-educativ cu 
activitatea de soluționare practică 
a unor necesități ridicate de dez
voltarea diverselor ramuri ale eco
nomiei naționale, înalții oaspeți sint 
invitați la Facultatea de energetică, 
unde vizitează laboratoarele pen
tru centrale și stații electrice, pri
mind explicații asupra modului în 
care studenții sint pregătiți încă 
din anii de studiu în condiții in
dustriale de producție.

La Facultatea de automatică, care 
este vizitată în continuare, oaspeții 
se opresc, de asemenea, in unele 
laboratoare și ateliere de producție, 
luînd cunoștință de activitatea de 
cercetare și proiectare desfășurată 
de studenți și cadre didactice. Se 
subliniază că această orientare im
primată școlii românești de secre
tarul general al partidului dă re
zultate deosebite, absolvenții puțind 
prelua și rezolva direct sarcinile 
complexe Ia locul de muncă imediat 
după repartizarea lor în unitățile 
industriale.

Pe parcursul vizitei, tovarășul

Vizita tovarășei Janet Banana
Tovarășa Janet Banana a vizitat 

marți întreprinderea de confecții și 
tricotaje București. în timpul vizi
tei, pe parcursul căreia a fost înso
țită de Tamara Dobrin, președin
tele executiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S . șl de tovarășa Elena Nae, 
președintele Consiliului popular al 
sectorului 8, a făcut cunoștință cu 
realizări semnificative tnregistrate în 
direcția diversificării sortimentelor, a 
ridicării calității produselor. Expozi
ția de confecții vizitată, ca și parada 

Nicolae Ceaușescu se Interesează de 
modul cum sînt îndeplinite sarci
nile de mare răspundere care revin 
învățămîntului tehnic în perspectiva 
dezvoltării continue a întregii eco
nomii naționale, apreciază succe
sele obținute de cadrele didactice și 
studenții institutului In direcția 
adincirii integrării pregătirii teo
retice cu cercetarea și producția și 
cere, totodată, să se persevereze în 
această orientare pentru rezolvarea 
unor teme majore pe care le ridică 
activitatea de zi cu zi din întreprin
deri, să se obțină rezultate la nive
lul dotării tehnice de care dispune 
în prezent acest important institut 
de învățămînt superior.

Pretutindeni pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Canaan Sodindo Banana sînt 
aplaudați cu însuflețire de' miile de 
studenți ieșiți in întîmpinare.

Felicitînd călduros cadrele didac
tice și studenții, președintele Canaan 
Sodindo Banana și-a exprimat apre
cierea pentru tot ceea ce s-a rea
lizat aici, în institut, și a semnat în 
cartea de onoare a acestei presti
gioase instituții de învățămînt su
perior din țara noastră.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Canaan Sodindo Banana au răspuns 
cu multă cordialitate manifestărilor 
de simpatie ale studenților și cadre
lor didactice din Institutul politehnic 
bucureștean.

model urmărită în încheiere s-au 
bucurat de aprecieri deosebite.

Tovarășa Janet Banana a vizitat, 
de asemenea, Institutul pentru ocro
tirea mamei și copilului. Aici a fost 
întimpinată de tovarășa Lidia 
Orădean, secretar de stat la Ministe
rul Sănătății. Oaspetele a luat cunoș
tință cu admirație de grija manifes
tată in România pentru creșterea și 
ocrotirea copiilor și a semnat, in 
încheierea vizitei, in cartea da 
onoare a institutului.

(Agerprea)
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! FAPTUL| 
[DIVERS!
| Bunul gospodar |

ILa clubul „23 August" din 
Botoșani a avut loc o festivitate ■ 
emoționantă : s-a sărbătorit ie
șirea la pensie a lucrătorului '

IVasile Dumitreasa, omul care 
timp de 35 de ani s-a ingrijit de 
buna gospodărire și înfrumuse- I

Ițare a orașului. Felicitindu-l 
pentru cele 20 de distincții și I 
diplome ce i-au încununat acti
vitatea, primarul municipiului, ’

I Ileana Jalbă, i-a oferit și tra- . 
diționalul baston de pensionar. I 
„Vă mulțumesc frumos de aten- I

Iție, a răspuns sărbătoritul. Dar 
să știți că încă multă vreme I 
n-am să-l port. Pentru că, deși | 
pensionar, voi continua să mă

Iocup și pe mai departe tot de ■ 
gospodărire și înfrumusețare. I 
Bineînțeles, nu a întregului oraș, •

Ici a cartierului unde locuiesc 
și căruia, in această privință, vă I 
rog să nu-i purtați de grijă". | 
Atunci, „La mulți ani !“ bunu-

I lui gospodar. ■

. Mierea
I ca medicament * 1

Ca și în întreaga țară, în județul 
Neamț trecutul și prezentul se îm
pletesc, se conjugă spre toarcerea, 
neîncetata toarcere a viitorului. Și 
dacă inima acestui admirabil ținut 
din mijloc de Moldovă, întins între 
tancurile Ceahlăului și valurile 
Șiretului, este municipiul Piatra 
Neamț, pe cuprinsul lui înfloresc și 
Romanul și Tîrgu Neamțului și 
Bicazul, ca să nu mai înșir așezările 
rurale de la Pipirig și Bălțătești, de 
la Oglinzi și Borca ori Humulești și 
Războieni.

In străfundurile istoriei, cu 2 000 
de ani în urmă, pe locul Pietrei- 
Neamț de azi, s-a zidit Petrodava, 
consemnată de Ptolemeu printre cele 
mai însemnate 
oppida din Dacia. 
Pe malurile Cra- 
căului, lîngă Bo- 
dești, arheologii 
au descoperit una 
din cele mai va
loroase opere de 
artă din epoca 
eneolitică : „Hora 
de la Frumușica" 
— o statuetă din 
lut ars, pictată, 
cuprinzind șase 
siluete feminine, 
înlănțuite în iu
reșul unui dans 
frenetic. Și nu de
parte de Frumu
șica, tot arheolo
gii au descoperit 
cetatea geto-dacă 
de pe Bîtca 
Doamnei — o ade
vărată Sarmize- 
getusă a Daciei 
de răsărit. Un 
castel puternic 
fortificat, împo
dobit cu altare și 
incintă sacră, stă 
în pisc de -munte 
ca un solid centru 
de apărare a Pe- 
trodavei, formînd 
împreună cu ce- 
tățuia de pe Cozla 
și cea de la Pia
tra Șoimului un 
adevărat complex 
defensiv, mult
asemănător cu cel 
din Munții Orăș- 
tiei, zidit de dacii 
lui Burebista și 
Decebal. Arheolo
gii și istoricii ti
neri, care au în
ceput acum res
taurarea cetății 
de pe Bîtca Doamnei, argumen
tează faptul istoric că aici a stâ- 
pînit „regele Dicomes", unul din ur
mașii lui Burebista. Zidurile groase 
de piatră de pe Bîtca Doamnei, din 
antica Petrodava, ca și gingășia și 
subtilitatea „Horei de la Frumușica" 
alcătuiesc semnele forței materiale și 
spirituale, cei doi poli de rezistentă 
ai seminției din răsăritul Carpaților. 
Se vede limpede, tot mai limpede, 
cu fiecare nouă descoperire că 
acei strămoși ai noștri au fost oa
meni de nădejde, creatori ai unei 
civilizații care merită alinierea in
tre civilizațiile clasice ale lumii 
antice.

Și în acest colț al României, tn 
tulburata vreme a migrațiilor, s-a 
plămădit puternica rădăcină româ
nească. Iar evul mediu se înrăbo- 
jează In acest județ cu zidirea Ce
tății Neamțului, acolo „pe o stîncă 
neagră", pe mal de Ozană, în vre
mea primilor voievozi moldoveni de 
neam mușatin. In apropiere, la 
Ghindăoani (Hîndău), în 1395, Ștefan 
voievod zdrobește oastea lui Sigis
mund de Luxemburg, exponentul 
politicii de expansiune maghiară la 
est de Carpați. Ghindăoanii sînt o 
Posadă moldovenească, așa după 
cum Războienii (Valea Albă) au 
fost în 1476 Thermopilele rezisten
tei antiotomane, în vremea lui Ște
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„Dînd drumul la butelia de 
aragaz, am intîrziat să aprind 
gazul imediat. Cind am aprins 
chibritul gazele au făcut explo
zie și m-am ales cu arsuri du
reroase pe mîini — ne scrie 
Elvira Sbircea, din Drobeta- 
Turnu Severin (str. Oltului nr. 
13). Mi-am adus atunci aminte 
că am citit cu vreun an in 
urmă, în ziarul «Scînteia», la 
rubrica -De pretutindeni», că 
un fermier american care sufe
rise arsuri grave, neavind alt 
medicament la dispoziție, s-a 
uns cu miere de albine. Am 
aplicat și eu metoda. După două 
ore de la aplicarea mierii, du
rerile au încetat, iar pielea s-a 
vindecat repede, fără a rămine 
vreo cicatrice. Vă mulțumesc și 
propun să popularizați trata
mentul". Ceea ce și facem cu 
plăcere. , .

Inovații 
calendaristice

„Vă trimitem alăturat o pagină 
din fila calendarului editat de 
Întreprinderea de reparații auto 
din Baia Mare -IMRAUT-", ne 
scrie Dorin Pusta, maistru la În
treprinderea de sticlărie din Po
iana Codrului. Și nu ne-o trimi
te întimplător. Astfel, putem 
afla noutatea că luna septem
brie are 31 de zile, că începe 
intr-o zi de miercuri, deși a 
început luni, că după ziua de 31 
septembrie — care conform a- 
cestui calendar este vineri — 
urmează luni 1 octombrie, că 
în septembrie duminicile poartă 
de fapt datele zilelor de marți, 
iar în octombrie, datele zilelor 
de vineri...

Nu știm dacă autorii acestei 
absolut inedite opere tipogra
fice au fost premiați cum se 
cuvine, dar citind-o îți face 
capul... calendar.
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N-a avut răbdare
De cele mai multe ori, răb

darea este o adevărată comoară 
de aur. Să nu fi știut acest lucru 
Dumitru Bean, de la întreprin
derea „Mucart" din Cluj-Na
poca? Circuited cu autoturismul, 
a încălcat reguli de circulație 
care au dus la suspendarea per
misului său pe 2 luni. Dar, in 
loc să aștepte cu răbdare expi
rarea termenului, a început să 
circule fără permis. A fost re
pede prins. Acum însă situația 
lui se prezintă mult mai grav, 
circulația pe drumurile publice 
fără permis de conducere con
stituind o încălcare gravă a legii.

Așa se întimplă cind nu ai 
răbdare.

Hipică
Sportivii din cadrul secției de 

călărie a clubului „Agronomia" 
din Timișoara și-au delectat in 
mai multe rinduri in această 
vară suporterii și admiratorii cu 
atractive demonstrații hipice,' 
găzduite de stadionul Tineretu
lui din Parcul Rozelor. Dar 
ceea ce au putut vedea timișo
renii intr-o duminică recentă a 
întrecut și cele mai optimiste 
așteptări. Pe parcursul unui 
program de 3 ore, călăreții și 
caii de la „Agronomia" au exe
cutat exerciții de indeminare 
și curaj, ștafete combinate, ca
rusele, curse de galop, jocuri 
călare și, bineînțeles, clasica 
probă de sărituri peste obsta
cole. In final, copiii prezenți la 
stadion au fost plimbați cu tră
surile sau călare. Felicitări or
ganizatorilor, care au reînnoit 
interesul pentru un sport cu 
vechi tradiții in țara noastră.

Cum păstrați 
legitimațiile ?

O echipă de la miliția jude
țului Iași a organizat, recent, o 
acțiune spontană de verificare a 
modului cum se fac paza și 
accesul intr-o serie de între
prinderi din municipiul Iași. 
Cu acest prilej s-a constatat o 
preocupare mai mare din partea 
lucrătorilor de pază pentru a 
controla legitimațiile, cît și pen
tru a preveni sustragerea de bu
nuri materiale, tn același timp 
însă au fost găsite 114 persoane 
cu legitimații deteriorate și care 
fuseseră totuși admise în uni
tățile respective. De aseme
nea, 14 paznici au fost găsiți 
dormind, cu toate Că abia se 
lăsase întunericul. Fiecare din 
aceștia au fost sancționați cu 
amendă de 400 lei. Să mai 
doarmă in post dacă le con
vine I
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Rubrică realizată de
Gheorghe MITKOI
și corespondenții „Scînteii “

Există opinii cu privire la dezvol
tarea popoarelor care — chiar dacă 
sînt parțial inexacte sau insuficient 
informate — manifestă străduința 
lăudabilă de a nu se îndepărta de 
realitate, de adevăr, după cum exis
tă și opinii, „teorii", păreri și comen
tarii rău intenționate, care viciază a- 
devărul și — în același timp, pentru 
a cîștiga credit — caută să se înfă
țișeze sub masca unor argumentări 
„obiective". în astfel de cazuri „fap
tele" sînt selectate arbitrar, se rela
tează chiar fracțiuni de adevăr, pen
tru ca — vehiculat într-un asemenea 
sos, tratat cu toate „condimentele so
fisticii" — neadevărul să „treacă 
rampa" la publicul larg.

Aceste caracteristici ies la iveală 
și atunci cind unii comentatori de 
peste graniță compară gradul de dez
voltare economică, nivelul de viață 
din România cu cel existent în țările 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic. în focul argumentării, al „ci
tării demonstrative" din „World Bank 
Atlas" ori din alte surse statistice, se 
pierd din vedere (sau se lasă delibe
rat la o parte) o serie de factori ce 
și-au pus sau își pun amprenta asu
pra gradului de dezvoltare, a nivelu
lui de trai.

Ca orice fenomen sau proces cu 
cauzalitate complexă, și nivelul de 
dezvoltare sau de viață din orice țară 
are o dinamică a sa, un trecut și un 
prezent — și, indiscutabil, și un vii
tor — care nu pot fi corect înțelese 
dacă nu sînt privite în unitatea și în 
continuitatea lor. Să pornim de la 
prezent și să ne punem întrebarea : 
poate oare cineva — dacă vrea să 
respecte adevărul — să reproșeze ță
rilor în curs de dezvoltare decalaje
le care le despart, sub diverse as
pecte, de țările industriale avansate? 
Se poate oare face abstracție, în cazul 
unei comparații, de îndelungata asu
prire și jefuire colonială căreia cele 
dinții i-au fost victime, iar cele din 
urmă beneficiare?

în ce privește România, ce ne re
levă — în legătură cu problema la 
care ne referim — o incursiune, fie 
și succintă, în trecutul zbuciumat și 
multisecular al țării noastre ? înain
te de toate, ea ne relevă — cum sub
linia secretarul general al partidului 
în cuvintarea ținută la al II-lea Con
gres al consiliilor populare — că „po
porul român, cîteva sute de ani a 
plătit tribut diferitelor imperii, mai 
cu seamă imperiului otoman". Studii 
de specialitate, ca și manuale sau 
tratate aflate la îndemîna oricui au 
examinat pe larg această proble
mă. Oricîte cifre s-ar cita, și ori- 
cît de impresionante, esențiale ră- 
min două aspecte : 1) dominația 
politică era fundamentul pe care 
se ridica stoarcerea economică a 
țărilor române ; 2) tributul nu era 
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singura formă de exploatare, ci nu
mai o verigă dintr-un întreg sistem 
de exploatare a țărilor române. Ce
lelalte componente erau : dările ex
traordinare, peșcheșurile, sumele plă
tite, într-o anumită perioadă, pentru 
ocuparea tronului, prestațiile în natu
ră și în muncă, monopolul asupra co
merțului exterior al Moldovei și Țării 
Românești. Cu o durată mai scurtă și 
cu intensități mai reduse, exploatarea 
otomană s-a exercitat și asupra ce
leilalte țări românești, Transilvania. 
Odată cu slăbirea influentei imperiu
lui otoman, Transilvania a ajuns sub 
stăpînirea imperiului habsburgic, care

FIECARE PAS ÎNAINTE POPORUL NOSTRU l-A FĂCUT 
PRIN TRUDA SA, PRIN lORTELi: SALE 

Reflecții asupra factorilor ce au influențat dezvoltarea României 
de-a lungul timpurilor

i-a impus în scurtă vreme un statut 
politic de inegalitate și un regim eco
nomic de exploatare accentuată.

Imaginea noastră asupra unor stări 
din trecut ar fi, desigur, incompletă 
dacă n-am ține seama de contradic
țiile și ciocnirile de interese dintre 
cele trei imperii rivale : otoman, 
habsburgic și țarist. Frecventele răz
boaie dintre ele, purtate nu o dată pe 
teritoriul țărilor române, au dus la 
numeroase distrugeri de așezări șl 
bunuri materiale, Ia pierderi de vieți 
omenești, la jafuri, rechiziții și con
tribuții bănești sau de altă natură 
impuse locuitorilor, fără a mai socoti 
nenumăratele silnicii, mai mari sau 
mai mărunte, făptuite de armatele 
străine pe un teritoriu ce nu era cel 
al țării lor.

Stoarcerea economică a țărilor ro
mâne se solda astfel cu o uriașă și 
continuă hemoragie de resurse șl 
mijloace, cu reiterate eforturi de re
facere a ceea ce era periodic distrus 
sau avariat. Era astfel frînată serios 
acumularea, din generație în genera
ție, a roadelor dezvoltării materiale, 
a rezultatelor ce puteau fi lăsate ur
mașilor, iar din acest motiv se con
stituiau cu greu și premisele pentru 
dislocarea și înlăturarea structurilor 
social-economice de tip feudal, care 
încorsetau dezvoltarea de ansamblu 
a societății.

fan cel Mare. Atunci, în acel ceas 
de aprigă primejdie, Cetatea Neam
țului, prin eroismul plăieșilor adu
nați din satele din jur, l-a Înfrun
tat pe Mohamed II Cuceritorul — căci 
zidurile sînt tari numai cînd le stră
juiesc brațe vînjoase și inimi viteze 
— deschizîndu-și, peste mai bine de 
un secol, larg și sărbătorește porțile 
în fața oștilor lui Mihai Viteazul.

în veacurile următoare, istoria 
s-a afirmat pe plaiurile nemțene 
prin cărțile ieșite din tiparnițele de 
la Mănăstirea Neamțului, prin con
strucția primei fabrici moderne de 
hîrtie din întreaga Moldovă (1841), 
prin creșterea unei industrii fores

PIATRA NEAMȚ : Profunde înnoiri urbanistice pe străvechi meleaguri

O istorie bimilenară, mărturie 

a permanenței noastre, a forței 

de creație a poporului român

Dumitru ALMAȘ

tiere, consecința firească a bogăției 
codrilor din munții acestui județ și 
prin exercitarea plutăritului pe Bis
trița.

Intr-un județ de păstori, pădurari 
și agricultori s-a creat și aici, in 
umbra Ceahlăului și la confluența 
dintre rîul Moldova și Șiret, o clasă 
muncitoare tot mai numeroasă, pe 
măsură ce meșteșugurile și indus
tria sporeau și cîștigau importanță 
in economia țării. Aici, la sfîrșitul 
primului război mondial, secția lo
cală a Partidului Socialist număra 
aproape trei mii de membri. O pu
ternică organizație comunistă a 
ființat la Piatra după anul 1921, pre
zență activă in lupta generală a 
muncitorimii române.

Istoria curge ca un fluviu, cu va
luri mereu mai înalte ca să se re
verse maiestuos in mările fără ca
păt ale viitorului. Așa a curs istoria 
mai ales in anii evului nostru so
cialist. Ani in care meleagurile 
nemțene au cunoscut, ca și întreaga 
țară, profunde înnoiri ; în care ve
chiul municipiu a fost propulsat în 
șiragul marilor centre industriale 
ale țării. Ca și în alte zone ale țării, 
și aici se detașează prin rodnicia 
lor, prin amploarea împlinirilor, 
anii ultimului deceniu și jumătate. 
Rodnicie ce își are izvorul în acce
lerarea dezvoltării economice pe

în pofida acestor împrejurări vitre
ge, noi am înfăptuit pas cu pas, prin 
eforturi stăruitoare de muncă, iniția
tivă și inteligență politică, Unirea 
Principatelor (1859), Independența 
(1877), Marea Unire din 1918, iar ca
drul politic consecutiv îmbunătățit și 
consolidat a permis și o desfășurare 
din ce în ce mai largă pentru viața 
economică.

în perspectivă istorică îndelungată, 
trebuie însă spus că posibilitățile iz- 
vorîte din condițiile și evenimentele 
arătate mai sus n-au putut fi decît 
parțial fructificate. Tntîrzierea în 
dezvoltare, provocată de Îndelungata 
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dominație străină, a lăsat teren de 
pătrundere pentru capitalul străin de 
diverse proveniențe, iar de pe la sfîr- 
șitul veacului trecut, pentru monopo
lurile imperialiste. Iar acestea au 
stors din România profituri enorme. 
După cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „mai bine de 70 de ani, 
monopolurile imperialiste au luai din 
România zeci 'și zeci de miliarde de 
dolari. După unele calcule, cu muii 
peste 100 miliarde, așa cum au luai 
de pe intreg cuprinsul globului".

Jefuirea sistematică a bogățiilor tă
rii practicată de capitalul străin s-a 
realizat pe mai multe căi — înainte 
de toate pe calea investițiilor directe. 
Potrivit unor calcule estimative, în 
ajunul celui de-al doilea război mon
dial, capitalul străin deținea 38 la sută 
din capitalul societăților industriale 
pe acțiuni, iar în unele ramuri — 
precum industria extractivă, forestie
ră, acest procent era cu mult mai ri
dicat, reflectînd goana capitalului 
străin după profituri cît mal înalta 
dobîndite prin spolierea acerbă a bo
gățiilor naturale ale țării. Pentru un 
minimum de tehnologie modernă și 
de experiență tehnică avansată — al 

baza unor masive investiții ce se 
apropie, în aceste ultime trei cin
cinale, de cifra de 35 miliarde. Rod
nicie a cărei expresie condensată 
am găsit-o într-o altă cifră : în pre
zent întregii! volum al producției 
județului din anul 1950 se realizează 
doar in 9 zile. Căci dacă istoria 
epocii noastre s-a deschis aici cu 
marele izvor de energie și lumină 
de la Bicaz, cu lacul de baraj întins 
pînă la Poiana Teiului, cu hidrocen
trala de la Stejaru, astăzi fiicele ei, 
douăsprezece la număr, se Inșiruie 
de la Pîngărați și de la Doamna 
pînă departe la Bacău. Iar dacă 
atunci barajul a făcut să crească 

industria cimen
tului la Bicaz, 
acum recent a in
trat în funcțiune 
fabrica de ciment 
de la Tașca, una 
din cele mai mo
derne din tară și 
din lume.

Dacă Săvineștii 
și Roznovul de 
acum un sfert de 
veac erau două 
sate megieșe ■ ale 
Pietrei Neamț, de 
unde femei des
culțe aduceau „la 
tîrg", în trăiști, 
boțuri de brînză 
de vacă, ori cîte 
un pui de găină 
„să-l dea pe gaz, 
sare și chibrituri", 
azi aceste așe
zări sînt centrele 
unei industrii chi
mice de prim 
rang, cunoscute in 
multe țări din 
lume. Și cîte, 
multe și nenu
mărate înfăptuiri, 
și-ar merita locul 
în aceste însem
nări I

Toată această 
amplă și armoni
oasă dezvoltare a 
județului Neamț 
este încununată 
cu o remarcabilă 
activitate cultu- 
ral-artistică ; su
tele de școli scot 
anual zeci de mii 
de cadre tinere 
pentru industria 
și agricultura ju
dețului. Zeci de 
cluburi și de că

mine culturale întrețin, cu hărnicie, 
dorința de cunoaștere și de instrui
re a satelor. Piatra Neamț este în
zestrat cu cîteva licee profilate pe 
nevoile concrete ale economiei, teh
nicii și culturii județului. „Teatrul 
Tineretului" din acest oraș are de 
mult un binemeritat prestigiu. Mu
zeul de arheologie azi a deve
nit un ilustru muzeu istoric, cu 
o secție de artă plastică in care 
strălucesc, pe lîngă maeștrii mai 
vechi : Tonitza, Băeșu, Isachie, Pe- 
trașcu, Vorel, și numeroși dintre ar
tiștii tineri, unii djntre ei de origine 
nemțeană. Iar în Județul unde s-a 
născut Ion Creangă, unde a trăit și 
a scris Calistrat Hogaș, acel Homer 
al Munților Bistriței, unde de atitea 
ori au poposit M. Sadoveanu și D.D. 
Pătrâșcanu, unde au găsit loc de 
odihnă și creație Vlahuță și Cara- 
giale, Ibrăileanu, Topîrceanu ori Io
nel Teodoreanu, nu se putea să nu 
activeze, cu frumoase inițiative in 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României", și un cenaclu literar.

E un adevăr elementar că oame
nii, angajați in construirea unei so
cietăți noi, a unei lumi noi trebuie 
să muncească mult și să viseze mult. 
Iar cei din Piatra și din Județul 
Neamț, ca și din întreaga țară, asta 
fac : muncesc mult și visează mult, 
ca și meleagurile pe care trăiesc să 
fie tot mai bogate și mai frumoase. 

căror monopol II dețineau și îl pă
zeau cu strășnicie un grup restrîns de 
țări dezvoltate — prețul plătit de 
România, ca și de multe alte țări a 
fost imens. Este semnificativ pentru 
proporțiile jafului practicat de mono
polurile străine faptul că investițiile 
inițiale, de regulă minime, înregistrau 
în timp scurt creșteri incredibile. Se
cretul ? Plusvaloarea creată cu sudoa
rea și, nu arareori, cu sîngele muncito
rilor autohtoni se acumula, ca o ava
lanșă, sub formă de capital străin 
sau era trimisă peste hotare, fiind 
astfel sustrasă din circuitul firesc al 
propriei noastre dezvoltări. Pe de 

altă parte, distribuția anarhică a res
pectivelor investiții, guvernată doar 
de interesul obținerii unor profituri 
cît mai mari, a determinat o dezvol
tare anarhică a economiei, cu grave 
disproporții între ramuri. Așa se ex
plică de ce pînă la primul război 
mondial n-am avut deloc construcții 
de mașini, iar pină la Eliberare, în 
pofida unor inițiative — întreprinse 
mai ales de stat — ele au rămas, 
practic, neînsemnate. Așa se explică 
de ce aveam resurse petroliere și 
extracție de petrol, dar n-aveam uni
tăți producătoare de utilaj petrolier ; 
aveam un mare sector de exploatări 
forestiere, dar nu aveam o industrie 
a lemnului, de aceea lemnul era ex
portat după o sumară prelucrare pri
mară sub formă de cherestea sau 
chiar numai sub formă de bușteni ; 
eram socotiți o țară „eminamente a- 
gricolă", dar lipsea aproape complet 
producția de utilaj agricol, de îngră
șăminte chimice, de material pentru 
irigații etc.

La rindul lor, împrumuturile străi
ne — formă tipică a exportului de 
capital practicat de marile țări capi
taliste, de monopolurile imperialiste

Cu o săptămînă în urmă. 
Orchestra de cameră 
„București", dirijată de tî- 
nărul Mădălin Voicu, era 
aplaudată la uzinele „Re
publica", mareînd astfel 
deschiderea stagiunii ca
merale închinată munci
torilor acestei mari cita
dele bucureștene. Ieri 
după-amiază. Filarmoni
ca „George Enescu", sub 
bagheta reputatului mu
zician Mihai Bredlceanu, 
anunța printr-o vibran
tă tălmăcire a Simfoniei 
a IlI-a beethovenlene, 
printr-o tinerească abor
dare a primei rapsodii e- 
nesciene — inaugurarea 
stagiunii simfonice per
manente la clubul C.F.R., 
o pagină nemuritoare din 
literatura muzicală a tu
turor timpurilor, o pagi- 
nă-simbol din creația ro
mânească — răsunînd în
tr-un club muncitoresc, 
bună gazdă a muzicii.

Acesta este doar începu
tul. Filarmonica „George 
Enescu" va deschide în 
curînd și porțile stagiunii 
pentru tineret din școli și 
universități, își va relua

0 MANIFESTARE DE
După cum s-a mai anunțat, între 

18—20 septembrie s-au desfășurat, la 
București, lucrările primului Con
gres național de nutriție și boli me
tabolice și ale celui de-al VI-lea sim
pozion de diabet din România.

Participanții — peste 350 de cerce
tători medici, specialiști, cadre didac
tice din tară și un mare număr de 
oameni de știință din 17 țări — au dez
bătut cele mai noi cunoștințe din do
meniul alimentației legate de preve
nirea și tratarea unor boli cu răspîn- 
direa cea mai largă : ateroscleroza, 
diabetul zaharat cu complicațiile lui 
și alte boli cronice, degenerative.

In convorbirea pe care am avut-o 
la încheierea lucrărilor, referindu-se 
la semnificația dezbaterilor și con
fruntărilor ocazionate de această am
plă reuniune, prof. univ. dr. docent 
Iulian MINCU, președintele Comi
tetului de organizare al congresului, 
preciza :

— Astăzi sînt bine cunoscute con
secințele supra și disalimentației 
atît la noi în țară, cît și in alte părți. 
Astfel, 46 la sută din cauzele de deces 
sînt boli cardiovasculare degenera
tive (infarct miocardic, hemoragie 
cerebrală, arteriopatia membrelor in
ferioare) ; obezitatea variază intre 
12—35 la sută în diversele regiuni 
ale țării, diabetul zaharat se întîl- 
nește la 3,2 la sută din populația ță
rii, iar dislipidemiile afectează 14 la 
sută din populația noastră.

Extinderea șl gravitatea unor ase
menea boli, ca și consecințele so
cial-economice datorate invalidității 
sau scăderii capacității de muncă ne 
dau dimensiunea actualității și nece
sității unor măsuri de prevenire și 
combatere a acestor îmbolnăviri, ela
borării unor recomandări fundamen
tate pe cele mai recente rezultate ale 
cercetării științifice din lumea în
treagă.

— Școala medicală românească se 
bucură și In domeniul nutriției de un 
binemeritat prestigiu atît în țară, cit 
și peste hotare. Ce priorități revin 
cercetătorilor noștri în confruntarea 
cu cele mai noi cuceriri pe plan 
mondial ?

— Așa cum a reieșit și din lucrări
le actualului congres, cercetarea me
dicală românească de specialitate se 
menține la unul din cele mai Înalte 
niveluri, fiind demnă de cel care a ini
țiat-o în urmă cu 60 de ani, prof. dr. 
Nicolae Paulescu, descoperitorul hor
monului antidiabetic, insulina. 

— erau acordate numai cu condiția 
acceptării unor dobînzi ridicate, îm
povărătoare (iar în cazul întîrzierilor 
de plată se pretindea și dobîndă la 
dobîndă), și a felurite concesii de or
din economic sau politic. Așa, de pil
dă, din masivul împrumut de stabili
zare din 1929, în sumă de peste 100 
milioane dolari (circa 17 miliarde 
lei), după scăderea dobînzilor, comi
sioanelor etc. au intrat în țară doar 
87 milioane dolari (aproximativ 15 
miliarde lei). Și nu trebuie omis fap
tul că pentru garantarea împrumutu
lui, veniturile din monopolurile sta
tului au fost scoase din bugetul obiș- 

nuît și constituite într-o regie auto
nomă destinată să alimenteze resti
tuirea. Monopolul chibriturilor, spre 
exemplu, a fost concesionat unui 
trust suedez. Statul român a trebuit 
să accepte „consilieri" străini la Mi
nisterul de Finanțe, la Banca Națio
nală și căile ferate.

Jefuirea țării de către imperialis
mul străin a cunoscut o exacerbare 
incredibilă în timpul dictaturii fascis
te, cînd, prin aservirea țării noastre
— Împotriva voinței poporului — 
Germaniei hitleriste și punerea tutu
ror resurselor ei în slujba războiului 
agresiv hitlerist, aceste resurse au 
fost secătuite, economia națională 
ruinată. Numai pagubele cauzate 
României de Germania prin produ
sele industriale și agricole luate fără 
echivalență, prin neplata de impo
zite șl taxe s-au ridicat la peste 
446 000 000 de dolari (la cursul din 
1938).

Sub orice aspect am privi lucruri
le, apare evident că spolierea bogă
țiilor țării i-a frinat imens dezvolta
rea. Iar slaba dezvoltare economică
— și, înainte de toate, industrială — 
a țării o expunea la presiuni de or
din politic din partea investitorilor 
sau creditorilor străini, la ingerințe 
de tot felul in politica sa internă și 
externă, independența sa fiind astfel 
grav lezată.

microstaglunile la Rm. 
Vîlcea, Tr. Măgurele, A- 
lexandria (concerte in ca
sele de cultură), va des
chide noi microstagiuni la 
Slobozia, Călărași, Foc
șani.

București, Cluj-Napoca, 
Arad, Botoșani, Timișoa
ra... Peste tot noua sta
giune a debutat sub sem
nul dialogului cu munci
torii marilor platforme 
industriale, cu publicul 
din orașe tn care nu sînt 
instituții muzicale profe
sioniste, cu tineri elevi, 
ascultători de toate cate
goriile. Iată cîteva date 
de ultimă oră :
• Cluj-Napoca. Filar

monica clujeană dirijată 
de Emil Simon, avîndu-1 
ca solist pe clarinetistul 
Aurelian Octav Popa, 
după ce a desfășurat în 
programul inaugural din 
19 septembrie pagini de 
Rossini, Brahms și lucra
rea semnată de Wilhelm 
Berger — „Imagini rap
sodice". pregătește des
chiderea microstagiuni- 
lor permanente la Deva 
și Hunedoara (concerte

în casele de cultură), de 
asemenea lansarea de noi 
cicluri de concerte la Tur
da și Bistrița-Năsăud.
• Arad. Un Festival

Beethoven de mare suc
ces, un festival dirijat de 
Iosif Conta — în care a 
răsunat alături de uver
tura „Egmont", Simfonia 
a IX-a (soliști : Nelly Mi- 
ricioiu. Stela Hauler. Gh. 
Crăsnaru, Mihai Zamfir) 
— a semnat, alături de 
concertul de muzică ro
mânească de la casa de 
cultură a municipiului 
(protagoniști : cvartetul
„Philarmonia" șl cvinte
tul de suflători, reprezen- 
tînd filarmonica arădea
nă, corul „Emil Monția" 
al casei de cultură) pri
ma pagină a agendei de 
lucru a filarmonicii ară- 
dene.
• Botoșani. Dirijorul 

Modest Cichirdan și or
chestra simfonică boto- 
șăneană și-au propus 
în această stagiune un 
eficient dialog cu pu
blicul, un consistent pro
gram de educare a ti
neretului, de atragere a

Preocuparea și grija permanentă a 
partidului și statului nostru pentru 
continua îmbunătățire a calității vie
ții oamenilor muncii și pentru pro
movarea și apărarea stării de sănă
tate a populației s-au concretizat re
cent în măsurile cuprinse în progra
me speciale, fundamentate științific, 
referitoare la nutriție și la preveni
rea bolilor cronice degenerative. In 
acest sens, comisia de nutritioniști 
din țara noastră a stabilit, pe bază 
științifică, normele de alimentație in
dicate pentru etapa actuală.

— Ce se înțelege prin nutriție echi
librată tn raport cu eforturile fizice 
și intelectuale, sau un consum ali-

Primul Congres național 
de nutriție și boli metabolice

mentar In concordanță cu cerințele 
organismului — științific determi
nate ?

— Specialiștii nutriționiști din lu
mea întreagă sînt unanim de acord 
in definirea rației alimentare prin 
acea cantitate de alimente consuma
te care satisfac, calitativ și cantita
tiv, toate nevoile nutritive ale orga
nismului pe o perioadă de 24 ore. La 
noi în țară au fost calculate nevoile 
energetice în calorii pe kg/corp greu
tate ideală, în raport cu munca de
pusă și cu vîrsta.

Astfel, într-o rație echilibrată pro
teinele trebuie să reprezinte, la adul
tul normal, 11—13% din cantitatea 
calorică globală (circa 1,2—1,3 g pro
teine pe kg/corp și pe zi). La copil, 
proteinele vor crește pînă la 13—15% 
din cantitatea calorică globală. Sub 
aspect calitativ proteinele cu valoare 
biologică mare (proteine animale 
provenite din carne, pește, lapte, 
brînză, ouă) trebuie să reprezinte la 
adult circa 40—50% din cantitatea de 
proteine (iar la copil 60—75%). Gră
simile (lipidele) trebuie să reprezinte 
într-o rație normală 25—35% din 
cantitatea calorică globală sau 1—2 g 
pe kg/corp greutate. Lipidele (grăsi
mile) de origine animală trebuie să 
reprezinte în jur de 50—60% din can
titatea totală de grăsimi, iar uleiurile

Tn schimb, pe seama României, ca 
și pe seama altor țări, capitalul străin 
și țările dezvoltate din punct de ve
dere economic își asigurau însemnate 
resurse suplimentare atît pentru o 
dezvoltare economică modernă, cît și 
pentru realizarea — dincolo de gra
vele inegalități sociale din fiecare 
țară — a unui nivel de trai mediu 
mult mai ridicat.

Se poate pune — șl nu vom evita, 
desigur, să ne punem întrebarea : ce 
însemnătate sau ce influență mai pot 
avea azi, în anul 1980, fenomene pe
trecute în urmă cu cîteva secole sau 
cu cîteva decenii și ce legătură au 
ele cu nivelul actual de dezvoltare 
sau de viață din țara noastră ? Va 
recunoaște oricine — dacă este dis
pus să privească problema fără idei 
preconcepute — că una este să fii su
pusă, ca țară, la secole consecutive 
de stoarcere economică și la decenii 
consecutive de exploatare capitalistă 
și imperialistă, și alta — să storci, 
de-a lungul deceniilor sau chiar al 
secolelor, resurse de la alții. Ambele 
situații nu rămin fără urmări, care 
se resimt vreme îndelungată. Una 
este să-ți reconstruiești mereu, la in
terval de 10 sau 20 de ani, gospodă
riile, fabricile, uzinele, școlile etc. 
și alta să adaugi, an de an, la 
fondul existent. Una este să te ridici 
mai tot timpul, precum pasărea 
Phoenix, din cenușa și pîrjolul răz
boaielor, și alta să dispui vreme 
Îndelungată, decenii întregi sau chiar 
secole, de condiții de dezvoltare paș
nică.

Toate acestea — și încă altele — 
explică suficient de ce, cu toate efor
turile eroice ale întregului popor, 
strins unit sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, cu 
toate mărețele realizări din anii con
strucției socialiste, decalajele care ne 
despart de unele țări, deși au fost 
substanțial reduse., nu.au putut fi, irt- 
lăturate pe deplin. Poporul nostru 
are însă satisfacția legitimă că ceea 
ce a înfăptuit în toți acești ani, ma
rile sale înfăptuiri care au schimbat 
atît de mult înfățișarea tării, condi
țiile generale de viată se datoresc 
propriei sale munci, propriilor stră
duințe. Așa cum spunea secretarul 
genera! al partidului, „Fiecare bucată 
de piine, fiecare pas înainte pe care 
l-a făcut, poporul nostru l-a făcut 
prin truda, prin munca sa ! De aceea 
prețuim socialismul, pentru că numai 
el ne-a dus la această înaintare uria
șă într-o perioadă istorică scurtă".

Și tot munca fără preget a poporu
lui, stăpîn pe destinele sale, este che
zășia că în cel mai scurt timp isto
ric el va izbuti să se ridice la acel 
înalt nivel de civilizație și bunăstare 
spre care năzuiește și pe care-1 me
rită.

unui cît mal larg public 
spre valorile artei sune
tului. în concertul de des
chidere s-au ascultat lu
crări de Ion Dumitrescu, 
Brahms, Ceaikovski, iar 
pentru concertul de la în
treprinderea textilă (în
treprindere unde institu
ția are stagiune perma
nentă) sînt programate 
opus-url de accesibilitate, 
pagini de referință din li
teratura muzicală româ
nească șl universală.

O Timișoara. S-a des
chis stagiunea de educa
ție muzicală pentru copii 
și tineret (au avut deja 
loc în această lună prele
geri despre instrumentele 
orchestrei simfonice, des
pre formele muzicale), 
s-a deschis șt stagiunea 
muzicală muncitorească 
la întreprinderea „Elec
tromotor" printr-un con
cert dirijat de Nicolae 
Boboc ; în curînd se vor 
relua și microstagiunile 
din orașele învecinate.

Așadar, un dinamic în
ceput de stagEme !
Smaranda OȚEAJVU

vegetale restul de 40—50%. Glucidele 
(dulciurile) provenite din cerea
le, legume, fructe, rădăcinoase re
prezintă cam 55—62% din cantitatea 
calorică globală care constituie o ra
ție alimentară normală.

★
Foarte mulți specialiști din străi

nătate, personalități medicale de 
prestigiu au subliniat nivelul calita
tiv superior al cercetării noastre în 
acest domeniu. „Datele prezentate de 
specialiștii români — arăta prof. dr. 
Michael Berger, șeful clinicii medi
cale a Universității din Dusseldorf 
(R.F.G.) — au cuprins un număr foarte 
mare de bolnavi, un lucru foarte rar 
pentru studiile din Europa, relativ 
asemănătoare cu cele din S.U.A. A- 
ceasta demonstrează că în România 
există o foarte bună organizare a 
rețelei de urmărire și îngrijire a bol
navilor de diabet". „Am fost impre
sionat — spunea prof. dr. George F. 
Cahil (S.U.A.), directorul Institutului 
de cercetări medicale din Harward, 
președintele Asociației americane de 
diabet — de spectrul foarte larg de 
probleme care au fost abordate in 
cadrul congresului de la București. 
Cercetările clinice românești sînt 
foarte bune și la zi cu cele mal noi 
probleme și tehnici moderne de de
terminare". Iar prof. dr. B. Isaackson 
(Suedia), apreciind în mod deosebit 
programele speciale de prevenire a 
diabetului și bolilor degenerative cro
nice cu măsuri ce vizează întreaga 
populație a țării, sublinia : „Sînt 
puține țări în care există ase
menea preocupări concertate ; obți
nerea unor rezultate bune cere multă 
perseverență și cunoștințe de specia
litate. Colegii din România, sînt con
vins, au asemenea daiitâți și nu le 
lipsește nici sprijinul necesar".

★
Dezbaterile care au avut Ioc în ca

drul primului Congres național de 
nutriție — a ținut să sublinieze, ca o 
concluzie, prof. univ. dr. docent Iu
lian Mincu — confruntările cu cer
cetările din alte țări au întărit con
vingerea că știința medicală româ
nească obține rezultate valoroase în 
îmbunătățirea și păstrarea stării de 
sănătate a populației din țara noas
tră, in îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul al XII-lea al partidului.

Elena MANTU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Rog pe Excelența Voastră să primească mulțumirile mele cele mai sin
cere pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia aniversării independen
ței Braziliei, împreună cu urările de fericire personală și de prosperitate 
crescindă pentru poporul român.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

Plecarea delegației parlamentare 
din Republica Venezuela

Delegația parlamentară venezuelea- 
nă, condusă de dr. Godofredo Gonza
les, președintele Congresului Națio
nal și al Senatului din Republica Ve
nezuela, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, a făcut o vizită in 
țara noastră, a părăsit marți Capitala.

Din delegație au făcut parte dr. 
Eloy Torres, vicepreședinte al Came
rei Deputaților, Milos Alcalay, repre
zentantul Parlamentului Andin pe 
lingă Parlamentul European, și Elio 
Gonzales Salazar, consilier al pre

Faza republicană a concursului 
grupelor sanitare voluntare

în cadrul „Săptăminii Crucii 
Roșii", la București a avut loc faza 
republicană a concursului grupelor 
sanitare voluntare din întreprinderi, 
instituții și unități agricole — ediția 
1980.

La întrecere au participat 720 
concurente, reprezentînd 7 300 de 
grupe sanitare cu 140 000 de echipiere 
— muncitoare, tehniciene, coopera
toare, funcționare, gospodine, tinere 
fete și femei, românce, maghiare, 
gcmane și de alte naționalități — 
de < întreaga țară, care au dovedit, 
prin rezultatele obținute, capacitatea 
lor de a îndeplini misiunile ce le vor 
fi încredințate pentru apărarea să
nătății și vieții oamenilor.

La încheierea concursului, partici
pantele au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se subliniază : 

„Sîntem hotărîte ca în întreaga ac
tivitate educativ-sanitară a Crucii 
Roșii să ne aducem o contribuție tot 
mai eficientă alături de personalul 
sanitar pentru formarea unui com
portament igienic corect, pentru igie
nizarea locurilor de muncă și de via
ță, condiție principală a apărării să
nătății populației.

în curînd pe ecrane:

„DUMBRAVA MINUNATĂ"

ROMÂNIA-FILM prezintă „Dumbrava minunată", o producție a Casei 
de filme UNU, după nuvela cu aceiași titlu de Mihail Sadoveanu. Ecrani
zarea o semnează Draga Oltcanu-Matei : costumele : Tomina Guță Știr- 
bu ; decorurile : Guță Stirbu ; muzica : Cornelia Tăutu : montajul : Euge
nia Naghi ; coloana sonoră : Suru Bujor ; imaginea : George Voicu. Un 
film de Gheorghe Naghi. în roluri : Diana Muscă, Ernest Maftei, Elena 
Drăgoi, Florina Cercel, Matei Alexandru, Draga Olteanu-Matei, Ileana 
Stana Ionescu, Cezara Dafinescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Gheorghe 
Gtmă, Eugenia Ungureanu, Maria Ploaie și Aimee Iacobescu.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

Asigurarea facultativă complexă a
Pentru a înlesni înlăturarea 

urmărilor financiare ale unor 
evenimente neprevăzute ce se 
pot întîmpla intr-o gospodărie 
și care pot provoca pagube ma
teriale, accidentarea unor per
soane etc., ADAS a pus la dis
poziția cetățenilor „ASIGURA
REA FACULTATIVĂ COM
PLEXĂ A GOSPODĂRIILOR".

Aceasta este o asigurare com
binată, în același contract fiind 
cuprinse trei feluri de asigu
rări : asigurarea bunurilor din 
gospodărie ; asigurarea de acci
dente produse la domiciliul asi
guratului ; asigurarea de răs
pundere civilă legală.

9 ASIGURAREA BUNURI
LOR DIN GOSPODĂRIE

în această asigurare sint cu
prinse bunuri existente într-o 
gospodărie, ca : mobilier, obiec
te casnice, îmbrăcăminte, covoa
re, aparate de radio, televizoa
re. mașini de cusut, frigidere, 
sobe, de orice fel, produse agri
cole, pomicole, produse anima
liere și alimente, combustibil, 
materiale de construcții și mul
te altele.

Sint cuprinse în asigurare — 
pentru 20 la sută din suma asi
gurată — și bunurile asigurabile 
luate oriunde în afara domici
liului.

Administrația Asigurărilor de 

ședintelui Congresului Național Ve
nezuelan.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Iuliu Fejes, secretarul Comi
siei pentru politică externă și coope
rare economică internațională a 
M.A.N.

A fost de față Olga Lucila Carmo
na, ambasadorul Republicii Venezuela 
la București. (Agerpres)

Magistrala dumneavoastră cuvîn- 
tare pe care ați rostit-o recent la al 
II-lea Congres al consiliilor popu
lare constituie și pentru activul vo
luntar al Crucii Roșii, pentru toate 
echipierele grupelor sanitare un im
bold pentru ca toate acțiunile noas
tre desfășurate la locul de muncă și 
în localități să contribuie la creș
terea continuă a calității vieții.

Am luat cunoștință cu justificată 
mîndrie de recenta hotărîre a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind reducerea cheltuielilor 
militare și de administrație ale sta
tului cu 6 miliarde lei în favoarea 
accelerării progresului multilateral al 
patriei. Este încă o dovadă a grijii 
permanente cu care partidul și sta
tul nostru, dumneavoastră personal, 
vegheați la dezvoltarea orînduirii 
noastre socialiste, la apărarea cuce
ririlor noastre revoluționare, a inde
pendenței și suveranității patriei. Ne 
exprimăm și cu acest prilej deplina 
adeziune și mîndrie patriotică pentru 
aceste măsuri străbătute de profun
dul umanism ce caracterizează în
treaga politică a partidului și statului 
nostru".

Stat plătește despăgubiri în ca
zurile de deteriorare sau distru
gere a bunurilor asigurate, pro
vocate de unele riscuri, ca de 
exemplu : incendiu, trăsnet, ex
plozie, ploaie torențială, inun
dație, grindină, prăbușire sau 
alunecare de teren, greutatea 
stratului de zăpadă sau de ghea
ță ; avarii accidentale produse 
la instalațiile de gaze, apă, ca
nal sau încălzire ; pierdere sau 
dispariție cauzate de riscurile a- 
sigurate ; furt prin efracție și 
altele.
• ASIGURAREA DE ACCI

DENTE. Sînt asigurate pentru 
urmările accidentelor întîmplate 
la domiciliul asiguratului urmă
toarele persoane : asiguratul, 
soția acestuia, precum și părin
ții și copiii acestora, dacă, în 
mod statornic, locuiesc și gos
podăresc împreună eu asigura
tul. Sînt cuprinse in această asi
gurare accidentele cauzate de 
unele evenimente, ca : incendiu, 
trăsnet, explozie, lovire, cădere, 
alunecare, acțiunea curentului 
electric, arsură, intoxicare subi
tă și altele.

• ASIGURAREA DE RĂS
PUNDERE CIVILA LEGALĂ, 
în această asigurare sînt cu
prinse cazurile de răspundere 
civilă pentru despăgubiri dato
rate de asigurat și de soția a-

Cronica zilei
Marți au început în Capitală lu

crările mesei rotunde pe tema : „Co
merțul și cooperarea cu România 
1981—1985", organizată de Asociația 
Bisniss International împreună cu 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

La reuniune participă reprezentanți 
a peste 50 de firme din S.U.A., Eu
ropa de vest și Japonia, precum și 
ai întreprinderilor românești de co
merț exterior, centralelor și institu
telor de cercetări. Cu acest prilej vor 
avea loc convorbiri de lucru la mi
nistere și unități de comerț exterior, 
în scopul promovării schimburilor 
comerciale și a activității de coope
rare în cincinalul următor cu fir
mele străine prezente la reuniune.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Alexandru Mărgăritescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Lucrările continuă.
★

în organizarea Academiei de știin
țe sociale și politice și a Centrului 
european de coordonare a cercetării 
și documentării în științe sociale, 
s-au deschis marți la București lu
crările reuniunii participanților la 
cercetarea comparativă internațională 
europeană : „Direcții ale dezvoltării 
culturii în societățile europene con
temporane ; rolul familiei in trans
miterea moștenirii culturale".

Proiectul de cercetare se înscrie în- 
tr-un program de cooperare europea
nă în domeniul cercetării sociale, pe 
care Centrul de științe sociale de la 
Viena îl realizează sub auspiciile 
Consiliului internațional de științe 
sociale al UNESCO.

La lucrări participă conducători de 
institute de cercetări sociale și spe
cialiști în domeniul etnologiei, antro
pologiei, sociologiei și teoriei culturii 
din Grecia, Franța, Italia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

în cadrul reuniunii sint dezbătute 
probleme teoretice și metodologice 
ale cercetării stadiului actual și ten
dințelor dezvoltării culturii în țările 
europene și participării populației 
din mediul urban și rural la viața 
culturală, democratizarea culturii și 
înfăptuirea politicii și programelor 
culturale din țările respective.

★
în Capitală a avut loc, marți, ver

nisajul Expoziției de carte din Jama- 
hiria Arabă Libiană Populară Socia
listă, organizată sub egida Biblio
tecii centrale de stat.

La festivitatea inaugurală au par
ticipat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, directori de bi
blioteci și edituri bucureștene, pro
fesori, studenți, precum și un nu
meros public.

Au asistat, de asemenea, repre
zentanți ai Comitetului Popular al 
Biroului Popular al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste la 
București.

Expoziția oferă celor interesați de 
cartea arabă peste 250 de lucrări în 
domeniul științelor socia l-politice, 
economiei, dreptului, literaturii, 
artei, precum și numeroase volume 
bogat ilustrate pentru copii.

Cu acest prilej au rostit alocu
țiuni Angela Popescu-Brediceni, di
rectorul Bibliotecii centrale de stat, 
și Mustafa Fituri Yousef, membru al 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste la București.

★
în cadrul turneului pe care-1 în

treprinde in țara noastră, Ansamblul 
folcloric din Jamahiria Arabă Li
biană Populară Socialistă a susținut, 
marți seara, un spectacol de gală pe 
scena sălii mici a Palatului, din Ca
pitală. Artiștii oaspeți au prezentat, 
cu acest prilej, o suită de jocuri 
populare, precum și piese muzicale 
din folclorul libian, evoluții urmărite 
cu interes de publicul nostru spec
tator.

La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Au par
ticipat membri ai Comitetului Popu
lar al Biroului Popular al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste la București, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

gospodăriilor
cestuia sau de persoane care se 
află în întreținerea asiguratului, 
în calitate de locatar, față de 
proprietar, pentru pagube pro
duse la imobil de incendiu sau 
explozie, pentru despăgubiri da
torate terților pentru acciden
tarea persoanelor și avarierea 
bunurilor lor la domiciliul asi
guratului, precum și pentru cele 
datorate locatarilor apartamen
telor învecinate, pentru pagube
le la bunurile asigurabile ori la 
pereții, planșeele, tavanele și 
pardoselile apartamentelor res
pective, cauzate de o inundație 
produsă în apartamentul asigu
ratului.

PRIMA DE ASIGURARE care 
se achită de persoana care în
cheie asigurarea este de 2 lei pe 
an pentru fiecare 1 000 de lei 
din suma asigurată stabilită la 
cererea asiguratului pentru bu
nurile din gospodărie. De exem
plu, pentru asigurarea unor bu
nuri din gospodărie în valoare 
de 25 000 de lei se plătește o 
primă de asigurare de 50 de lei 
pe an.

Pentru informații suplimenta-, 
re și pentru contractarea de asi
gurări, doritorii se pot adresa 
responsabililor cu asigurările 
din unitățile socialiste, agenților 
și inspectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unități ADAS.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit succesiv în 
cursul zilei de marți pe ambasadorii 
Finlandei — Matti Hakkănen — și

Intîlnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
român și reprezentanți ai tineretului sovietic

La Brașov au continuat marți ma
nifestările întîlnirii prietenești dintre 
reprezentanți ai tineretului român și 
reprezentanți ai tineretului sovietic, 
desfășurîndu-se seminarul bilateral 
cu tema : Activitatea U.T.C. și 
U.T.C.L. de educare comunistă a ti
nerei generații din cele două țări, în 
spiritul hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. și, respectiv, ale 
celui de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S. Reuniți în plen și pe sec
țiuni, participanții au realizat un larg 
schimb de opinii și experiență, au 
prezentat forme și modalități con
crete, specifice, utiiizate de U.T.C. și 
U.T.C.L.

în intervențiile lor, reprezentanții 
tineretului român au reliefat direc
țiile principale de acțiune ale U.T.C., 
inițiativele organizației noastre vizînd 
educarea comunistă, revoluționară a 
tinerei generații, în spiritul orientă
rilor și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
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FOTBAL

Azi, la Oslo, România — Norvegia
Meciul va fi transmis direct la radio și televiziune

Astă-seară, la Oslo, capitala Nor
vegiei, va avea loc meciul dintre 
echipele reprezentative ale României 
și Norvegiei din preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal.

Echipele României și Norvegiei 
fac parte din grupa a IV-a europea
nă, alături de cele ale Angliei, Un
gariei și Elveției. La turneul final 
al C.M. se vor califica primele două 
echipe din clasamentul general, după 
ce se vor fi jucat partide tur-re- 
tur în sistemul „fiecare cu fiecare". 
Pină în prezent, în această grupă 
s-a desfășurat un singur meci : An
glia — Norvegia 4—0.

Formațiile reprezentative ale 
României și Norvegiei s-au mai în- 
tîlnit de două ori, în urmă cu aproxi
mativ 25 de ani, în ambele cazuri 
victoria revenind echipei noastre : 
1955, Oslo, 1—0 și 1956, București, 
2—0. Partida care va avea loc astăzi 
este însă cea dinții întrecere oficială 
între aceste echipe. Ea va începe la 
ora 20 (ora României) și va fi trans
misă direct de posturile noastre de 
radio și televiziune, în cadrul pro
gramelor I.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• într-un meci pentru „Cupa ligii 

Scoției" la fotbal, Celtic Glasgow, 
adversara Politehnicii Timișoara, in 
„Cupa cupelor", a învins in depla
sare cu scorul de 3—1 formația 
Hamilton.

0 La Paris s-a efectuat tragerea 
la sorți a Campionatului mondial 
masculin de handbal (grupa ,,B“) 
care se va desfășura între 21 februa
rie și 1 martie 1981, în Franța. Cele 
12 echipe participante au fost repar
tizate in două grupe : grupa A: Po
lonia, Islanda, Suedia, Olanda, Franța, 
Austria ; grupa B : Elveția, Dane
marca, Cehoslovacia, Bulgaria. Nor
vegia, Israel.

O La Tbilisi, în semifinala turneu
lui candidatelor la titlul mondial fe

tv

Republicii Gaboneze — Maurice 
Yocko, în legătură cu încheierea mi
siunii acestora în țara noastră.

(Agerpres)

tidului, al glorioaselor tradiții de 
luptă ale P.C.R., ale poporului nos
tru, pentru libertate și independență, 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
patriei socialiste.

La rîndul lor, oaspeții au prezen
tat aspecte din activitatea și expe
riența U.T.C.L. în acest domeniu al 
muncii educative.

Au avut loc vizite ale participan
ților români și sovietici la întreprin
derea de autocamioane și la între
prinderea de stofe, oaspeții luînd cu
noștință nemijlocit de munca și ac
tivitatea tinerilor, a organizațiilor 
U.T.C.

La clubul muncitoresc „Tractorul" 
s-au deschis „Zilele filmului sovietic 
pentru tineret". Grupul de oaspeți, 
precum și lectori al U.T.C.L. s-au în- 
tîlnit cu tineri din diferite unități ale 
județului Brașov.

Seara, ansamblul artistic sovietic a 
susținut un spectacol de gală.

din R.D. Germană, la centru Siegfrid 
Kirchen.

După cum ni se comunică din Oslo, 
antrenorul echipei noastre, Valentin 
Stănescu, va începe jocul cu forma
ția care a învins recent Iugoslavia la 
București cu 4—1, adică : Iordache — 
Negrilă, Ștefănescu, Sameș, Muntea- 
nu — Țicleanu, Iordănescu, Beldea- 
nu — Crișan, Cămătaru, Răducanu.

Jucătorii de rezervă ai formației 
române sînt : Speriatu, M. Zamfir, 
Nicolae, Stoica, Țălnar, Bălăci și 
Geolgău.

Norvegienii vor alinia echipa cea 
mai bună, în rîndurile căreia vor fi 
prezenți și jucători care activează la 
echipe' olandeze și vest-germane din 
primele ligi : Aas (Bayern Munchen), 
Okland, Thoresen și Albertsen (în 
campionatul olandez).

★
Tot astăzi se vor juca alte două 

partide din preliminariile campiona
tului mondial: Finlanda — Albania 
(grupa I) și Turcia — Islanda (gru
pa a IIX-a), precum și meciurile ami
cale Ungaria — Spania, Italia — Por
tugalia și Polonia — Cehoslovacia.

V. M.

minin de șah, Nona Gaprindașvili 
conduce cu 5—3 după 8 partide, in 
meciul său cu Nana Ioseliani. în se
mifinala de la Vilnius, unde se în- 
tilnesc Nana Aleksandria și Marta 
Litinska, după 5 partide scorul este 
de 3—2 în favoarea primei șahiste.

O Concursul internațional de sabie 
de la Buenos Aires, a fost cîștigat de 
scrimerul francez Jean Lamour. care 
l-a învins în finală cu 10—8 pe Peter 
Westbrook (S.U.A.). în asaltul pentru 
locul 3, italianul Dalia Barba l-a în
trecut cu 10—7 pe Lekach (S.U.A.).

0 Patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală s-a redeschis, programul 
pentru public fiind următorul : joi 
și simbătă, între orele 17 și 19, iar 
duminica între orele 10—12 și 17—19.

TIMIȘ O în municipiul Lugoj 
s-a deschis un curs postuniver
sitar intensiv de perfecționare 
în domeniul dreptului economic 
internațional, organizat sub egi
da JMinisterului Educației și In- 
vățamintului de Academia de 
studii economice din București, 
Universitatea din Timișoara, 
Fundația europeană „Drăgan" și 
Universitatea din Londra. Par
ticipă specialiști din unități eco
nomice și instituții a căror ac
tivitate cuprinde și probleme de 
comerț exterior și cooperare 
economică internațională. Pre
legerile sint susținute de cadre 
universitare și personalități ale 
vieții economice și juridice din 
țara noastră și de peste hotare. 
(Cezar Ioana).

BUZĂU • Colectivul Teatru
lui popular din Buzău a efectuat 
un turneu în Belgia în cadrul 
„Săptăminii culturii românești" 
organizate de Asociația de prie
tenie Belgia-România. Spectaco
lele au fost elogiate în presa 
belgiană. 0 A ieșit de sub tipar 
broșura „Tribuna experienței 
înaintate", editată de secția de 
propagandă a comitetului jude
țean de partid. Ea prezintă as
pecte din experiența organelor 
și organizațiilor de partid, a 
consiliilor de educație politică 
și cultură socialistă, a organi
zațiilor de sindicat și U.T.C. in 
desfășurarea activității politico- 
educative și subordonarea aces
tora realizării sarcinilor econo- 
mico-sociale. (Dumitru Dănăilă).

MARAMUREȘ 0 La Sighetu 
Marmației se desfășoară cea 
de-a Vil-a ediție a festivalului- 
concurs de poezie patriotică 
„Laude-se omul și țara" cu par
ticiparea unor poeți din mai

o- r s- s: Orizonturi noi
în „geografia cărbunelui"

Industria carboniferă sovietică 
parcurge o perioadă de transformări 
calitative, impuse de sarcinile ample, 
pe termen lung, trasate acestei im
portante ramuri pe linia sporirii efi
cienței și valorificării raționale, atit 
a rezervelor existente în bazinele 
vechi, cu tradiție, cit și a zăcăminte
lor prospectate în ultima vreme în 
perimetre miniere tinere. Preocupă
rile în acest sens sint vizibile pretu
tindeni — în exploatările de adîncime 
sau de la suprafață, în carierele de 
extracție „la zi" — in toate orizontu
rile noi ale „geografiei cărbunelui".

în mod semnificativ, minerii de la 
centrala industriei carbonifere „Glu- 
kovugol" de pe Don, preluînd anul 
trecut în exploatare, cu un avans a- 
preciabil, mina „A 60-a aniversare a 
Comsomolului", au însoțit debutul 
productiv cu o inițiativă de răsunet, 
care urmărește fructificarea, în pla
nul producției, a succeselor dobîndite 
anterior de constructorii de obiec
tive miniere din bazin. Iniția
tiva a stimulat preocupările mine
rilor pentru depistarea unor noi 
rezerve de creștere a productivității 
în abataje, mobilizîndu-le energiile în 
direcția creșterii constante a eficien
ței. Drept urmare, rezultatele înregis
trate pină acum dau garanția înde
plinirii angajamentului asumat — de a 
atinge capacitatea proiectată la noua 
exploatare cu șase luni mai devreme 
decît stabilesc proiectele. Intre altele, 
extracția primului milion de tone de 
cărbune la tînăra exploatare, care a 
inclus, dealtfel, o producție supli
mentară de 200 000 tone de cărbune, 
s-a realizat cu cheltuieli mai mici 
cu un milion de ruble față de pre
vederi. Acum, inițiativa minerilor de 
pe Don face ocolul bazinelor carbo
nifere tinere din țară, sub generoasa 
deviză muncitorească : „La obiecti
vele construite în avans — termene 
strinse de asimilare".

într-un alt bazin carbonifer — 
Donbas, la exploatarea „Cervona 
zirka", minerii au înscris încă în pri
ma lună a acestui an un spectaculos 
record, care îi onorează în compe
tiția pentru productivitate și eficien
ță din cadrul ramurii : ei au reali
zat — primii in industria carboni
feră sovietică, prevederile actualului 
cincinal la extracția de cărbune, 
după care s-au angajat să adauge, 
pină la expirarea perioadei rămase 
din acest an. cel puțin 500 mii tone 
cărbune de calitate superioară (an
tracit). Desigur, la ora actuală — așa 
cum rezultă din paginile presei so
vietice — zeci de colective de mineri 
din țară se pot mindri cu realizarea 
înainte de termen a prevederilor 
cincinalului 1976—1980 la extracția de 
cărbune. Succesul minerilor de aici 
a reținut insă in mod deosebit aten
ția generală, fiind obținut în 
condițiile exploatării unor straturi 
de cărbune „subțiri". Cu ani în 
urmă, specialiștii ridicaseră proble
ma dacă nu sosise momentul ca res
pectiva mină să fie închisă, întrucît, 
în decursul celor mai bine de șase 
decenii de exploatare, fuseseră „ale
se" toate straturile bogate, rămînînd 
doar așa-numitele „rezerve de echi
librare", unde productivitatea era 
mult coborîtă in raport cu nivelurile

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 septembrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer variabil. Innorărl 
mai accentuate se vor produce în nor
dul șl estul țării unde vor cădea ploi 
locale, mal ales sub formă de averse. 
In rest, ploi izolate. Vînt moderat. Tem
peratura aerului va marca o ușoară

multe județe ale țării,, ca și a 
unor invitați din partea reviste
lor literare „Astra", „Cronica", 
„Familia", „Luceafărul" și „Tri
buna". în zilele festivalului au 
loc întîlniri ale scriitorilor parti- 
cipanți cu oameni ai muncii din 
întreprinderi sighetene și din 
satele de pe valea Izei. (Gh. 
Susa).

CLUJ 0 în vederea populari
zării celor mai rare și valoroa

se piese din colecția sa, Muzeul 
de istorie al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca a editat recent mai 
multe ilustrate color, printre 
care : sanctuarul dacic de la 
Grădiștea Muncelului, masca 
zeiței Bendis-Diana de la Pia
tra Roșie, datînd din secolul I 
î.e.n., imaginea unei familii da- 
co-romane din secolul al II-lea 
e.n., o mumie egipteană din pe
rioada elenistică, Clujul medie
val al secolului al XVI-lea. (Al. 
Mureșan).

VASLUI 9 Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Vaslui. Uniunea artiști
lor plastici și revista „Urzica" 
au deschis ieri, 23 septembrie 
după-amiază, la sala „Arta" a 
muzeului județean, „Salonul 
caricaturii". S-a finalizat astfel 
o manifestare desfășurată sub 
formă de concurs republican, 
care a prilejuit juriului. în frun
tea căruia s-a aflat Dan Hat- 
manu, președintele filialei Iași 
a U.A.P., să acorde premiul I și 

atinse anterior. La inițiativa brigă
zilor fruntașe, a fost pusă „pe rol" 
elaborarea unor tehnologii de extrac
ție cu mijloace mecanizate a rezer
velor din straturile subțiri și a meto
delor adecvate de organizare. Rezul
tatul : dintr-o mină „condamnată", 
„Cervona zirka" se dovedește capa
bilă, grație efortului conjugat al mi
nerilor și specialiștilor și folosirii 
mijloacelor din arsenalul tehnicii mi
niere, să furnizeze anual pină la 
570 000 tone de antracit.

Printre exploatările tinere intrate 
în patrimoniul național în cursul 
anului trecut se află si minele „Bel- 
kovskaia" și „Vladimirskaia", situate 
in cel mai vechi bazin carbonifer al 
țării — regiunea Moscova, avînd o 
capacitate de peste 3 milioane tone 
cărbune energetic pe an. „Gemenele" 
bazinului — denumit astfel pentru că 
sint construite după același proiect 
tip — au înscris o pagină nouă in teh
nologia de extracție folosită în această 
zonă, remarcă specialiștii, precizind că 
este vorba de mecanizarea completă a 
lucrărilor în abataje, a operațiunilor 
de transport și încărcare a cărbunelui 
în garniturile feroviare — toate aces
tea determinind ridicarea productivi
tății muncii de 1,5 ori, concomitent cu 
diminuarea corespunzătoare a prețu
lui de cest.

Deosebit de spectaculos evoluează 
extracția de cărbuni energetici in 
..amfiteatrele" carierelor de la Eki- 
bastuz (Kazahstan), unde producția 
de combustibil solid a început de la 
„zero" în urmă cu cițiva ani. Geo
logii plasează zăcămintele de aici pe 
locul al treilea în U.R.S.S., acumulă
rile din straturile groase, aflate la 
mică adincime. fiind estimate la circa 
7 miliarde tone. Cu totul recent, co
lectivul vastului obiectiv minier din 
stepa Kazahstanului a încheiat lu
crările de amenajare prevăzute pen
tru ultima etapă (a zecea) la cariera 
„Bogatîr", unică prin dimensiunile 
producției : 50 milioane tone cărbune 
pe an. în prezent se accelerează lu
crările în alte puncte pentru majora
rea capacității bazinului în anii ur
mători la 150 milioane tone pe an. 
în preajma carierelor, în care lu
crările sînt complet mecanizate, pe 
baza cărbunilor de la Ekibastuz și-au 
început de-acum producția primele 
centrale termoelectrice, cu o putere 
instalată de 12 milioane kilowați. în 
perspectivă urmează să mai apară 
încă cinci mari termocentrale, cu o 
capacitate totală de 20 milioane kW. 
în balanța de combustibili a țării a 
început să se resimtă pozitiv și con
tribuția bazinului Kansk-Aciinsk (Si
beria), al cărui potențial prospectat 
(circa 75 miliarde tone) începe să fie 
pus în valoare, odată cu amenajarea 
unei noi cariere — „Berezovski-I" 
— o continuare a celei experimen
tale aflată in exploatare. Finalul ac
tualului cincinal — precizează mi
nisterul de resort sovietic — trebuie 
să se soldeze prin construcția de noi 
obiective miniere, reconstruirea și 
modernizarea unităților extractive în 
funcțiune etc., ceea ce înseamnă, fap
tic, darea in exploatare a unor capa
cități totalizînd aproape 100 000 000 
tone de cărbune.

Mihai CORUT

scădere, Îndeosebi in regiunile din nor
dul și estul țării. Temperaturile mini
me vor II cuprinse între 2 șl 12 grade, 
iar valorile maxime vor oscila între 12 
și 22 de grade, local mai ridicate în 
sud. Dimineața și seara, pe alocuri, 
ceață. In București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cer variabil, favorabil 
ploii slabe. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 8 și 
10 grade, iar valorile maxime vor os
cila între 20 și 22 de grade. Ceață slabă 
dimineața și seara. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Medalia de aur lui Mihail Gion. 
0 Biblioteca județeană Vaslui 
a inaugurat Ieri, 23 septembrie, 
expoziția de cărți și manuscrise 
intitulată „Satira și umorul in 
scrisul românesc", uln care pre
zintă publicului un fond de car
te inedit cu semnături presti
gioase in literatura noastră cla
sică și contemporană. 0 Cena
clul literar „Verva" Galați a 
participat Ia șezători literare 
organizate la liceul „Alexandru 
Vlahuță" și întreprinderea de 
elemente pneumatice și aparate 
de măsură din Bîrlad. (Crăciun 
Lăluci).

V1LCEA 0 Comuna Roșiile 
a găzduit prima ediție a Festi
valului „Sărbătoarea flautului", 
prilejuit de împlinirea a 35 de 
ani de Ia înființarea ansamblu
lui de flautiști din această loca
litate, remarcat pe scenele a 
numeroase festivaluri republi
cane și județene. Au participat 
formații artistice de instrumente 
populare din toate județele 
Olteniei. Cu această ocazie au 
fost vernisate, două expoziții, 
una consacrată activității an
samblului și alta, vestigiilor 
istorice din zona Oltețului. (Ion 
Stanciu).

CARAȘ-SEVERIN o Sub ge
nericul „1880—1980, un secol de 
metalurgie la Topleț", în loca
litatea respectivă a avut loc un 
interesant simpozion organizat 
de Muzeul de istorie al județu
lui Caraș-Severin și de între
prinderea mecanică din locali
tate. Au fost trecute în revistă 
file din istoria întreprinderii 
mecanice din Topleț, care împli
nește în acest an un secol de 
existență. (Nicolae Cătană).

© ORAȘE CU ZECI 
DE MILIOANE DE LO
CUITORI. Potrivit ultimelor 
statistici ale O.N.U., populația 
globului este Ia ora actuală de 
4 415 000 000 locuitori. Cele mai 
populate țări sint în ordine 
R. P. Chineză, India, U.R.S.S., 
Statele Unite, Indonezia și Bra
zilia. Ținind seama de actualul 
ritm de creștere de 1.8 la sută 
pe an, se estimează că în anul 
2000 omenirea va număra 6,2 
miliarde de persoane. • Tot
odată, se vor dezvolta conside
rabil marile aglomerări urbane, 
în fruntea cărora se va situa 
capitala mexicană. Mexico City 
va avea la sfirșitul acestui secol 
32 milioane de locuitori, față de 
14,1 milioane cît număra în 

1979. Pe locul doi se va situa 
orașul brazilian Sao Paulo, cu 
26 milioane.

® „PORTRETELE TRI
DIMENSIONALE" ALE 
MICROORGANIS
MELOR. Prin montarea 
unei instalații laser la un micro
scop, cercetătorii sovietici au 
realizat o serie de experi
ențe pentru obținerea unor 
„portrete tridimensionale", adică 
holograme, ale microorganis
melor. Prezentind avantaje față 
de metodele biologice cla
sice, holografia oferă imagini 
extrem de clare referitoare la 
metabolismul celulelor, permite 
urmărirea dinamicii unor feno
mene care se petrec în interio

rul lor. Astfel, imaginile 
de acest fel ale planctonului 
mărilor au permis cercetătorilor 
să afle secretul principiului 
după care acesta se orientează 
în mediu, precum și al lumi- 
niscenței curenților marini. Cer
cetătorii consideră că hologra
fia optică poate avea o mare 
importantă în perfecționarea 
producției unor substanțe și 
preparate pure din punct de ve
dere biologic, precum și pentru 
realizarea anâlizelor urgente in 
medicină.

® SECETA DIN DJI
BOUTI. Absența totală de 
ploaie în regiunile Tadjourâ și 
Obock din Djibouti a provocat 
o secetă dramatică, de pe urma 
căreia suferă circa 130 000 de oa

meni, arată un comunicat publi
cat luni de Fondul Națiunilor 
Unite pentru copii (U.N.I.C.E.F.). 
în document se relevă că tur
me întregi de vite au pierit, 
lipsind populația locală de hra
na necesară. Organizația citată 
a acordat un credit de 175 000 
de dolari pentru realizarea unui 
sistem de distribuire a apei po
tabile în această țară.

© INVERSIUNILE 
GEOMAGNETICE. Dacă 
scăderea lentă, dar continuă, a 
magnetismului terestru va înre
gistra același ritm, peste 1 200

de ani polii magnetici ai pla
netei noastre se vor inversa. La 
această concluzie au ajuns unii 
savanți americani de la centrul 
de zboruri spațiale Greenbelt, 
statul Maryland. Ei își bazează 
ipoteza pe informațiile culese de 
un satelit special, lansat în oc
tombrie anul trecut. După pă
rerea savanților, inversiunile 
geomagnetice intervin la inter
vale foarte mari de timp, ulti
ma petreeîndu-se în urmă cu 
700 000 de ani.

• „SECRETELE" FUL
GERELOR. Savanți cana

dieni de Ia Universitatea din 
Toronto au instalat în turnul 
de televiziune al orașului, înalt 
de 553 de metri, un laborator 
de cercetare a originii și declan
șării fulgerelor. Cu ajutorul 
unor aparate electronice de mă
surat sînt înregistrate impulsu
rile curentului electric și modi
ficările sale în timp, provocate 
de un trăznet. Un sistem video 
reține traseul fulgerului pe bol
ta cerească. în opt luni de acti
vitate, specialiștii din Toronto 
au cercetat 31 de fulgere. în 
timpul măsurătorilor s-a ajuns 
la constatarea surprinzătoare că 
in centrul fulgerului curentul 
electric scade, la un moment 
dat, la zero. Pe planeta noastră 
se declanșează zilnic, în medic.

45 000 de furtuni, care provoa
că imense pagube materiale. în 
S.U.A., ele au fost evaluate la 
citeva sute de milioane dolari 
anual. Tocmai pornind de la 
datele menționate, cercetătorii 
de la laboratorul din Toronto 
s-au angajat pe un drum de 
pionierat spre a contribui prin 
activitatea lor la combaterea 
daunelor șl prevenirea primej
diilor ce rezultă din această 
forță oarbă a naturii.

o PROTEINE DIN... 
TUTUN. După atîtea și atîtea 
motive de a condamna tutunul, 
iată o opinie favorabilă: con
form unor studii realizate de 
S. G. Wildman de la Universi

tatea din Los Angeles, conținu
tul in proteine comestibile al 
tutunului are o valoare supe
rioară proteinelor laptelui. Con
ținutul tutunului in proteine ar 
putea fi de patru ori și jumă
tate superior celui de soia. în 
statul Carolina de Nord (S.U.A.), 
va intra în curînd în exploatare 
o uzină de tratare și transfor
mare a proteinelor din .tutun. 
Mari companii agroalimentare, 
cum ar fi, de pildă, Coca-Cola, 
își manifestă interesul în acest 
domeniu. în prezent, se fac nu
meroase cercetări pentru selec
tarea varietăților de plante cele 
mai potrivite cultivării, pentru 
tehnica de producție, metode de 
extragere și purificare a protei
nelor etc.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,OS Teleșcoală. Atlas geografic : Prin 

Moldova de sub munte. Documen
tar istorico-geograîic

16.25 Curs de limba germană
16.45 Atenție la... neatenție ! — emisiu

ne de protecția muncii
17.10 Tragerea Pronoexpres
17,20 Consultații juridice • Din cuprins: 

0 în dezbatere publică : Proiectul 
de lege cu privire la dezvoltarea 
industriei mici 0 Obiectivul nr. 1 
— Prevenirea • Consultații nota
riale

17.45 Premieră muzicală TV. Moment 
beethovenian cu Claudio- Arrau și 
Leonard Bernstein

18.25 „O coloană infinită mindru se 
înalță-n spațiu". Poeții lumii cintă 
România

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.40 Actualitatea economică
19,55 Fotbal : Norvegia — România în 

preliminariile Campionatului mon
dial. Transmisiune directă de. la 
Oslo

21.50 Muzică populară
22.10 Telejurnal

PROGRAMUL î
19.00 Telejurnal
19.40 studio T ’80 ..Un șantier la treapta 

15". Reportaj cu tineri muncitori 
de la Șantierul Negolul românesc, 
în al 15-lea an de existență

20,05 Film artistic : „Hoții de biciclete". 
Producție a studiourilor Italiene. 
Cu: Lamberto Magiorannl. Linne- 
la Careu, Bruno Stajola. Regla : 
Vittorio de Sica

21.25 Teleenclclopedla (reluare)
22,10 Telejurnal
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UN IMPERATIV SUBLINIAT LA ÎNCEPEREA

DEZBATERILOR GENERALE ALE SESIUNII O.N.U.
SOFIA BELGRAD

Lucrările Parlamentului
„Este necesară intensificarea eforturilor 

pentru soluționarea problemelor 
lumii contemporane"

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Iile Șerbă- 
nescu, transmite : După prima săptămină rezervată problemelor procedu
rale, lucrările celei de-a XXXV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au 
intrat in faza dezbaterilor generale, care, potrivit calendarului stabilit, 
urmează să se încheie la 10 octombrie. încă din primele ședințe plenare 
s-a conturat, ca o notă comună a intervențiilor, preocuparea profundă 
față de agravarea situației internaționale, față de eforturile incă insufi
ciente pentru a opri deteriorarea ei in continuare, pentru depășirea încor
dării și înlăturarea pericolelor și amenințărilor la adresa securității și păcii 
mondiale, prin luarea de măsuri concrete in direcția soluționării marilor 
probleme care confruntă omenirea.

mondial al popoarelor 
pentru pace

Secretarul de stat al S.U.A., Ed
mund Muskie, s-a pronunțat pentru 
respectarea prevederilor Cartei 
O.N.U. în legătură cu reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state, menționînd că acest 
obiectiv este deosebit de important 
în actuala situație internațională, 
marcată de multiple conflicte în 
diverse zone ale lumii. Vorbitorul a 
relevat că S.U.A. își vor continua 
eforturile in direcția unei soluțio
nări a problemelor Orientului Mij
lociu și a aplicării planului Națiu
nilor Unite pentru independența Na
mibiei. El a declarat că S.U.A. recu
nosc realitățile revoluției iraniene și 
respectă dreptul poporului iranian de 
a-și alege guvernul, fără nici o in
gerință externă. Muskie. a anunțat, 
totodată, intenția președintelui Carter 
de a se ratifica, cit mai curînd posibil, 
acordul SALT II.

Avînd în vedere tensiunile actuale 
— a spus ministrul de externe al 
Spaniei, Jose Pedro Perez-Llorca — 
revitalizarea destinderii este in
dispensabilă pentru a restabili în
crederea și pentru a persevera 
pe calea dialogului. în problema de 
însemnătate crucială a Orientului 
Mijlociu, ministrul spaniol s-a pro
nunțat pentru „căutarea unei păci 
globale, capabilă să asigure soluțio
narea problemei palestiniene. Pales
tinienii — a spus el — au dreptul 
la propria lor patrie, iar o pace glo
bală reclamă un nou cadru. Israelul 
și O.E.P. trebuie să se recunoască 
reciproc".

Lumea se află într-o profundă 
schimbare — aprecia, în cuvîntul 
său, secretarul de stat pentru afa
ceri externe al Canadei, Mark 
MacGuigan. Stări conflictuale apar 
cînd se manifestă rezistență față 
de asemenea modificări necesare.

Insulta pe care o reprezintă apart
heidul constituie, de pildă, cea mai 
relevantă și gravă opoziție la 
schimbare, dar astfel de rezistențe 
mai există încă și în domeniul re
lațiilor economice și politice inter
naționale. „Ruptura cu trecutul și 
adaptarea la noile realități sînt 
punctele-cheie ce trebuie să stea 
în fața .activității Adunării Gene
rale a O.N.U. Dacă țările se vor 
întoarce spre trecut, cramponîndu-se 
de privilegii sau recurgînd la forță 
pentru a impune abordări care să 
servească numai propriile scopuri, 
atunci necesara acțiune colectivă va 
slăbi, în detrimentul tuturor" — a 
apreciat, în încheiere, ministrul 
canadian.

Actuala sesiune a Adunării Ge
nerale se întrunește într-un mo
ment în care comunitatea interna
țională trebuie să facă față unor 
conflicte și unor amenințări la 
adresa păcii — a relevat ministrul 
de externe al Venezuelel, Alberto 
Zambrano Velasco. Pe lingă pro
blemele economice, tot mai îngrijo
rătoare, confruntări politico-militare 
au loc în mai multe regiuni ale glo
bului. O asemenea situație ne 
obligă — a spus ministrul Vene
zuelan — să dăm prioritate rolului 
fundamental al Națiunilor Unite. 
Criza actuală are dimensiuni plane
tare și modalitățile de a o înfrunta 
nu pot fi decît globale. Ministrul 
venezuelean a subliniat necesita
tea de a se manifesta voința poli
tică din partea tuturor statelor 
în vederea trecerii la acțiuni con
crete pe calea soluționării proble
melor economice și politice actuale, 
în Interesul tuturor popoarelor, al 
progresului și păcii.

SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia 
au Început marți lucrările Parlamen
tului mondial al popoarelor pentru 
pace. Participă peste 2 000 de dele
gați din 150 de țări ale lumii între 
care parlamentari, oameni poHtici, 
reprezentanți ai organizațiilor sindi
cale, de femei, de tineret, sportive șl 
religioase, precum și reprezentanți ai 
Națiunilor Unite șl al altor organiza
ții Internaționale. Din România este 
prezentă o delegație condusă de acad. 
Gheorghe Mihoc, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Apărarea Păcii, de
putat in M.A.N.

Dezbaterile au fost Inaugurate de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. 
Bulgaria.

BELGRAD 23 (Agerpres). — Marți 
s-au deschis la centrul de conferințe 
Sava din Belgrad lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO). La lucrări participă 
peste 4 000 de delegați din cele circa 
150 de țări membre, precum și re
prezentanți ai unul mare număr de 
organizații internaționale din siste
mul O.N.U., de organizații neguver
namentale cu profil științific și cul
tural. România este reprezentată de 
o delegație condusă de Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Conferința va pune In evidență con
tribuția UNESCO la soluționarea 
unor probleme majore care preocupă

omenirea, între 
instaurarea noii 
ternaționale, oprirea cursei înarmă
rilor și realizarea dezarmării, reali
zarea securității și cooperării în Eu
ropa, întărirea păcii și securității in
ternaționale, lichidarea colonialismu
lui, rasismului și politicii de apart
heid, instaurarea unei noi ordini în 
domeniul informației, participarea fe
meilor la viața socială și politică.

La ședința de deschidere a luat 
cuvîntul Țvietin Miatovtci, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

în cuvîntul său, directorul general 
al UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow, a pus accentul pe soluțio
narea unor probleme grave cu care 
se confruntă omenirea, cum ar fi foa
metea șl analfabetismul.

p.

acestea situîndu-se 
ordini economice ln-

Intensificarea luptelor dintre Iran și Irak
Apel al secretarului general al OJV.U. la soluționarea 

conflictului pe calea negocierilor

În sprijinul aplicării planului O.N.U. 
privind independenta Namibiei

O delegație a Națiunilor Unite se va deplasa in Africa de Sud
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a anunțat că o delegație 
• Națiunilor Unite se va deplasa în 
Africa de Sud, pentru a negocia cu 
reprezentanții regimului rasist de la 
Pretoria agenda aplicării planului de 
înfăptuire a independenței Namibiei.

în.tr-o scrisoare adresată ministru
lui sud-african de externe. Roelof 
Botha, secretarul general al Națiuni
lor Unite a propus ca vizita delega
ției O.N.U. în R.S.A. să aibă loc în 
perioada 29 septembrie — 4 octombrie.

După cum s-a precizat la Națiunile 
Unite, ministrul de externe sud- 
african ceruse amînarea vizitei misiu
nii O.N.U. pină la sfirșitul lunii oc
tombrie, motivînd, între altele, că ar 
fi iminentă formarea unui nou ca
binet ministerial în Republica Sud- 
Africană. Kurt Waldheim a accen
tuat însă că situația din Namibia re
clamă angajarea de urgență a nego
cierilor, în vederea aplicării fără noi 
întîrzieri a planului O.N.U. privind 
independența teritoriului sud-vest 
african.

In problemele noii ordini 
economice internaționale
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager

pres). — La Oaxtepec, în Mexic, și-a 
încheiat lucrările Conferința Mon
dială a Tineretului privind proble
mele noii ordini economice interna
ționale, la care au participat repre
zentanți ai 125 de organizații națio
nale, regionale și internaționale de 
tineret și studenți, de diferite orien
tări politice și ideologice, din 74 de 
țări.

Participanțil la conferință au ex
primat hotărîrea tinerei generații 
progresiste și democratice de pretu
tindeni, de diferite orientări pon
tice și ideologice, de a milita activ, 
In strînsă unitate, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru noi relații internaționale, ba
zate pe respectarea strictă a indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc, a dreptului fiecărui popor de a 
dispune în mod liber de resursele 
sale naturale și umane, de a-și ho
tărî soarta fără nici un amestec din 
afară. S-a dat glas voinței tineretu
lui din întreaga lume de a acționa 
ferm pentru continuarea procesului 
de destindere, pace, securitate și coo
perare internațională, pentru crește
rea rolului O.N.U. în viața interna
țională. S-a exprimat sprijinul tine
retului progresist și democrat față 
de Declarația adoptată de Sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată problemelor de
zarmării, cerîndu-se reducerea bu
getelor militare, în special ale ma
rilor puteri, adoptarea de măsuri 
concrete de dezangajare militară și 
de creștere a încrederii între po
poare.

S-a subliniat necesitatea ca pregă
tirile și desfășurarea Anului Interna
țional al Tineretului din 1985 să con
tribuie la intensificarea luptei tinerei 
generații pentru o nouă ordine eco
nomică mondială, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

După cum Informează agențiile 
Internaționale de presă, luptele din
tre Iran și Irak s-au intensificat în 
ultimele 24 de ore, înregistrîndu-șe 
pierderi grele de ambele părți.

într-un comunicat radiodifuzat — 
citat de agenția France Presse — 
Marele Stat Major al forțelor armate 
iraniene a declarat „zonă de război 
toate frontierele maritime cu Irakul". 
Aviația iraniană, relatează agențiile 
Associated Press și France Presse, a 
bombardat marți aeroporturi, locali
tăți din nordul și sudul Irakului, pre
cum și — în două rînduri — cartiere 
ale capitalei, Bagdad, provocînd dis
trugeri și victime omenești.

într-o declarație radiodifuzată, pri
mul ministru iranian, Mohammad AH 
Rajai, a arătat că Irakul a pierdut 
luni 11 avioane de vînătoare și de 
transport, precum și patru vedete 
rapide purtătoare de rachete. Tot
odată, au fost avariate instalațiile 
irakiene de gaze naturale de la

Fad și cele de petrol de la Bassrleh, 
precum șl bazele aeriene Irakiene de 
la Cheiba șl Kour.

Comandamentul general al forțe
lor armate irakiene anunță — po
trivit agenției I.N.A., reluată de a- 
gențille France Presse și Associated 
Press — că trupele irakiene au pă
truns marți dimineață pe teritoriul 
iranian și că aviația irakiană a bom
bardat, pentru a doua oară, bazele 
aeriene iraniene de la Vahdatl, 
Charoukhi, Bouchehr, Omid șl An- 
waz, precum și două posturi radar 
de avertizare din vestul Iranului. 
Marți au fost bombardate aeroporturi 
și baze ale forțelor aeriene aflate în 
adîncime pe teritoriul Iranian. Un 
comunicat al Comandamentului gene
ral al forțelor armate irakiene, re
luat de France Presse, informează 
că, în cursul raidurilor aeriene de 
marți ale aviației iraniene, 47 de per
soane au fost ucise și alte 100 ră
nite. (Agerpres)

★
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).

— într-o declarație dată publicității 
la Națiunile Unite, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, își expri
mă neliniștea „profundă și crescîndă" 
față de înrăutățirea relațiilor dintre 
Irak și Iran, ca și față de escalada
rea conflictului dintre cele două țări
— transmite agenția France Presse.

★
Totodată, secretarul general al O.N.U. 
adresează un apel guvernelor irakian 
și iranian, cerîndu-Ie „să dea dovadă 
de cea mai mare moderație, să re
nunțe la orice nouă acțiune militară 
și să facă tot posibilul pentru a solu
ționa pe cale negociată conflictul care 
le opune".

Experiențe
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Cos

monauții Leonid Popov, Valeri Riu- 
min, Iuri Romanenko și Arnaldo Ta
mayo Mendez continuă activitățile 
comune la bordul complexului orbital 
„Saliut-6“ — „Soiuz-37“ — „Soiuz-3S“ 
— transmite agenția T.A.S.S. A fost 
efectuată o nouă serie de cercetări 
referitoare la reacția activității bio- 
electrice a creierului în condițiile 
zborului cosmic. In scopul studie
rii influenței imponderabilității asu-

Febra aurului
Prețul unciei de aur a continuat să 

crească marți la cele două burse prin
cipale ale metalului galben — din 
Londra și Ziirich — inregistrind in 
cursul tranzacțiilor un spor de apro
ximativ 17 dolari. Ca urmare, uncia 
de aur a fost cotată la prețul de 720 
dolari, ceea ce reprezintă un nou re
cord după plafoanele de virf atinse 
in luna februarie a.c.

Datorită actualelor structuri nedrepte din economia mondială:

IMENSE BOGĂȚII DIN ȚĂRILE SĂRACE
SÎNT TRANSFERATE SPRE TARILE BOGATE

în cercurile diplomatice șl ziaristice de la sediul O.N.U. din New 
York nu s-au stins încă ecourile recentei sesiuni speciale a Adunării 
Generale consacrate noii ordini economice internaționale. Dealtfel, do
sarele acestei problematici au rămas deschise pe tot parcursul actualei 
sesiuni ordinare, care va încerca să realizeze ceea ce sesiunea specială 
n-a reușit. Evaluarea atît a rezultatelor acesteia, cit și a perspectivelor 
formează obiectul interviului pe care președintele sesiunii speciale, am
basadorul tanzanian SALIM A. 
ziarului „Scinteia".

SALIM, a avut amabilitatea să-1 acorde

în Cosmos
pra creșterii și înmulțirii microorga
nismelor, cosmonauții au început ex
perimentul biologic „Multiplikator". 
Continuă, totodată, experimentele 
tehnologice „Sahar" și „Zona". Pro
gramul de activitate prevede, de ase
menea, experimente geofizice și teh
nice.

Lucrările Intilnirii pregătitoare a 
reuniunii general-europene, care ur
mează să înceapă la 11 noiembrie în 
capitala Spaniei, au intrat în cea 
de-a treia săptămină. Obiectivul 
intilnirii îl reprezintă, așa cum este 
știut, stabilirea ordinii de zi, a 
structurii organizatorice și a celor
lalte modalități de desfășurare a 
reuniunii propriu-zlse, chemată să 
continue procesul de edificare a se
curității și de dezvoltare a coope
rării pe continentul nostru, Început 
în urmă cu cinci ani la Helsinki.

Schimburile de vederi care au 
avut loc pină în prezent au permis 
majorității reprezentanților celor 
35 de state participante să-și ex
pună pozițiile in 
portanța deosebită 
rei reuniuni in ac
tuala situație in
ternațională. Din 
declarațiile unor 
șefi de delegații 
se poate consta
ta că numito
rul comun al i 
lor de poziție de pină acum l-a 
reprezentat afirmarea dorinței de a 
se realiza o atmosferă de lucru 
constructivă, de a se crea condițiile 
pentru o pregătire temeinică a reu
niunii.

Intervenind în dezbateri, șeful dele
gației române, ambasadorul Ion Dat- 
cu, a evidențiat importanța deosebită 
pe care România o acordă proble
mei continuității procesului de edifi
care a securității și cooperării pe con
tinentul nostru, proces început in 
urmă cu cinci ani la Helsinki. Vorbi
torul a arătat că dacă există ceva in 
Actul final și în celelalte documente 
adoptate pină acum în cadrul C.S.C.E. 
care nu poate fi pus sub semnul în
doielii și nu poate fi contestat, aces
ta este tocmai principiul continuită
ții reuniunilor reprezentanților celor 
35 de state participante. Organizarea 
de noi reuniuni general-europene, 
pregătite in mod temeinic — a spus 
reprezentantul român — constituie 
elementul-cheie al continuității pro
cesului, singura modalitate care per
mite conjugarea eforturilor tuturor 
statelor participante in direcția inten
sificării conlucrării lor pe multiple 
planuri, în cele mai diverse domenii, 
și pe o bază permanentă, și in primul 
rînd a înfăptuirii unor măsuri de 
dezangajare militară și dezarmare, 
fără de care nu pot fi concepute în
crederea, pacea și securitatea atît în 
Europa, cit și in întreaga lume.

Reprezentanții statelor participante 
au trecut în ultimele zile la dezba
terea, pe baza a două proiecte de 
documente, a ordinii de zi 
niunii din noiembrie.

Este de remarcat însă că 
blemele principale pe care 
întîlnire le are de rezolvat i

legătură cu lm- 
ce revine viitoa-

găsit încă soluții de fond, majorita
tea chestiunilor urmînd a fi discu
tate abia de-acum încolo. O opinie 
larg împărtășită în rîndul partici- 
panților este aceea că lucrările in
tilnirii se impun a fi accelerate. Re
prezentantul Spaniei sublinia in 
acest sens că „cu cit se va încheia 
mai repede această întîlnire, cu atlt 
guvernele vor dispune de mai mult 
timp pentru a se 
tate in vederea 
pale". De aceea,

Experiența impune 
o abordare nouă, 

de ansamblu 
a problemelor dezvoltării

— Cum apreciați, domnule 
președinte, bilanțul sesiunii spe
ciale 7

— înainte de a vorbi de rezultatele 
sesiunii, aș dori să mă întorc o clipă 
la obiectivele ei. Primul a fost acela 
de a evalua progresele pe calea în
făptuirii celor convenite de Națiunile 
Unite, cu șase ani în urmă, în cadrul 
primei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate proble
melor economice, care a adoptat 
Declarația și Programul de acțiune 
cu privire la înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale. Al doilea 
obiectiv era adoptarea Strategiei in
ternaționale pentru viitorul deceniu 
al dezvoltării (1981—1990). Iar al 
treilea, a lansa o rundă de negocieri 
globale intre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, care să pună 
în mișcare mecanisme capabile să 
ducă la atingerea obiectivelor fixate 
în strategia internațională.

Desigur, in problemele abordate la 
sesiune s-au înregistrat unele pro
grese. Consider un fapt pozitiv că s-a 
ajuns la un consens asupra conținu
tului viitoarei strategii internaționale 
a dezvoltării. Este îmbucurător că 
toate statele au recunoscut necesita
tea negocierilor globale.

Dacă apreciem însă rezultatele 
sale în ansamblu, sesiunea specială 
nu a fost un succes. Dimpotrivă, ea 
a produs o mare dezamăgire, deoa
rece nu s-a ajuns la un acord toc
mai asupra problemei-cheie care a 
stat în fața sa — lansarea unei runde 
de negocieri globale. Datorită disen
siunilor asupra cadrului procedural 
al negocierilor — adică a organismu
lui în care să se caute soluții proble
melor dezvoltării — nu s-a putut 
face pasul următor : stabilirea agen
dei dialogului.

După opinia mea, țările în curs de 
dezvoltare au avut toate motivele să 
susțină necesitatea creării unui orga
nism central. în fapt, eforturile de
puse în trecut, în cadrul instituțiilor 
specializate, n-au dat rezultatele 
scontate. Problemele dezvoltării sînt 
globale și deci strîns legate între 
ele. Prin urmare, nu pot fi soluțio
nate printr-o tratare separată, frag
mentară. Spunînd lucrurilor pe nume, 
cine își poate imagina că va fi re-

5
Cine profită de pe urma 

actualelor inechități
— Ce perspective are, după 

părerea dv., dialogul Nord-Sud 
și care sînt obstacolele mai im
portante pentru ca negocierile 
globale să debuteze in 1981, cum 
au propus statele in curs de 
dezvoltare ?

— în ciuda amărăciunii produse de 
eșecul tentativei de a realiza obiec
tivul central al sesiunii speciale, con
tinui să fiu optimist, deoarece cred 
în utilitatea generală a negocierilor 
globale. Așa cum am afirmat la des
chiderea sesiunii, negocierile globale 
sînt necesare atît țărilor in curs de 
dezvoltare, cit și celor dezvoltate. Si
tuația economică mondială este atît 
de critică, iar problemele pe care le-a

internaționale — bazată pe echitate, 
justiție și avantaj reciproc — o ame
nințare latentă la adresa actualului 
sistem de relații, care le aduce pro
fituri exorbitante.

Actuala situație din economia 
, mondială și, mai ales, tendințele spre 
care evoluează impun însă abando
narea politicii de cantonare pe pozi
ții înguste, menite să îndepărteze 
unele riscuri de moment, prin cîrpi- 
rea pe ici, pe colo a unui edificiu ve
tust și fisurat, care riscă să se pră
bușească în orice moment.

Apreciem contribuția 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
la promovarea noii ordini 

economice

I

Interviu acordat „Scînteii" de președintele Sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U., SALIM A. SALIM

zolvată problema crucială a energiei 
atita timp cit o altă problemă crucia
lă — cea a asistenței financiare și 
a crizei monetare — va rămîne tabu. 
Cele două probleme se condiționează 
reciproc. Cu alte cuvinte, însăși 
experiența acumulată impune o nouă 
și dinamică abordare a problemelor 
dezvoltării, adică o tratare de ansam
blu, in totalitatea lor, intr-un cadru 
universal, cu participarea tuturor 
statelor, întrucît în soluționarea lor 
este interesată toată lumea.

Rezervele exprimate de unele țări 
dezvoltate în legătură cu rolul orga
nismului central nu sînt justificate. 
Statele în curs de dezvoltare au făcut 
dovada unui înalt grad de responsa
bilitate, de flexibilitate și înțelegere. 
Ele nu contestă contribuția pe care 
o pot aduce instituțiile specializate 
ale O.N.U. în soluționarea problemelor 
dezvoltării. Mai mult, formula lor de 
compromis are în vedere ca organis
mul central să adopte toate hotărî- 
rile mai importante prin consens. 
Spiritul care animă țările in curs de 
dezvoltare nu este deci confruntarea, 
ci dialogul, cooperarea cit mai largă. 
De aceea, în urma sesiunii speciale, 
răspunderea țărilor dezvoltate, in 
special a acelora care nu și-au dat 
acordul asupra începerii negocierilor 
globale, este și mai mare.

generat atît de Interdependente, îneît 
ele afectează nu numai țările sărace, 
ci și pe cele bogate. In timp ce Sudul 
duce lipsă de mașini, de tehnologie și 
resurse financiare necesare dezvoltă
rii, Nordul suferă de șomaj cronic, de 
un ridicat grad de nefolosire a ca
pacităților industriale. Totodată, pe 
piețele financiare internaționale im
portante capitaluri așteaptă o utili
zare productivă, cu alte cuvinte, și 
țările dezvoltate au nevoie de o nouă 
ordine economică mondială.

Nevoia de schimbare nu este Insă 
la fel de mare pentru toate statele. 
Cei care au profitat de pe urma sis
temului de relații internaționale 
conceput în epoca colonială profită și 
azi. In miinile lor continuă să se afle 
pirghiile vechiului sistem și le folo
sesc în propriul interes. Pe calea 
schimburilor neechivalente, a specu
lațiilor monetare sau a activității com
paniilor transnaționale, imense bogă
ții se scurg din țările sărace spre cele 
bogate. Adevăratul transfer de re
surse nu este din Nord în Sud, ci in
vers. Ca urmare, în anii ’70, datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare a sporit de aproape 8 ori, Iată 
de ce unele țări dezvoltate cu econo
mie de piață văd în propunerile sta
telor în curs de dezvoltare privind 
instaurarea unei noi ordini economice

— Ați fost în România, ați 
avut convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu ; sînteți deci 
în măsură să faceți aprecieri 
asupra poziției României privind 
noua ordine economică interna
țională.

— Privind retrospectiv vizita mea 
în România, pot spune că a fost deo
sebit de interesantă și folositoare. 
Majoritatea timpului am discutat pro
bleme legate de noua ordine și de 
sesiunea specială. Am beneficiat 
foarte mult de pe urma intilnirii cu 
președintele Nicolae Ceaușescu. Am 
fost profund impresionat nu numai 
de poziția României, ci și de anga
jamentul său în eforturile pentru e- 
dificarea noii ordini economice inter
naționale : un angajament dinamic, 
deosebit de prețios și mult apreciat 
in „Grupul celor 77". Fără a face un 
compliment, vreau să spun că apre
ciez foarte mult contribuția României 
in abordarea întregului spectru al pro
blematicii noii ordini. Aceasta este de 
fapt o extindere a poziției construc
tive a României în direcția democra
tizării relațiilor internaționale. Pozi
ția României, acțiunile sale au puter
nic ecou datorită marelui prestigiu de 
care se bucură politica realistă pro
movată de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Interviu realizat de trimisul nostru
Gh. CERCELESCU

Națiunile Unite

pregăti eu seriozi- 
reuniunii princi- 
numeroși delegați 

sînt de părere că trebuie să se dea 
dovadă de voință politică pentru a 
se angaja negocieri laborioase, al 
căror rezultat să permită pregătirea 
în cele mai bune condiții șl des- 

succes a viitoarei 
securității, coope
rării și destinde
rii in Europa — 
arăta reprezen
tantul Iugoslaviei 
— face necesară 
depășirea dificul
tăților existente, 
găsirea de solu

ții general acceptabile, pentru ca re
uniunea de la Madrid să constituie 
cu adevărat o etapă nouă pe drumul 
deschis de Actul final de la Hel
sinki".

în acest cadru se cuvine relevat 
ecoul deosebit pe care îl înregistrează 
în cercurile intilnirii pregătitoare 
poziția și eforturile consecvente ale 
României socialiste, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu îndreptate 
spre Înfăptuirea țelurilor securității 
europene. Conducători al diferitelor 
delegații apreciază in mod deosebit 
marele interes pe care preșe.’ ițele 
țării noastre îl acordă pregătirii 
temeinice și încheierii cu rezultate 
pozitive a reuniunii. Ziarele „El 
Pais", „Diarlo-16“, precum și tele
viziunea spaniolă au prezentat po
ziția României în legătură cu pre
gătirea reuniunii de la Madrid și 
propunerea privind găzduirea de 
către țara noastră a următoarei 
reuniuni general-europene, propu
nere care s-a bucurat de un viu in
teres In cercurile actualei întîlniri 
pregătitoare.

în spiritul orientărilor stabilite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România acționează Ia actuala intîl
nire pentru o temeinică 
reuniunii din noiembrie, 
îneît aceasta să asigure 
și adîncirea procesului 
Helsinki, să dea un nou impuls apH- 
cării integrale a prevederilor Actului 
final, să adopte măsuri concrete in 
domeniul promovării unei largi șl 
neîngrădite colaborări și cooperări 
intereuropene și în mod deosebit in 
domeniul dezangajării și dezarmării 
pe continent.

fășurarea cu 
reuniuni. „Cauza

Corespondențâ 
din Madrid

majorității luări- 
de pină acum

pregătire a 
în așa fel 

continuarea 
inițiat la

a reu-

în pro- 
actuala 

nu s-au R. ADRIAN

GEIMȚIILE DE PRESĂ
scurt

CONFERINȚA GENERALA A A.I.E.A. în discursul inaugural al lu
crărilor celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței generale a Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), care se desfășoară la Viena, 
directorul general al acestui organism, Sigvard Eklund, a subliniat că 
țările occidentale trebuie să acorde mai multă atenție resurselor ener
getice de înlocuire și, in special, energiei atomului, pentru a preveni riscu
rile epuizării resurselor petroliere. El a arătat că, la ora actuală, centra
lele atomice nu asigură decît 150 000 megawați, ceea ce reprezintă nu
mai opt la sută din oonsumul energetic mondial. în cuvîntul lor, repre
zentanții Irakului și Zairului s-au pronunțat pentru înlăturarea restric
țiilor în calea accesului la tehnologia nucleară al țărilor în curs 
dezvoltare, care, în actuala situație 
această importantă resursă energetică.

economică, au nevoie urgentă
de 
de

CONVORBIRI CIIINO-NORVE- 
GIENE. La Beijing au avut loc con
vorbiri între Zhao Ziyang, premier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, și Odvar Nordli, primul mi
nistru al Norvegiei, aflat în China 
intr-o vizită oficială. Au fost abor
date o serie de chestiuni interna
ționale actuale, precum și probleme 
privind evoluția relațiilor dintre 
cele două țări — transmite agen
ția China Nouă.

ÎNTREVEDERI LA ULAN BA
TOR. Jumjaaghin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, l-a pri
mit pe Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, aflat într-o vizită în Mongo
lia. Totodată, după cum informează 
agenția A.D.N., la Ulan Bator au 
început convorbirile oficiale dintre 
Jambin Batmunh, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongole, 
și WiHi Stoph.

CONVORBIRI ELENO-BRITA- 
NICE. Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher, și-a 
încheiat, marți, convorbirile cu ofi
cialitățile elene, printr-o nouă run
dă de convorbiri cu premierul 
Gheorghios Rallis. După cum infor
mează agenția Reuter, au fost 
examinate unele probleme interna
ționale actuale, între care problema 
cipriotă, și modalitățile de dezvol
tare a colaborării bilaterale în do
meniile industrial și comercial.

L

COMUNICATUL UNGARO-TAN- 
ZANIAN dat publicității în legă
tură cu vizita în Tanzania a pre
ședintelui Consiliului prezidențial al 
R.P. Ungare, Pal Losonczi, relevă 
dorința celor două țări de a extinde

AFACERI CU ȚIȚEI
KUALA LUMPUR 23 (Ager

pres). — Liderul partidului ma- 
layezian de opoziție Acțiunea 
Democratică, Lim Kit Siang, a 
acuzat o subsidiară a corpora
ției petroliere americane „Ex- 
xon" că escrochează Malayezia 
prin extragerea în secret, din 
zăcămintele submarine, a unei 
cantități de petrol mai mari 
decît cotele fixate de compania 
națională de stat „Petronas". 
Firma în cauză este „Esso Pro
duction Malaysia Inc.". Siang a 
declarat că frauda ar putea să 
se ridice la 560 milioane do
lari. El a dezvăluit că în august 
1979 platforma marină „Ta- 
pis-a", din largul coastelor sta
tului Trengganu — una din 
cele șase platforme in func
țiune ale companiei „Exxon" in 
largul coastelor malayeziene — 
a produs 58 000 barili de pe
trol pe zi, contrar instrucțiunilor 
companiei dc stat, care permite 
o producție zilnică de 35 000 ba
rili pe zi.

co-relațiile comerciale, precum și __ 
laborarea în industrie, agricultură 
și alte domenii, informează agen
ția M.T.I. Totodată, se menționează 
că in cursul dialogului ungaro-tan- 

examinate și o 
ale

zanian au fost 
serie de probleme 
internaționale.

PLENARA C.C.
ECUADOR, întrunită la 
a hotărît organizarea celui ____
X-Iea congres al partidului în pe
rioada 13—16 martie 1981. Plenara 
a adoptat, de asemenea, măsuri în
dreptate spre îmbunătățirea activi
tății organizatorice a partidului.

ACORD COMERCIAL ÎNTRE 
R.D.G. ȘI ALBANIA. Un acord 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile pe perioada 1981—1985, pre
cum și un protocol referitor la 
schimburile comerciale în 1981 între 
R.D. Germană și Albania au fost 
semnate la Berlin, informează 
agenția A.D.N.

actualității

AL P.C. DIN
Guayaquil, 

de-al

ÎNTÎLNIRE AMERICANO-EGIP- 
TEANA. Hassan All, vicepremier și 
ministru egiptean al afacerilor ex
terne, și Butros Ghali, ministru de 
stat 
ne, 
Sol Linowitz, 
can 
care au discutat perspectivele reluă
rii negocierilor cu Israelul privind 
autonomia palestiniană. S-a proce
dat la un schimb de opinii pe baza 
a două documente — unul american 
și unul egiptean, care ar comporta 
încă deosebiri substanțiale de pă
reri, după cum informează agenția 
France Presse.

egiptean pentru afacerile exter- 
s-au întîlnit la Washington cu 

negociatorul ameri- 
pentru Orientul Mijlociu, cu

CONSTRUCTORILOR
Peste un milion de 
din Italia au organi- 
grevă de opt ore, ce-

GREVA 
ITALIENI.
constructori 
zat, marți, o
rînd patronatului încheierea unui 
nou contract colectiv care să pre
vadă îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață.

CRIZA SIDERURGIEI VEST-EUROPENE. Intr-un comentariu privind 
situația actuală a siderurgiei din țările membre ale Pieței comune, agen
ția France Presse relevă, intre altele, că următoarele zile vor fi decisive 
pentru situația din acest sector, confruntat cu cea mai importantă criză 
pe care a cunoscut-o incepind cu anul 1951. Se menționează că există un 
conflict între principalele firme producătoare, care, în încercarea de a 
depăși situația de criză, nu fac decît să amplifice și să agraveze lupta de 
concurență.

Agravarea șomajului in Britanie

I

I

I

• în luna septembrie, un nou nivel record : peste 2 039 OOO 
șomeri • Un locuitor din 12 nu găsește un Ioc de muncă 

• Valul „șomerilor cu diplome"
LONDRA 23 (Agerpres). — După 

ce, în luna august, numărul șomeri
lor din Marea Britanie a depășit, 
pentru prima dată după anul 1936 
cifra de două milioane, statisticile 
oficiale publicate la Londra indică 
pentru luna septembrie o nouă creș
tere a ratei șomajului și un nou ni
vel record în acest sector : 8,4 la sută 
din totalul populației active, ceea ce 
înseamnă, în cifre absolute. 2 039 003 
șomeri. Cu 
arată că un 
lucru.

Creșterea 
numărului 
luna septembrie, față de august, este 
explicată de Ministerul britanic al 
muncii prin intrarea în această lună 
in rîndurile celor fără un loc de 
muncă a unui nou contingent de ti
neri absolvenți de școli și facultăți 
— așa-numlții „șomeri cu diplome".

Cu prilejul publicării acestor noi 
statistici alarmante, observatorii de

alte cuvinte, statisticile 
britanic din 12 este fără
cu 37 795 de persoane a 
șomerilor din Anglia în

la Londra amintesc 
nomenelor de criză 
tor mari dificultăți 
nanciare cu care 
Anglia, șomajul a făcut un salt fără 
precedent în această țară, în ultimele 
12 luni sporind cu peste 37 la sută.

Criticînd, într-o declarație făcută 
presei, politica economică a guvernu
lui conservator, care a condus la o 
atare stare de lucruri în sectorul 
utilizării forței de muncă, Len Mur
ray, secretarul general al Congresu
lui sindicatelor britanice (TUC), a 
apreciat că programele guvernamen
tale de combatere a șomajului „re
prezintă un eșec". La rîndul său, 
Eric Varley, purtătorul de cuvînt 
pentru problemele muncii al Partidu
lui laburist, de opoziție, a calificat 
drept eronată politica conservatorilor, 
care își propun utilizarea șomajului 
drept un instrument de luptă contra 
inflației.

că, din cauza te- 
economică și al- 
economice și fi- 
este confruntată
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