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BATALIA ULTIMULUI TRIMESTRU
AL CINCINALULUI

Oamenii muncii 
din industria județului 

Ilfov au îndeplinit 
planul cincinal

Oamenii muncii din județul 
Ilfov raportează cu deosebită 
satisfacție realizarea prevederi
lor planului cincinal 1976—1980 
la producția industrială.

In telegrama adresată de că
tre Comitetul județean Ilfov al 
P.C.R. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se spune :

îndeplinirea cu'42 de zile mai 
devreme a acestei importante 
sarcini creează condiții ca. prin 
mai buna punere în valoare a 
rezervelor de care dispunem, 
prin mobilizarea exemplară a 
colectivelor de oameni ai mun
cii din unitățile economice, să 
realizăm pînă la sfîrșitul anu
lui o producție industrială su
plimentară în valoare de 1,5 
miliarde lei. Aceasta se va con
cretiza. între altele. în construc
ții navale în valoare de 263 mi
lioane lei, 111 000 metri cubi 
prefabricate din beton, produse 
ale industriei electrotehnice în 
valoare 
confecții 
ambalaje 
oane lei. ,___
trețuri combinate și altele.

Vă încredințăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, mobilizați de 
strălucitul dumneavoastră exem
plu de slujire devotată a inte
reselor și aspirațiilor supreme 
de libertate, independentă na
țională, bunăstare și pace ale 
poporului român, vom acționa 
cu toată fermitatea în spiritul 
orientărilor și indicațiilor date 
de dumneavoastră la plenara 
C.C. al P.C.R. din 14—15 oc
tombrie a.c. pentru valorifi
carea deplină a potențialului 
tehnico-material și uman de 
care dispunem, pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce ne revin din ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea 
al partidului, sporind astfel 
contribuția județului nostru la 
ridicarea patriei pe noi culmi 
de civilizație și progres.

în salba de lumini 
a Oltului, o nouă 
turbină a intrat 

în funcțiune
După efectuarea primului pa

ralel, la cea de-a doua turbină 
a hidrocentralei de la Aricești 
(județul Olt) au început pro
bele complexe de 72 de ore, 
fiind racordată la producția e- 
nergetică a tării. Această tur 
bină, cu o capacitate de 1 
MW, întregește puterea insta 
lată a hidrocentralei de la Ari
cești, care este cea de-a noua 
unitate în funcțiune din salba 
de lumini ce se construiește pe 
rîul OIL (Emilian Rouă).

LA ÎNTREPRINDEREA

de 55,8 milioane lei, 
— 117 milioane lei, 

metalice — 19 mili- 
peste 89 000 tone nu-

mecanica vaslui

DA, PUTEM EXTRAGE MAI MULT PETROL!
Este insă mai necesară și mai urgentă ca oricînd rezolvarea tuturor

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul afacerilor externe al Republicii Senegal
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

problemelor de care depinde realizarea producției
— Realizarea prevederilor de plan 

la extracția de țiței constituie una 
din principalele probleme ale econo
miei naționale. Cum estimați reali
zarea producției stabilite pentru 
acest an ?

— îndeplinirea sarcinilor stabilite 
la extracția de țiței constituie una. 
din principalele probleme cu care se 
confruntă lucrătorii din acest sector, 
date fiind implicațiile pe care 
le determină în mecanismul eco
nomiei naționale neasigurarea la 
nivelul prevăzut a producției de țiței. 
Cu toate eforturile făcute de unită
țile petroliere și de minister, produc
ția planificată pînă in prezent nu 
s-a realizat integral.

— Care sint cauzele nerealizărilor 
la extracția de țiței ?

— în ultimii ani nivelul producției 
de țiței extras a fost influențat nefa
vorabil în principal de volumul redus 
de rezerve descoperite prin lucrări 
geologice, care an de an au fost mai 
mici decît producția extrasă, cit și de 
scăderea naturală a potențialului de 
producție la unele zăcăminte vechi. 
Pentru oprirea acestei scăderi a 
producției și creșterea continuă a 
nivelurilor de extracție, în urma 
analizelor efectuate de conduce-

partidului, personal

varășul Nicolae Ceaușescu, a Indi
cațiilor date cu aceste prilejuri au fost 
luate măsuri energice, tehnice și 
organizatorice, astfel încît a fost po
sibil să se oprească scăderea produc
ției, iar nivelul mediu zilnic al pro
ducției extrase să crească cu circa

Convorbire cu tovarășul
Gheorghe VLAD 

adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei

. 1 600 tone In octombrie față de ia
nuarie 1980.

— Cu toate acestea, realizările sint 
încă sub planul stabilit. Ce alte cau
ze determină această situație ?

— Privind critic și autocritic acti
vitatea din acest sector desfășurată 
în ultimii ani, consider că rezultatele 
puteau fi mai bune. Cauzele neînde- 
plinirii producției prevăzute sînt de
sigur mai multe. Nu putem să nu 
menționăm o serie de deficiențe care 
se manifestă încă in activitatea de 
foraj și extracție, cu consecințe di
recte asupra realizării producției pla

nificate. întîrzierile în realizarea 
programelor de foraj de mare adîn- 
cime, utilizarea incompletă a între
gului fond de sonde, neactivarea 
unor sonde vechi, perioada încă prea 
mare care trece de la forare pînă la 
punerea în exploatare a sondelor 
noi, timpul neproductiv încă ridicat 
în forajul sondelor și în activitatea 
de intervenții la ^onde, neasigurarea 
întregului personal muncitor într-o 
serie de unităfi constituie tot atîtea 
cauze ale neîndeplinirii planului. 
Conducerea ministerului și a trustu
rilor, organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii din unităti desfă
șoară acțiuni stăruitoare pentru eli
minarea acestor deficiențe din acti
vitatea noastră și sîntem convinși 
ele pot fi înlăturate.

Totodată, scăderea producției 
care aminteam nu ar fi ajuns la 
asemenea nivel dacă s-ar fi pus 
accent mai mare pe lucrările de des
coperire a noi rezerve geologice. Slă
birea activității în acest domeniu, o 
serie de deficiente care s-au mani
festat își arată acum consecințele. 
Aceste lucruri s-au discutat pe larg 
la consfătuirea cu cadrele din geo-

câ

de 
un 
un

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe 
Moustapha Niasse, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Senegal, care 
face o vizită oficială în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A fost de fată Kabirou M’Bodje, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale Senegaleze.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Repu
blicii Senegal, Leopold Sedar Sen- 
ghor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Senegal sa» 
lutul său prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări.

In cursul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Senegal s-au dezvol-

tat neîntrerupt în ultimii ani, potri
vit înțelegerilor și orientărilor stabi
lite de cei doi șefi de stat, cu prilejui 
întîlnirilor și convorbirilor avute la 
București și Dakar. A fost exprimată, 
de ambele părți, dorința de a ampli
fica și aprofunda în continuare 
aceste bune raporturi, de a promova 
o tot mai largă conlucrare între 
România și Senegal.

Au fost discutate unele probleme 
internaționale actuale, subliniindu-se 
și de această dată voința României 
și Senegalului de a contribui la so
luționarea pe cale politică, prin tra
tative, a problemelor litigioase din
tre state, țientru o politică de pace, 
colaborare și destindere, pentru in
dependență națională și egalitate în 
drepturi, pentru realizarea dezar
mării, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale. în aeest 
cadru s-a evidențiat importanta pe 
care o are, mai ales în actualele 
circumstanțe internaționale. întări-

rea solidarității dintre țările în curs 
de dezvoltare, nealiniate, pentru 
îmbunătățirea raporturilor dintre 
state, pentru soluționarea probleme
lor majore ale contemporaneității, în 
interesul popoarelor, al păcii și cola
borării.

în cursul întrevederii au fost 
reafirmate sprijinul și solidaritatea 
cu lupta poporului namibian pentru 
dobîndirea independenței naționale.

Referitor la situația din Europa, s-a 
apreciat că în prezent toate efortu
rile trebuie îndreptate pentru ca 
reuniunea de la Madrid — care și-a 
început lucrările în aceste zile — să 
poată să se încheie cu succes, să 
ducă la convocarea unei conferințe 
consacrate dezarmării și dezanga
jării în Europa, la diminuarea în
cordării internaționale, să justifice 
așteptările popoarelor europene, ale 
lumii întregi.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de caldă cordialitate și prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri 
Brahimi, 
Republica 
Populară, 
noastră.

La primire a participat Gheorghe . 
Cioară, ministrul energiei electrice.

Au fast de față. Abdelhamid Ad- 
jali. ambasadorul Algeriei la Bucu
rești. și Bondiaf Abdel Haman, 
deputat, președintele Comisiei econo
mice a Adunării Populare Naționale.

Oașp.etfele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
de prietenie din partea secretarului 
general al Partidului F.N.L., pre
ședintele Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Chadli Bendje-

după-amiază. pe Brahim 
ministrul hidraulicii din 
Algeriană Democratică și 
care face o vizită în țara

apreciat că există posibilități de a 
dezvolta și în viitor colaborarea bi
laterală, de a identifica și promova 
noi forme de cooperare economică.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme actuale ale vieții po
litice internaționale, subliniindu-se 
necesitatea de a se acționa cu mai 
multă hotărîre pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict existen
te în diferite zone ale globului, pen
tru îmbunătățirea climatului politic 
mondial, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, pen
tru lichidarea subdezvoltării și fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru edificarea unei 
lumi a păcii, securității, independen
tei și progresului fiecărei națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

dld, împreună cu urări de prosperi
tate poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat secretarului ge
neral al Partidului F.N.L., președin
tele Algeriei, un salut călduros și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de succes poporu
lui algerian în construirea unei vieți 
noi.

în timpul convorbirii a fost evi
dențiat cu satisfacție cursul ascen
dent al tradiționalelor relații de prie
tenie și colaborare româno-algeriene 
și a fost exprimată dorința reciprocă 
de a extinde aceste relații pe mul
tiple planuri, îndeosebi în domeniul 
schimburilor economice, al cooperă
rii în producție, precum și în ăl te 
sfere de activitate, în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și cooperării 
internaționale. De ambele părți s-a

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegrame Demersul artistic
de adeziune

față de rezultatele

vizitei în țări nordice

ale Europei adresate

tovarășului

și viața celor mulți«•»<.» lac,

Harnicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea „Automatica" din Capitala acționează ferm pentru a-și 
onora toate contractele, atit cu beneficiarii din țară, cit și la export. In fotografie : in secția a IV-a echipare elec

trică, un tablou de comandă și semnalizare este pregătit pentru export, în devans cu 20 de zile.
Foto : E. Dichiseanu

Nicolae Ceaușescu
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Cheltuieli minime 
prin recuperarea 

materialelor
Colectivul de oameni ai mun

cii din cadrul întreprinderii me
canice Vaslui a acumulat o bună 
experiență privind reducerea 
consumului, recuperarea și re- 
folosirea unor materii prime și 
materiale în procesul productiv. 
Recuperările din tablă, oțeluri 
rotunde, aluminiu și bronz, prin 
retopirea spânului de la prelu
crări mecanice și reintroducerea 
în procesul tehnologic ca mate
rie primă, precum și introduce
rea în fabricație a unor reduc- 
toare și ventilatoare reproiecta- 
te. cu consumuri mai mici, dar 
cu funcționalități la parametri 
ceruti de tehnologia acestor pro
duse — sînt cîteva căi eficiente 
care au condus la reducerea 
cheltuielilor materiale la pro- 
ducția-marfă. Bilanțul încheiat 
după 10 luni din acest an arată 
că reducerea cheltuielilor totale 
și materiale a influențat direct, 
pozitiv, și beneficiul întreprin
derii, peste cotele planificate. 
(Crăciun Lăluci).

CU TOATĂ FERMITATEA ÎMPOTRIVA CELOR CARE ÎNCALCĂ

NORMELE MORALEI NOASTRE Șl LEGILE ȚĂRII!

Certificat de buna purtare necinstei?

LA „AZOMUREȘ"

TIRGU MUREȘ

Chimiștii au depășit 
planul la export

Avînd în vedere că acest tri
mestru este decisiv pentru înde
plinirea cu succes a planului la 
export, colectivul marelui com
binat chimic „Azomureș" din 
Tîrgu Mureș, sporindu-și efor
turile pentru recuperarea res
tantelor, raportează depășirea, in 
perioada scursă de la începutul 
lunii octombrie și pînă acum, a 
planului la export. O contribuție 
deosebită au adus chimiștii de 
la secția de îngrășăminte com
plexe N.P.K., care au exportat 
peste sarcinile acestei perioade 
7 000 tone îngrășăminte com
plexe, și lucrătorii instalației de 
uree, care au livrat suplimen
tar 5 000 tone uree. (Gh. Giurgiu).

„NIGHT-SHOW" IN GA
RAJUL PICTAT. în zorii 
unei zile de martie, la 
punctul de frontieră Nă- 
dlac și-a făcut apariția un 
autoturism cu număr de în
registrare străin, din care a 
coborît cetățeanul străin 
M. P., foarte doritor de a 
trece cît mai grabnic grani
ța spre a nu întîrzia — zi
cea el — la o întîlnire de 
afaceri intr-o capitală oc
cidentală. Graba lui. ex
primată prin semne oare
cum bizare de nervozitate 
și neliniște, le-a trezit va
meșilor o firească bănuia
lă. La o cercetare mai a- 
tentă s-a descoperit că sub 
bancheta din spate a ma
șinii se afla o ascunzătoa
re metalică. în care a fost 
găsită o mare cantitate de 
argint, cea mai mare parte 
argint industrial, sub for
mă de pastile, contact!, ta
blă și sîrmă.

Cîteva ore mai tîrziu. 
M. P. mărturisea că era a 
doua oară. în decurs de cî
teva luni, cînd încerca să 
scoată pe această cale ar
gint industrial din tară 
(contra unei anumite can
tități de bijuterii din aur). 
Și tot el i-a condus pe 
anchetatori la locul unde 
se petrecuse cu o noapte 
înainte tranzacția, un imo
bil din Timisoara, de pe 
strada Dorobanților. mai 
precis garajul acelui imo
bil. garaj deosebit de 
somptuos, placat tot în ce
ramică decorativă si împo
dobit cu numeroase picturi

naive în ulei. în garaj a 
fost găsit și cîntarul pe 
care se efectua măsurarea 
cantităților de metal pre
țios. La percheziția de ri
goare 
două 
două 
toate _____ _______
faianță și marmură — au 
fost inventariate numeroase

în acest imobil — cu 
corpuri de clădire, 
bucătării, două băi. 
placate cu ceramică.

DESPRE
DE TAL-

DIN NOU 
„DON JUAN
CIOC". Numele ne-a sunat 
cunoscut în auz. De unde-1 
știam 7 Ne-am amintit că 
ne mai ocupasem cîndva de 
acest personaj. Acum șapte 
âni, în coloanele „Scîn- 
teli" au apărut anchetele 
„Preambul la «Dosarul dis
prețului fată de muncă»" și

să ne exprimăm eufemis
tic : pentru achitarea sumei 
respective i s-a confiscat 
autoturismul Fiat-125. care 
a fost evaluat la 59 400 lei 
(7 ! 7), iar la licitația or
ganizată, ca prin minune 
(și ce minune !), n-a existat 
decît un singur concurent, 
și anume însăși... Liubița 
Luca, propria lui soție, care

Cum s-a putut strecura un escroc printre paragrafe și aliniate, 
profitind de lipsa de fermitate a celor chemați să aplice legea și de 

„bunăvoința" celor ce i-au procurat „alibiuri"

bunuri de valoare, cîteva 
garnituri de mobilă stil, un 
mare număr de covoare 
persane. 99 de bibelouri și 
statuete de porțelan. 3 fri
gidere. două televizoare, un 
pian de concert, plus o 
combină muzicală „Night- 
show" („spectacol nocturn") 
cu patru difuzoare si in
stalație de lumină în două 
sensuri, tip discotecă. Pro
babil că tranzacțiile noc
turne din garajul pictat nu 
se puteau desfășura decît 
în acompaniament de 
„Night-show“...

Un singur „element" 
lipsea decorului : proprieta
rul. adică partenerul de 
„tranzacții" al lui M. P. 
dispăruse. A fost găsit de 
organele de urmărire dună 
douăzeci de zile. II cheamă 
Dorin Luca.

„Don Juanli de Talcioc". Pe 
vremea aceea. Dorin Luca 
era adus a doua oară în 
fata instanței care cercetea
ză averile de proveniență 
ilicită. în temeiul legii 
(între timp a mai fost 
dus de două ori în fata 
cestel comisii — atît el. 
și soția sa Liubita. porecli
tă „Lămîia". precum și 
altl membri al familiei — 
una dintre acțiunile judi
ciare de acest gen fiind în 
prezent în curs de desfășu
rare). De menționat că. la 
fiecare dintre acțiunile pre
cedente. si-a achitat a doua 
zi după hotărîrea judecăto
rească suma ce i se impu
ta. Și nu sume oarecare : 
odată 70 000 de lei. altă 
dată 60 000. Ba chiar a doua 
oară s-a întîmplat si un 
lucru destul de ..curios", ca

18 
a- 
a- 
cît

1-a achiziționat pentru suma 
de 59 800 lei (7 I 7).

Să revenim însă la an
chetele publicate atunci, in 
1973. Cum îl descriam pe 
individ 7 „Tînăr încă — 30 
de ani — voinic, elegant, 
proaspăt ras. ferchezuit si 
pomădat, cu gesturi studia
te și fraze de «om stilat». 
Dorin Luca se străduiește 
să afișeze o tinută de dis
tincție și nepăsare. înfăți
șare tipică a unui Don Juan 
de Talcioc". Intre timp au 
mai trecut șapte ani. „e- 
roul" nostru s-a mai împli
nit. a căpătat un ton mai 
mieros și mai prudent. Ba 
chiar. într-o declarație, sus
ține că duce un trai mo
dest (a se vedea „decorul" 
sus-amintit). tinînd un re
gim alimentar riguros. 
Contrazicîndu-se însă fla-

grant. în aceeași declarație, 
scrisă cu ortografia celor 
cinci clase elementare pe 
care cu chiu cu vai și le-a 
încropit, evocă faptul că 
sărbătorirea fiicei sale, la 
împlinirea vîrstei de 10 (da. 
zece I) ani. a avut loc în 
primăvara aceasta la res
taurantul din Recas. „festi
vitatea" costînd nici mai 
mult, nici mai puțin decît 
27 000 lei si aducînd sărma
nei copile „daruri". în va
loare de... 220 000 lei ! (Fi
rește. această declarație era 
menită să impresioneze co
misia pentru legea 18 și 
să... explice proveniența 
măcar a unei părți din 
fabuloasa sa avere).

Zicalele vechii înțelep
ciuni populare nu gresesc 
mai niciodată si iată că. la 
recentul proces pentru tra
fic de metale prețioase, lui 
Dorin Luca nu i-a- mai mers 
ulciorul la apă si i s-a în
fundat : a fost condamnat, 
prin sentința definitivă a 
Tribunalului județean Ti
miș. la 8 ani închisoare și 
plata unei despăgubiri de 
1 800 000 lei (contravaloarea 
celor circa 5 kilograme bi
juterii de aur primite pen
tru argintul industrial, biju
terii ce n-au fost încă des
coperite !). De ce a trebuit 
însă să se ajungă ca. în 
decurs de sânte ani. dau-

Un întreg popor este 
chemat să creeze omul 
complet. Dar acest om 
complet, ce este el sau, 
cel puțin, cum îl văd 
eu ? O persoană ce 
n-ar fi doar „mens 
sana in corpore sano“. 
nu numai un om care 
și-a găsit locul dez
voltării sale sociale, 
profesionalitatea sa, 
capabil să evolueze, 
ba chiar să creeze ; ci 
și o făptură cu o bo
gată viată' afectivă, 
mai mult, cu o cultură 
a afectelor, o ființă în 
contact sensibil, ime
diat și ingenuu cu 
frumosul. Cui, în so
cietatea noastră. în 
socialismul românesc, 
cărui organism îi re
vine sarcina dezvoltă
rii vieții sufletești și a 
culturii afectelor 7 
Culturii — și prin a- 
ceasta înțeleg umani- 
tățile (științele omului, 
umanistice) și artele.

Ce este omul nou 7 
Omul nou este un 

om iubitor de muncă, 
drept, cinstit cu alții ■ 
și cu sine — ne spune 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pentru a dezvolta în 
tine această extraordi
nară calitate — deloc 
facilă — de a fj 
cinstit cu altul 
tine, e nevoie 
educare și de 
toeducare, de
ră. Trebuie să Înțelegi 
omul și situația in 
care se află. Nici o 
matematică, nici un 
fel de riglă de calcul 
sau de calcul electro
nic nu sînt pentru asta 
suficiente Nici o dis
poziție legală, nici o 
măsură juridică, deși 
necesare, nu sînt aici 
suficiente.

Spre a putSa face 
dreptate altuia și sieși, 
omul trebuie să-și fi 
dezvoltat afectele, me
moria afectivă, cu
noașterea de sine, 
„justa denominafiune". 
cum spuneau cei din 
vechime, comprehen
siunea umană, forța 
de a simpatiza, bună
voința. sociabilitatea.

Căci legea morală 
nescrisă a socialismu
lui. socialismul în ge
neral și în particular 
socialismul românesc, 
așa cum se dezvoltă 
el în ultimii cincispre
zece ani. este sociabi- 

^lltatea. Șl. pe cînd

drept, 
și cu 
de o 
o au- 
cultu-

Victor BIRLĂDEANU 
Cezar IOANA
(Continuare in pag. a V-a)

scriu, bag seama că 
socialism și sociabilita
te încep cu aceeași 
silabă...

Cine va contribui Ia 
dezvoltarea în climatul 
nostru românesc a a- 
cestei laturi de ome
nesc profund 7 Și cul
tura. de bună seamă, 
și prin ea iarăși înțe
leg umanitătile și ar
tele. Afirmînd aceas
ta, se cuvine să adău
găm observația cu 
adinei temeiuri că 
există o rămînere în 
urmă a nivelului poli
tico-ideologic. a activi
tății ideologice în ge
neral. fată de ritmul 
general al dezvoltării 
economice și sociale.

de Marius 
CILIEVICI

al creșterii forțelor 
de producție. Dar nivel 
ideologic (de la idee), 
politic (de la polis) 
(omul în cetate, capa
bil să adere la cetate, 
capabil s-o miște în- 
tr-un sens ascendent 
pe măsură ce propria 
lui personalitate se 
dezvoltă) aceasta este 
cultură. în înțelesul 
lațg. cuprinzător al ex
presiei.

Ca om de cultură, 
lucrător în cultură și 
ca om de artă, mă în
treb ce praguri ne mai 
stau în cale, pe care, 
depășindu-le. am pu
tea să răspundem mai 
bine acestei chemări 
imperioase. fierbinți, 
stringente pe care o 
auzim adesea răsu- 
nînd în lumea noastră.

După înțelegerea 
mea și a încă multora 
ca mine, o 
pentru ca să se dez
volte. trebuie să fie o 
cultură pentru popor, 
care n-are nimic co
mun cu mandarinis- 
mul si elitarismul. cu 
situarea artei 
pra societății, 
bilă doar unui 
aleși. Și chiar 
arta noastră s-a elibe
rat pentru totdeauna 
de sclavia iluziei unei 
situări iluzorii deasu
pra celorlalți. în lumea 
artistică de azi ecouri 
ale acestor poziții se 
mai fac cîteodată sim-

cultură,

deasu- 
accesi- 
cerc de 

dacă

tite. De aceea trebuie 
să le discutăm.

Una din formele ex
clusivismului infatuat 
și orgolios este solip
sismul artistic. Artis
tul solipsist creează o 
operă a cărei cheie o 
deține numai el în
suși. Numai el însuși 
își înțelege opera — 
și aceasta in parte. 
Ceilalți pot să-i su
prapună interpretările 
lor, dacă le au. In 
mare, o asemenea 
concepție nu-și alege 
drept pat germinativ 
existentul, realul — ci 
arta însăși. Uneori 
alte forme de artă, 
premergătoare, sau ți- 
nînd istoricește de alte 
culturi. Această pozi
ție mistificantă în ul
timă instanță se recla
mă de la un rafina
ment extrem și se În
chide deliberat in cer
cul unor putini aleși. 
Ea propune prin însuși 

, principiul său o acce
sibilitate grea și re- 
strînsă. Ca orice abor
dare în artă, și aceasta 
are reușitele sale. 
Rare, după părerea 
mea, și rare pe termen 
lung. După ani. ade
sea. ele devin simplă 
curiozitate sau motiv 
pentru reflecție pe tă- 
rîmul sociologiei și is
toriei artelor, ori pe 
cel al filozofiei artei. 
Izolarea nu hrănește 
arta, ci o transformă 
într-un palid, devitali- 
zat exemplar de seră, 
ciudatt și care, tocmai 
așa. poate epata. Este 
chiar forța de hipnoză 
a acestui fel de artă și 
e foarte . semnificativ 
că în Franța de azi oa
menii de artă vorbesc 
chiar de o „teroare 
a mandarinismului". 
Căci „aleșii" aceștia 
vor o adeziune și 
emuli inconditionali, 
sînt exclusiviști. Asta 
cu atît mai mult, cu 
cît această abordare — 
ale cărei valuri vin 
acum, în deceniul aj 
8-lea să moară în ni*  
șipuri — suferă din 
capul locului de o șu
brezenie în chiar fun
damentele ei. Desigur, 
în alte părți, această 
poziție răsare uneori 
dintr-o polemică di
rectă cu stări sociale și 
politice obiective ;
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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!~FĂPTUL 
DIVERS

I Izvoare
■ ale omeniei

I Consătenii din Dobrovăț, ju
dețul Iași, ii spun „Moș Cutai".
li spun, cu stimă și respect, deo- 

I potrivă pentru virsta lui de 70
de ani, dar și pentru marea pa
siune pentru... izvoare. Izvoare 

Ide apă limpede cum îi cristalul.
Izvoare pe care moș Cutai, pe 
numele său Neculai Luca, le 
caută și le amenajează, aducin- 

Idu-le din adincuri în calea dru
mețului însetat. Pasiunea lui da
tează încă de pe vremea cind 

Iera miner și cind a descoperit 
și pus in valoare nu mai puțin 
de 15 astfel de izvoare, la care 
se adaugă alte 15 de cind a ieșit 

I la pensie.I Drumețule, cind te vei abate 
prin părțile Dobrovățului și vei 

Iîntîlni un astfel de izvor, după 
ce-ți vei fi potolit setea, în
dreaptă un gind de mulțumire și 

. celui care l-a adus la lumină, in 
calea ta...

mătura, 
cirnat1 un 

| și trei purcei...
In fiecare săptămînă, miercu- 

Irea, la o margine a municipiu
lui Cluj-Napoca, se organizează 
tîrgul de vite. La ultimul tirg 

I și-au făcut apariția și numeroa
se autovehicule de mare capa
citate, care la ora aceea trebuiau 

Isă se afle in cu totul alte părți, 
loan Purcel, cu autobasculanta 
31-CJ-1051, a întreprinderii „A- 
vicola" din Florești, venise la 

Itirg sd mănînce un... cimat. Pa
vel Mureșan voia să-și cumpere 
o mătură, pe care s-o transpor- 

Ite cu ditamai autocamionul 
21-CJ-517 de la l.T.A. loan Sze- 
kely, tot cu un autocamion, 
21-CJ-907, al cooperativei „Con- 

Istructorul", voia să-și cumpere 
vreo doi purcei. loan Mitrea la 
fel — tot un purcel. Ultimul ve- 

Inise să-și transporte patrupedul 
cu... autobuzul de călători 31- 
CJ-2302. Nu știm dacă pentru 

I respectivul guiț-guiț iși procura
se bilet de călătorie, dar știm că 
toți cei de mai sus — și cel cu 
cîrnatul, și cel cu mătura, și cei 

Icu purceii ca și alții surprinși 
în asemenea curse clandestine — 
au fost arși la buzunar cu 

I amenzi usturătoare.

„E bine ?" 
I Nu-i bine!
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ACTIVITATEA INTENSĂ
A FABRICILOR DE ZAHĂR
să fie susținută de o muncă mai bună 

la culesul și transportul sfeclei
OLT:

Mai sînt produse și pe pămint și în pămînt
în județul Olt s-au încheiat atît cu

lesul. cît și transportul porumbului de 
pe cîmp. Acum, acțiunea prioritară 
este recoltarea sfeclei de zahăr pen
tru aprovizionarea ritmică cu materie 
primă a fabricii de la Corabia. Mai 
este de strîns recolta de pe 1 500 hec
tare — suprafețe rămase în unită
țile agricole din cadrul consiliilor 
agroindustriale Izbiceni. ~ 
Stoenești, Vișina. Vlădila și Văleni. 
Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit măsuri deose
bite pentru impulsionarea ritmului la 
recoltarea și transportul sfeclei de 
zahăr. La Văleni și 
nești și Izbiceni au 
zile sute și sute de 
urmare, în ziua de 
fost adunată recolta 
150 hectare.

De asemenea, în unitățile care mai 
au de recoltat sfeclă de zahăr au fost 
concentrate un mare număr de trac
toare cu remorci pentru transportul

TIMIȘ

Rusănești,

Vișina, la Stoe- 
lucrat in aceste 
cooperatori. Ca 
18 noiembrie a 
de sfeclă de pe

producției direct la fabrica de zahăr 
de la Corabia sau la bazele de pre
luare. Demn de remarcat este faptul 
că, pînă la punctele de acces pen
tru autocamioane, sfecla de zahăr 
este scoasă din cîmp cu atelajele si 
tractoarele cu remorci. Din nordul 
județului au fost concentrate in uni
tățile în care lucrările sînt rămase în 
urmă peste 500 de tractoare cu re
morci. Ca urmare a acestei concen
trări de mijloace de transport, marți 
au fost transportate din cîmp mai 
mult de 4 200 tone sfeclă de zahăr. 
Important este că pretutindeni tot 
ce se recoltează într-o zi, în aceeași zi 
se și transportă. Prin această mobi
lizare de forțe, prin întărirea ordinii 
și disciplinei în muncă. în trei-patru 
zile se va încheia recoltarea sfeclei 
de zahăr.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii

Nu timpul, ci organizarea
înainte, suprafața recoltată a fost de 
211 hectare. Concomitent s-au trans
portat la fabrica de industrializare 
cantităti mai mari de sfeclă de za
hăr decit cele recoltate, lucru expli
cabil avînd în vedere că pe cîmp se 
află culese. în grămezi, cantităti im-

Marti a fost prima zi după perioa
da ploioasă care s-a menținut pînă la 
sfirșitul săptămînii trecute; cind cul
tivatorii de sfeclă de zahăr din ju
dețul Timiș au reușit să adune 
această valoroasă plantă tehnică da 

\^P© mai bine de 300 hectare. Cu o zi

este... nefavorabilă

portante. Este, deci, vorba de o creș
tere a ritmului atît ’la recoltat, cît și 
la transportat ca urmare a modului 
energic în care acționează organele 
de partid, consiliile populare, condu
cerile consiliilor unice agroindustria
le și ale unităților agricole pentru 
organizarea mai bună a muncii, fo
losirea eficientă a mijloacelor meca
nice și a forței de muncă.

Pe parcelele zvîntate aparținînd 
cooperativelor agricole din Cărpinis. 
Iecea Mare, Jimbolia, Lenauheim, 
Variaș, situate în zona de cernoziom 
a județului, și-au reluat intens acti
vitatea combinele de recoltat, astfel 
îneît suprafețele ocupate cu sfeclă 
de zahăr s-au diminuat simțitor, re- 
prezentînd acum 25—30 la sută din 
cele cultivate. în alte unităti unde 
nu se poate recolta mecanizat au ie
șit la cules sute de cooperatori și 
alti locuitori ai satelor. La coopera
tivele agricole din Cenei si Checea, 
unități mari cultivatoare de sfeclă 
de zahăr, se aflau marți la lucru 
peste 500 de oameni. Și la C.A.P. 
Biled, care mai are de recoltat aproa
pe jumătate din suprafața cultivată 
cu sfeclă de zahăr, s-au organizat, în- 
cepînd din această săptămînă. echipe 
de cooperatori. Dar în județ sînt uni
tăti unde se înregistrează o slabă 
participare la recoltat atît din partea 
cooperatorilor, cît și a mecanizatori
lor. Se invocă mereu urmările timpu
lui nefavorabil, deși de cîteva zile 
vremea s-a îmbunătățit, iar de marți 
peste cîmpia timișeană zîmbea un 
soare generos. Cauza principală 
o constituie slaba organizare a mun
cii, proasta întreținere a utilajelor. 
Cele 5 combine de recoltat din dota
rea S.M.A. Periam, de pildă, nu și-au 
reluat încă activitatea în cîmp, deși

In ultimele zile, odată cu zvîntarea lanurilor, In unele unități 
recoltarea mecanizată a

agricole din județul Teleorman, a fost reluată 
porumbului Foto : A. Papadiuc

sînt însemnate suprafețe de teren 
zvîntat, iar cooperativele agricole din 
Saravale și Pesac mai au de recoltat 
suprafețe întinse cu sfeclă de zahăr. 
La cooperativele agricole din Be- 
regsău Mare și Carani, pînă la 18 
noiembrie nu se recoltaseră decît 2 
și respectiv 6 hectare cu sfeclă de 
zahăr. Eforturi stăruitoare trebuie

depuse, de asemenea, la decoletarea 
sfeclei și transportul acesteia. Or. la 
Sînmihaiu Român, Satchinez. Jebel, 
Comloșu Mare stau netransportate, în 
grămezi, sute de tone de sfeclă de 
zahăr.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

REGHIN : Utilaj de înalt randament

MUREȘj

Recoltarea s-a încheiat, acum — transportul /
Oamenii muncii din agricultura 

județului Mureș au încheiat recent 
recoltarea sfeclei de zahăr de pe în
treaga suprafață de 11 716 hectare. 
Trebuie arătat că. pînă acum, a exis
tat o corelare între capacitățile de 
prelucrare și cantitatea de sfeclă asi
gurată. Totodată, modificările aduse 
în perioada de reparații. în decanta
rea filtrării zemel de saturație a II-a. 
înlocuirea agregatelor de bioxid de 
carbon din import cu cele de fabri
cație proprie și repararea la timp a 
celor de încărcare-descărcare au 
făcut ca fabricile de zahăr din 
Luduș și Tg. Mureș să lucreze, în 
actuala campanie, cu maximum de 
randament. Ca urmare. în perioada 
8—17 noiembrie (ca șl în perioada 
precedentă), fată de capacitatea no
minală de prelucrare — de 2 400 tone

— fabrica de la Luduș a prelucrat, 
în medie, peste 2 850 tone sfeclă de 
zahăr. Aici, utilizarea pe scară largă 
a descărcării mecanizate a făcut ca 
transportul din cîmp să se desfășoare 
în flux continuu. Aceeași constatare 
la Fabrica de zahăr din Tg. Mureș, 
care în prima parte a lunii noiem
brie a produs suplimentar circa 200 
tone zahăr.

Este necesar însă ca și în perioada 
următoare să fie luate măsuri ener
gice pentru ca sfecla depozitată pe 
cîmp în mari cantităti să ajungă în 
timpul cel mai scurt la fabricile de 
prelucrare. Numai așa ritmul bun de 
pînă acum va putea fi menținut și în 
zilele următoare. La data de 18 noiem
brie, în zona Fabricii de zahăr Luduș 
se aflau pe cîmp. în grămezi, circa 
28 000 tone sfeclă, iar în zona celei

din Tg. Mureș — 26 000 tone. Aceasta 
în timp ce la aceeași dată Fabrica de 
zahăr din Tg. Mureș avea în stoc 
doar 600 tone sfeclă de zahăr fată 
de 6 000—7 000 tone cît ar fi necesar 
pentru asigurarea fluxului normal de 
prelucrare. Totodată, după cîte ne-a 
informat inginerul Augustin Mănișor. 
directorul fabricii din Tg. Mureș, din 
cauza derulării greoaie a transportu
lui pe calea ferată, în bazele de re
cepție din județele limitrofe se află 
încă mari cantităti de sfeclă de za
hăr netransportată. De exemplu, fată 
de graficul „la zi1*.  județul Sibiu este 
în restantă, față de fabrica din Tg. 
Mureș, cu 3 000 tone sfeclă de zahăr, 
iar județul Harghita — cu 3 800 tone.

Pentru impulsionarea livrărilor, 
notăm o inițiativă lăudabilă : Regio
nala de căi ferate Brașov asigură 
zilnic o navetă de 15—20 vagoane pe 
ruta Sînsimion (județul Harghita) — / < 
Fabrica de zahăr din Tg. Mureș, pen- ' 
tru ca cele peste 17 000 tone sfeclă 
de zahăr, depozitate aici, să ajungă 
în timpul cel mai scurt la întreprin
derea de prelucrare. în același scop, 
la indicația comandamentului jude
țean pentru agricultură, capacitatea 
de transport a sfeclei de zahăr a fost 
suplimentată cu încă 300 remorci. Sînt 
măsuri care oferă garanția că în
treaga cantitate de sfeclă de zahăr 
recoltată va ajunge repede Ia cele 
două fabrici.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scinteii"
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Magazinul de desfacere a le
gumelor și fructelor din Boto
șani, str. I. C. Frimu 28 :

— De ce vindeți marfă direct 
din magazie ? — întreabă un
cumpărător pe gestionară.

— Ce te privește pe dumnea
ta ? — a răspuns ea țîfnoasă. 
Vind cum vreau. E bine ?

— Nu-i bine, cum să fie bine ? 
Nici bine, nici legal, nici... — au 
intervenit ceilalți cumpărători.

— Și ce dacă vinde din maga
zie ? — s-a auzit o voce din 
magazie.

— Dar dumneata ce cauți 
acolo ?

— Eu? Sînt soțul gestionarei. 
E bine ?

— E bine că sînteți soț, dar 
nu-i bine ce faceți — a replicat 
altcineva.

Intr-adevăr, soțul gestionarei, 
V. Meliuceanu, se afla in maga
zia magazinului, împreună cu un 
prieten, amîndoi... bine dispuși, 
care o ajutau, chipurile, pe ges
tionară.

Dar respectiva gestionară are 
nevoie de alt fel de... ajutor.

In loc să „pice" 
șase-șase...

Unii se afirmă ca strungari sau 
mecanici, alții ca tractoriști sau 
constructori. Nicu Munteanu, 
C. Roibu și Gheorghe Vlad din 
Buzău s-au hotărît să facă sport. 
Tineri și plini de energie — cum 
ii prezintă C. Brăescu in gazeta 
„Viața Buzăului" — cei trei au 
intrat imediat în competiție unul 
cu celălalt la disciplina... halte
re, stilul „ridicat" Adică cine 
„ridică" mai repede de pe masă 
miza norocoasă. In mod normal, 
in programul competiției au 
figurat și stilul „aruncat" (cu 
zarurile), ca și stilul „smuls" 
(bani). Tocmai cind întrecerea 
era în toi, și-a făcut apariția un 
„arbitru" in uniformă albastră. 
In loc de fluier, a scos un 
plaivaz și a început să întoc
mească formele de „premiere" : 
cite 1 000 de lei de fiecare. Fără 
supărare. Ca să nu se spună 
cumva că vreunul din cei trei 
competitori ar fi fost mai no
rocos decit celălalt.

Mascați cu cremă 
de ghete
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între realizările teh
nice de prestigiu ale 
colectivului întreprin
derii de utilaje și pie
se de schimb — Reghin, 
de o mare apreciere se 
bucură săpătorul-as- 
tupător de șanțuri. Uti
lajul — realizat de spe
cialiștii unității în 
colaborare cu dr. ing. 
Mihai Stegaru, de la 
Institutul de cercetări 
și proiectări pentru 
industria lemnului — 
este destinat, în prin
cipal. lucrărilor de te
lecomunicații, dar are 
o largă întrebuințare 
și în alte domenii, cum 
sînt construcțiile de 
locuințe. agricultură, 
pomicultură ș.a. Nou] 
utilaj are o mare pro
ductivitate și elimină 
complet munca fizică ; 
el execută șanțuri 
adinei de 1 500 mm și 
largi de 400 mm, iar, 
în funcție de starea te
renului, realizează vi
teze de lucru de la 20 
la 80 metri pe oră. în 
plus, este dotat cu un 
dispozitiv automat de 
astupare a șanțurilor. 
(Gh. Giurgiu).

vrancea; Dezvoltarea continuă a bazei comerciale
— Ascensiunea economică, social- 

culturală a județului Vrancea in 
anii construcției socialiste, progre
sele mari înregistrate în toate do
meniile au fost însoțite de o pu
ternică dezvoltare a activității co
merciale. în calitate de director al 
Direcției comerciale a județului, cu 
ce date, tovarășe Vasile Vîlcu, ilus
trați evoluția ascendentă, a acestui 
sector de activitate ?

— în acest an, de exemplu, vo
lumul mărfurilor desfăcute prin 
unitățile comerciale este mai mare 
cu peste 52 la sută față de nivelul 
realizărilor din 1975 și de trei ori 
mai mare ca acum zece ani. Aceas
ta este o reflectare atît a creșterii 
producției bunurilor de consum, cit 
și a veniturilor populației. In pre
zent funcționează peste 1 500 de uni
tăți comerciale, a căror suprafață 
întrece 120 000 mp. Majoritatea aces
tora sînt construcții noi, situate în 
perimetrele cu populație densă ale 
localităților, ele încadrîndu-se ar
monios in acțiunea de sistematizare 
și de modernizare a comunelor și 
orașelor. Dealtfel, cele mai multe 
dintre unități sînt situate la parterul 
blocurilor de locuințe construite la 
orașe, cît și în unele localități ru

rale din județ. Dezvoltarea continuă 
a rețelei comerciale a Impus și o 
atentă preocupare pentru profilarea 
și specializarea unităților. S-a ur
mărit satisfacerea în măsură cres- 
cîndă a cerințelor de consum si des
facerea in cadrul aceleiași unități a 
unei game mai largi de produse so
licitate de cumpărători. Acestui scop 
i-au fost subordonate și preocupă
rile pentru dotarea cu mobilier a 
unităților, folosirea eficientă, rațio
nală a fiecărui metru pătrat de su
prafață comercială, asigurîndu-se în 
același timp un flux normal al cum
părătorilor. Tipul de mobilier din 
dotarea unităților reușește în pre
zent să satisfacă mai bine prezen
tarea și desfacerea mărfurilor, fără 
a fi neglijată însă și latura estetică. 
Dispunînd de o asemenea bază ma
terială, căreia i se vor adăuga pe 
parcurs noi dotări, lucrătorii din 
comerț vor contribui și în continua
re la creșterea necontenită a nive
lului de trai al oamenilor muncii 
din județul Vrancea, la satisfacerea 
rațională a cerințelor.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

Repartiții metodice, ignorate... sistematic
La recentele plenare cu activul din comerț, organizate de comitetele de 

partid din sectoarele Capitalei, s-au făcut auzite critici potrivit cărora unele 
unități ar fi aprovizionate, in mod preferențial, in detrimentul altora. Or, 
repartizarea cantităților pe sectoare, pe cartiere, pe rute de transport ți pe 
unități de desfacere se face, zilnic, cu minuțiozitate, de către factori de 
răspundere din industria alimentară ți comerț, tocmai pentru ca această re
partizare să fie echilibrată, echitabilă, ți să răspundă, în limitele posibilită
ților reale, cerințelor de consum ale cetățenilor din toate zonele orașului. 
Ce se intîmplă, atunci, cu aceste repartizări, de ce survin aspectele de 
subiectivism in împărțirea mărfurilor pe unități ?

Firește, o asemenea situație este 
profund incorectă și generează, la 
rindul ei, grave incorectitudini. Este 
ușor de dedus că asemenea reparti-
zări preferențiale sau, spus mai pe mașina se golește 
șleau,' făcîfte pe sprinceană, nu sint' * 'Tie •*'  iMtam’ ’ pe
dezinteresate. Se poate presupune că 
ele ascund anumite înțelegeri obscure, 
tendințe speculative, pe seama cetă
țeanului, conducînd la vînzarea cu su- 
prapret, nemaivorbind de dezavanta
jele create in aprovizionarea unor 
cartiere sau zone.

Tocmai avînd în vedere gravitatea 
acestor aspecte, cu sprijinul Direc
ției generale comerciale a municipiu
lui, am întreprins zilele trecute o 
analiză-sondaj pentru a vedea care 
este adevărul. De la bun început 
trebuie să arătăm că, în urma unor 
reorganizări, s-a ajuns la o situație 
cel puțin bizară : deși se întocmesc 
grafice minuțioase, respectarea lor ră
mîne efectiv, oricît de incredibil ar pă
rea, la discreția — după gustul, toane
le, interesul... șoferului distribuitor.

în cercetarea întreprinsă am pornit 
de la graficele de repartizare a cărnii 
pe unități din ziua de 8 noiembrie. 
Dintre acestea am ales, la întîmplare, 
unul. Cel bare urma să-l pună în 
aplicare era șoferul-distribuitor Con
stantin Marin, cu autofrigorifica nr. 
33-B-3816.

Iată-ne, așadar, Împreună cu tova
rășul Ion Olteanu, de la Inspecția co
mercială de stat, la poarta întreprin
derii „Antrefrig1*, așteptîndu-1 să 
plece în cursă. Și nu pentru că afară 
era foarte frig și bătea vîntul aștep
tarea ni s-a părut lungă, ci pentru 
că, efectiv, plecarea în cursă a intîr- 
ziat cu mai bine de două ore. Era 
primul aspect nefiresc în circuitul 
mărfii. Prima oprire — măcelăria 
din strada Decebal 4. Aceasta dispune 
de un gang în care mașina a intrat 
cu totul, închizîndu-se și poarta după 
ea. Timp de aproape două ceasuri, de 
la 14,25 la 16,15, autofrigorifica nr. 
33-B-3816 a fost „înghițită**  de acel 
gang. Ne gîndeam că este vineri, zi in 
care se face aprovizionarea pentru 
sfîrșitul de săptămînă și că celelalte 
unități de pe traseu așteaptă să le 
sosească marfa. Ce s-a petrecut din
colo de poarta vopsită în gri. de ce 
a durat oprirea acolo două ore?

în sfîrșit, porțile se deschid, mașina 
face cîtiva metri și se oprește in spa
tele „Alimentarei**  de la numărul 1, 
de pe aceeași stradă. Aci marfa este 
descărcată in zece minute. Și în con
tinuare popasurile sînt foarte scurte .

18 minute la măcelăria din Calea Mo
șilor 3, tot 18 minute la centrul de 
carne din Calea Văcărești 13, la mă
celăria din Piața Mărășești — unde 

’ ' • — 23 de minute,
grafic t~J 'ar * 1 tn'al 

fi fost două unități, în șoseaua Ml- 
hâi Bravu 3 și în Calea Moșilor 46. 
Dar șoferul-distribuitor „sărise**  peste 
ele. Astfel că, din 7 beneficiari pe

Facem cale întoarsă pentru a auzi 
opiniile și explicațiile șefilor de la 
magazinele pe care le aprovizionează 
cu carne respectivul distribuitor. Iată 
răspunsurile, cît se poate de eloc
vente :

Ion Florea, plata Mărășești : „La 
noi vine, totdeauna, la urmă, așa că 
ne mulțumim cu 
Știm că cel din 
este favorizat1*.

Petre Colceriu,
13 : „Ne cam retează 
în favoarea celui din strada Decebal 

care are mai multă trecere. Cît
Greu de spus. Pentru 

știm ce cantitate

ce mai rămîne. 
strada Decebal 4
Calea Văcărești 

din cantităti,
4,
se retează ?
câ niciodată ’■ hu ___ ___
avem înscrisă în grafic. Azi, de pil
dă, i-am cerut acest grafic. Mi-a spus 
că nu-1 are la el. Sîntem la mina dis
tribuitorilor. Ei cumpără, ei vînd“.

Semnalăm organelor de resort o flagrantă ano
malie : nimeni nu controlează respectarea grafi
celor de distribuire a unor produse alimentare

grafic, doar 5 fuseseră aprovizionați.
în acest moment îl abordăm pe dis

tribuitor, cerem facturile, și confrun
tăm cantitățile înscrise în ele. repre- 
zentînd livrările făcute în fiecare 
unitate, cu cantitățile prevăzute in 
graficul de repartizare.

Ce rezultă din punerea fată-n fată 
a acestor cifre ? Că măcelăria din 
strada Decebal 4 a primit carne peste 
cota repartizată, respectiv 4 600 kg, 
reprezentînd 76 la sută din întreaga 
încărcătură a mașinii (în loc de circa 
o jumătate cît era repartiția din gra
fic) ; din cele aproape l 200 kg de 
porc superior, 764 kg, deci „partea 
leului1*,  au rămas tot acolo. Celorlalte 
unități li s-a „ciupit**  din cantitățile 
cuvenite, îndeosebi la carnea de porc, 
mai solicitată de cumpărători. în mod 
cert, măcelăria din Decebal 4 era fa
vorizată de către distribuitor.

— De ce nu respecți graficul ? îl 
întrebăm. De ce ai dat măcelăriei din 
strada Decebal 4 trei sferturi din 
încărcătură, cu aproape o tonă mal 
mult decît repartiția, pentru celelalte 
rămînînd doar restul ?

— Una dintre ele e închisă de două 
săptămîni. (O notă proastă pentru 
merceologul de la I.C.L. Alimentara 3, 
care știa sau trebuia să știe acest lu
cru, dar continuă să repartizeze zilnic 
cantități de carne acestei unităti. 
creînd astfel un surplus „de mane
vră**  pentru distribuitor — n.n.). Iar 
celelalte refuză să primească 
marfa...

— Cum puteai ști că o refuză 
dacă primul drum l-ai făcut în strada 
Decebal 4 ? Cei de-acolo și-au ales 
ce le-a plăcut și numai cu ceea ce 
ți-a rămas te-ai prezentat la cele
lalte unități de pe graficul de repar
tizare !

Ion Cimpoieru. Calea Moșilor 25 : 
„Nimeni, decît distribuitorul, nu știe 
ce scrie în grafic. Iar el zice mereu 
că a primit mai puțin. Cum pot eu 
să-l controlez ?“.

O întrebăm pe 
zătoare la raionul 
zinului alimentar 
lor 46, dacă e adevărat că „a refuzat 
să primească marfa**.  ~ 
carne?! 
aici. Și, 
nimic, 
fiecare 
ajuns, în cele din urmă, la șeful uni
tății favorizate, Ion Badea. 11 între
băm dacă știe că este aprovizionat 
preferential.

— Eu primesc orice. Cu acte-n re
gulă. Nimeni nu are ce să-mi facă.

— Dar știi că orice cantitate pe 
care o primești în plus, peste repar
tiție, este luată din repartiția altei 
sau altor unități ?

— Am acte-n regulă, îmi fac pla
nul. Restul nu mă interesează. Poate 
să vină și dumnezeu șă-mi ceară so
coteală.

Nerespectarea graficelor creează, 
firește, diferite anomalii. Unele sînt 
sesizate de cumpărători, care nu-și 
pot face cumpărăturile de la cea mai 
apropiată unitate, pentru că este 
pro6t aprovizionată. Altele sînt ob
servate de cei care urmăresc îndepli
nirea planului. „Vezi că o unitate 
„sare**  la niște procente de realizări 
foarte mari, ca apoi, brusc, să cadă 
sub plan, probabil în funcție 
tura relațiilor dintre șeful 
respective și distribuitor, ne 
o funcționară de 
I.C.L. 3. Iată, de 
luna octombrie : 
da Decebal 4

Ileana Ioana, vin
de carne al maga- 

din Calea Moși-
„Cum o să refuz 

Astăzi nici nu a trecut pe 
în geperal, noi nu refuzăm 
Există cumpărători pentru 
categorie de produse1*.  Am

de na- 
Unltățli 
spunea 
plan alla serviciul 

pildă, din cifrele pe 
măcelăria din stra- 
are o depășire de

264 000 lei, în timp ce unitatea simi
lară din Calea Moșilor 25 s-a situat 
sub plan cu 10 000 de lei. Care este 
dedesubtul diferentelor flagrante 
dintre unităti similare aflate în ace
eași zonă ? Exemple asemănătoare 
sînt numeroase. Din aceste cifre 
deducem că unele unităti sint apro
vizionate preferențial. Sîntem con
vinși că aceste tratamente prefe- 

' rențiale nu se fac pe „ochii frumoși**  
ai unor responsabili de magazine. Nu 
avem însă dovada acestui fapt1*.

Dintr-o analiză întreprinsă în a- 
ceeași perioadă de direcția generală 
comercială a municipiului pe cîteva 
trasee din sectorul 6 s-au desprins 
concluzii asemănătoare : aproape 30 
la sută din cantitățile de carne ajung 
la alte unităti decit la cele înscrise 
in grafic.

Dar. in seama cui cade răspunde
rea controlului asupra modului în 
care se respectă graficele de repar
tizare ? După cum am văzut, șefii 
unităților comerciale nu izbutesc să-i 
convingă pe distribuitori să le arate, 
cel puțin, graficele. Poate întreprin
derea furnizoare...

— De la 1 aprilie, anul acesta, ne 
spune directorul întreprinderii „An
trefrig**,  tovarășul Aurel Bucur, ma
șinile au trecut la ITSAIA — o uni
tate specializată în transporturi din 
cadrul ministerului nostru. De atunci, 
șoferii-distribuitori ne-au scăpat din 
mină. De resortul nostru sînt 
doar amenzile pentru nerespectarea 
regulilor de igienă. Altceva nu le 
putem face. Deoarece am mai pri
mit sesizări de acest fel. ne-am a- 
dresat la ITSAIA. Dar rezultatele 
intervențiilor noastre nu se văd.

Ne-am interesat și la întreprinde
rea respectivă de transporturi cur 
e verificată corectitudinea distrlbu- 
torilor. Am aflat că. prin însăși nu 
tura unității, controlul are în vedere, 
in principal, doar ...starea tehnică a 
mașinilor. Și iată cum repartizarea 
atentă, judicioasă, echilibrată a aces
tui aliment de bază pentru popu
lație, făcută de cadre cu răspundere, 
de specialiști in studiul cererii, se 
află la cheremul șoferului-distribui- 
tor, necontrolat, practic, de nimeni.

Fără a fi de specialitate, nu putem 
înțelege, totuși, cum este posibil să 
existe o asemenea stare de confuzie 
a răspunderilor ? 1 Cind se trimite o 
simplă scrisoare recomandată, de in
teres strict particular, tot se cere să 
semnezi de primire pentru suma ex
pediată. Atunci, pentru ce cind se li
vrează cantităti de mii de kilograme 
de carne, produs important și căutat, 
nu se aplică măcar același procedeu, 
al confruntării valorii primite cu cea 
expediată ? Semnalăm această gravă 
și flagrantă anomalie organelor de 
specialitate care au. desigur, datoria 
de a analiza situația și a lua de ur
gentă măsurile ce se impun spre a se 
pune capăt acestor practici cel 
puțin arbitrare, dar cel mai adesea 
incorecte.

Rodica ȘERBAN
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Pe amîndoi îi cheamă Dumi- 
tru. Dumitru Stoian și Dumitru I 
Marin. Amîndoi din comuna I 
Milcov-Olt. Amîndoi cu locuri 
de muncă asigurate : Stoian lu- I 
era la cooperativa agricolă ca I 
șofer, iar Marin — la Întreprin
derea de prelucrare a aluminiu- . 
lui din Slatina. Amindoi s-au I 
gindit să facă rost de niscai I 
ciștiguri fără muncă. De unde ? 
Din casieria... primăriei comu
nale. Intr-o noapte, și-au minjit | 
fețele cu cremă de ghete, pentru 
a nu fi recunoscuți, au intrat în ■ 
primărie, au spart casa de bani I 
și au furat peste 80 000 de lei • 
Cind i-a surprins asupra faptu- 
lui, paznicul primăriei, curajos, 
nu s-a lăsat păcălit că ar avea | 
de-a face cu niște... strigoi, cum 
iși ziceau cei doi. Incercind să-i I 
sechestreze înăuntru și să dea I 
alarma, paznicul a fost lovit și 1 
a trebuit să fie internat in spi- . 
tal. Dar și cei doi — după cum I 
ne informează procurorul Con- I 
stantin Simionescu — au fost 
„internați". Firește, nu la spital, I 
dar tot pentru vindecare De | 
boala hoției.

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

de I
„ScînteH*̂ j

(Urmare din pag. I)
logie și programele dezbătute cu acel 
prilej, indicațiile pe care le-am pri
mit din partea secretarului general 
al partidului vor așeza lucrurile pe 
făgașul lor normal. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducerea partidului are deplina în
credere că specialiștii din acest sector 
vor face totul pentru recuperarea res
tanțelor care au apărut.

— Măsurile care-se întreprind vor 
determina o redresare a producției ?

— Sîntem convinși că aplicarea 
cu fermitate a indicațiilor conducerii 
partidului, a măsurilor pe care le-am 
prevăzut va determina cu certitudi
ne o redresare a producției de țiței 
extras. Petroliștii sint hotărîți să facă 
eforturi susținute pentru creșterea 
continuă a producției interne de ți
ței. gaze și gazolină, condiție esen
țială pentru reducerea eforturilor va
lutare ale tării și asigurarea în mai 
mare măsură a economiei naționale 
cu aceste produse, ale căror prețuri 
cresc vertiginos pe piața mondială. 
Doresc să subliniez cu această ocazie 
puternicul ecou și interesul pe care 
l-a stîrnit in rindul petroliștilor ho- 
tărîrea conducerii partidului de a 
stimula suplimentar colectivele de

oameni ai muncii care depășesc pro- 
,duc(ia planificată de (iței și gaze.

Este necesar, totodată, ca alături de 
noi să-și sporească eforturile și în
treprinderile furnizoare de utilaje și 
materiale din alte sectoare ale eco
nomiei. Fără a se înțelege că nu 
sîntem răspunzători de nerealizările 
menționate, trebuie să arăt că unită
țile noastre se confruntă cu o serie 
de greutăți, provocate de nerespecta
rea obligațiilor asumate prin contracte 
de către unele întreprinderi din in
dustria metalurgică, constructoare de 
mașini și chimie.

— Ce utilaje și materiale nu sînt 
livrate conform contractelor ?

— Lista este din păcate foarte lun
gă. Să încep cu materialul tubular, 
în 9 luni nu am primit 9 500 tone 
burlane de tubaj, restanța cea mai 
mare fiind localizată la întreprinde
rea de țevi din Roman, care nu a li
vrat 9 200 tone burlane tratate ter
mic. Din această cauză, o serie de 
sonde de mare adîncime nu pot fi 
finalizate. La tel. lipsa a 6 200 tone 
țevi de extracție, comandă neonorată 
de unitatea din Roman, ne Împiedi
că să punem in exploatare circa 200 
de sonde forate. La prăjinile de foraj, 
contractul nu este onorat decit în 
proporție de 70 la sută, lipsa a 2 500

tone provocînd mari greutăți petro
liștilor. Sîntem obligati să lucrăm 
cu prăjini cu o uzură fizică avansată, 
care conduc deseori la accidente teh
nice extrem de complicate și costi
sitoare. Ruperea prăjinilor provoacă 
întreruperi ale forajului și necesită 
efectuarea unor operații de extragere 
foarte costisitoare. De asemenea,

70 de instalații de foraj fabricate la 
„1 Mai1* Ploiești nu pot intra In 
funcțiune deoarece întreprinderea „23 
August1* din Capitală nu a livrat mo
toarele termice de acționare. Tot de 
la „23 August11 nu am primit axe 
cardanice pentru transmisii la pom
pele de noroi, care fac inutilizabile 
10 instalații de foraj. „1 Mai11 din

Da, putem extrage mai mult petrol!
la țevi filetate de 2 șl 3 toii se în
registrează o restantă în livrări de 
peste 1 800 tone de la întreprinderea 
„Republica1* din Capitală, ceea ce 
creează serioase greutăți la legarea 
timpurilor de sonde cu parcurile de 
colectare a țițeiului. La aceasta se 
adaugă lipsa a 10 800 tone conductă 
cu diametru de peste 400 mm, ne
cesară magistralelor de gaze.

— Lista est» Intr-adevăr lungă....
— Nu am epuizat-o nici pe de

parte. Trebuie să amintesc restan
tele importante acumulate în livrări 
de unitățile constructoare de mașini.

Ploiești este datoare cu 41 Instalații 
de prevenire a erupțiilor. întreprin
derea de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște cu mese Rottary, capete hidrau
lice. grupuri motopompă; din coman
da de 400 unități de pompaj, între
prinderea de utilaj chimic și forjă 
din Rm. Vîlcea nu a livrat tn 9 luni 
nici o bucată; întreprinderea de ma
șini grele din București nu șl-a onorat 
obligațiile contractuale la prăjini 
grele și de antrenare forjate și tra
tate termic pe toată lungimea.

— Vă întrerup o clipă. Știm foarte 
bine că România construiește utilaj 
petrolier și se numără totodată prin

tre principalii exportatori. Or, din 
ceea ce ne-ați prezentat se poate 
trage concluzia că se neglijează uti
larea industriei noastre petroliere.

— Utilajul petrolier pe care-1 pri
mim este bun. Ceea ce vreau să sub
liniez este faptul că nu primim can
titatea stabilită prin plan, conform 
contractelor, cu toate consecințele 
care decurg de aici. Sigur, există 
neajunsuri în activitatea propriilor 
noastre unităti, pe care le cunoaș
tem și acționăm pentru eliminarea 
lor. Repet, ceea ce am spus despre 
neîmplinirile altor sectoare nu în
seamnă o absolvire de răspunderile 
pe care Ie avem. Am vrut să ridic 
o problemă reală, de maximă im
portantă, de care depinde îmbunătă
țirea activității din industria petro
lului. Trebuie bine înțeles — și con
ducerea partidului a spus limpede

acest lucru — că fără o creștere mal 
accentuată a extracției de țiței se 
creează mari dificultăți în mecanis
mul economiei naționale, în balanța 
energetică a țării. Or, neajunsurile 
pe care le-am amintit sînt posibil 
de înlăturat. Cu o condiție : toți fac
torii implicați să pună umărul pen
tru rezolvarea grabnică a probleme
lor de care depinde creșterea pro
ducției de țiței extras. Pentru înde
plinirea acestei sarcini de excepțio
nală însemnătate, toate sectoarele, 
toate unitățile participante direct sau 
indirect la industria petrolului tre
buie să-și coordoneze și să-și inten
sifice eforturile. Planuri de măsuri 
s-au făcut, s-au luat numeroase an
gajamente. Acum este timpul fapte
lor concrete.

Convorbire consemnată de 
Dan CONSTANTIN

N. R. : Subscriem Intru totul la analiza critică și autocritică prezentată 
tn rîndurile de mai sus de interlocutorul nostru. Pornind de la situația 
nesatisfăcătoare a îndeplinirii planului la extracția de țiței, a neajunsurilor 
și greutăților existente in acest sector vital al economiei, vom prezenta 
in continuare modul in care se soluționează aceste probleme, eforturile 
pe care le întreprind petroliștii, geologii, furnizorii de utilaje și materiale 
pentru creșterea producției de (iței și dotarea acestui sector al economiei. 
„Scînteia**  iși deschide coloanele pentru dezbaterea celor mai importante 
aspecte de care depinde sporirea nivelului producției de țiței și invită 
muncitorii și specialiștii din unitățile de producție și cercetare să-și ex
prime opiniile și punctele de vedere in legătură u aceste probleme.
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DC PE TOT CUPRINSUL PATRIEI, NOI MESAJE DE UNANIMĂ SI ENTUZIASTĂ 
ADEZIUNE FAȚĂ DE REZULTATELE FRUCTUOASE ALE VIZITEI ÎNTREPRINSE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, 
____ ÎN SUEDIA, DANEMARCA Șl NORVEGIA

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama adresată de COMI

TETUL JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R. se arată : Comuniștii, toii 
oamenii muncii, români și maghiari, 
din județul Covasna, asemenea între
gului nostru popor, au urmărit cu 
profundă satisfacție și cu nemărginită 
mîndrie patriotică desfășurarea vizi
tei pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în 
Suedia, Danemarca și Norvegia. Noua 
solie de pace pe care ați purtat-o cu 
înaltă demnitate. în numele poporului 
român, reprezintă o materializare 
elocventă a politicii care călăuzește 
partidul și statul nostru în relațiile 
cu alte state, indiferent de orinduirea 
lor socială, ilustrează în același timp 
preocupările permanente ale Româ
niei socialiste, ale dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, pentru statornicirea unui 
climat de bună înțelegere, coexistentă 
pașnică și cooperare între toate na
țiunile. Exprimăm totala adeziune și 
atașamentul deplin fată de tot ceea 
ce inițiați și întreprindeți. în fruntea 
partidului și statului nostru, ca 
promotor neobosit. înțelept și clarvă
zător al celor mai înalte idealuri ale 
națiunii noastre socialiste, luptător 
consecvent și îndrăzneț pentru pace 
și progres, personalitate proeminentă 
a vieții internaționale, prețuit și sti
mat pe toate meridianele lumii.

Adresîndu-vă cele mai calde mul
țumiri și exprimîndu-vă sentimentele 
noastre de profundă gratitudine și 
înaltă recunoștință pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășurați spre 
binele și fericirea națiunii române, 
în slujba păcii și înțelegerii între po
poare, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
oamenii muncii, toți locuitorii jude
țului Covasna. fără deosebire de 
naționalitate, sînt ferm hotărîti să 
acționeze cu toată energia, priceperea 
și capacitatea pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., contribuind astfel 
la înfăptuirea marilor idealuri ale so
cialismului și comunismului pe pă- 
mîntul scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Comuniștii, toți lucrătorii din MI
NISTERUL AFACERILOR EXTER
NE au luat cunoștință cu adîncă sa
tisfacție de rezultatele fructuoase ale 
vizitelor prestigioase pe care le-ați 
întreprins, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Su
edia, Danemarca și Norvegia. Con
vorbirile la nivel înalt avute de dum
neavoastră cu ■ reprezentanți de sea
mă ai vieții politice, economice și 
culturale din aceste țări, precum și 
acordurile încheiate în cursul acestei 
noi acțiuni politice de importanță 
majoră, -cu -largă rezonanță :jnter#ia- 
țională, deschid noi dimensiuni adin- 
cirii și amplificării raporturilor tra
diționale de prietenie și colaborare 
dintre România și aceste state ale 
Europei. Ele constituie, totodată, încă 
o contribuție efectivă, concretă, la 
intensificarea și extinderea pe mul
tiple planuri a relațiilor dintre sta
tele europene, fără deosebire de o- 
rinduire economică și socială, de a- 
partenența sau neapartenenta la ali
anțele militare, pe baza principiilor 
promovate consecvent de dumnea
voastră personal, de țara noastră, ale 
egalității în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța, soluționării tutu
ror problemelor litigioase pe cale 
pașnică, prin tratative.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în
tregul colectiv al Ministerului Afa
cerilor Externe, exprimîndu-și ade
ziunea totală la rezultatele excepțio
nale ale vizitelor dumneavoastră, 
este hotărît să acționeze pentru 
transpunerea în viață, cu un înalt 
simț de răspundere, a sarcinilor ce 
ii revin în urma înțelegerilor conve
nite Ia nivel înalt, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
puse în slujba bunăstării și fericirii 
poporului român, a cauzei generale 
a păcii și înțelegerii între națiuni.

în viață istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea‘al P.C.R., pentru 
a-și spori contribuția la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. 
se arată : Laolaltă cu întregul nos
tru popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Olt au urmărit, 
cu Viu interes și cu deplină satis
facție, recenta vizită întreprinsă de 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 'îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Suedia, Danemarca și Norvegia, 
noua și importanta solie româneas
că de înțelegere, colaborare și pace, 
într-o unitate de voință cu țara ne 
exprimăm și cu acest prilej simță
mintele de aleasă mîndrie patriotică 
pentru nobila și neobosita dumnea
voastră activitate dedicată propășirii 
patriei noastre, vieții pașnice și pro
gresului omenirii contemporane.

înaltele distincții și onoruri acor
date dumneavoastră, 'mult stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, evi
dențiază prețuirea față de contribu
ția pe care o aduceți la eforturile tu
turor popoarelor pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Acționînd cu fermitate în vasta 
operă de construire a vieții noi, so
cialiste a patriei, ne angajăm ca, ur- 
mînd neabătut luminosul dumnea
voastră exemplu de militant revolu
ționar comunist, să facem totul pen
tru înfăptuirea prevederilor Progra-

fice și culturale, de către opinia pu
blică au constituit pentru noi toți un 
motiv de justificată mîndrie și satis
facție văzînd în acestea mărturii eloc
vente ale marii prețuiri de care se 
bucură țara noastră pe arena interna
țională, președintele republicii.

Ne exprimăm ferma convingere că 
aceste vizite, prin înțelegerile conve
nite și documentele adoptate, se vor 
înscrie in cronica relațiilor României 
cu țările vizitate ca un eveniment de 
primă dimensiune, oferind un exem
plu de felul in care se pot dezvolta și 
adinei relațiile între state cu orînduiri 
sociale diferite, dornice să trăiască în 
înțelegere și prietenie. Oamenii mun
cii de naționalitate maghiară din 
România, uniți în cuget și fapte cu în
tregul popor, exprimă adeziunea lor 
deplină față de tot ce ați întreprins și 
de data aceasta pe planul politicii ex
terne și se angajează să acționeze cu 
toată energia și capacitatea lor crea
toare pentru triumful politicii de 
pace, colaborare și înțelegere între 
toate popoarele lumii, politică ne care 
o promovează consecvent România 
socialistă.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SATU-MARE 
AL P.C.R. se arată : Toți oamenii 
muncii de pe meleagurile sătmărene 
— români, maghiari, germani — în 
deplină unitate de gînd și voință cu 
poporul, au urmărit cu viu interes și 
profundă mîndrie patriotică noua so
lie de pace a colaborării și prieteniei 
pe care ați purtat-o cu atîta strălu
cire, mult iubite și stimate tovarășe

JUDEȚEAN SĂLAJ AL 
CONSILIUL POPULAR 
ȚEAN.

Ne alăturăm cuvîntului . . ,
mîndrindu-ne că sîntem fiii Româ
niei. care prin marea dumneavoas
tră personalitate politică s-a făcut 
cunoscută pe întreaga planetă ca o 
tară a păcii și libertății umane, ne 
exprimăm 
rație fața 
pe care o 
securității. 
păcii în lume.

Dînd glas sentimentelor noastre 
de aleasă prețuire pentru pildui- 
toarea dumneavoastră viață pe care 
ați pus-o cu dăruire în slujba pros
perității scumpei noastre patrii, a 
poporului pentru a cărui fericire ac
ționați cu înțelepciune și devota
ment nețărmurit, vă dorim viață în
delungată, multă sănătate și putere 
de muncă pentru binele și înălțarea 
României pe noi culmi de civilizație 
și progres, pentru pacea Europei și 
a lumii întregi.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să nu precupe
țim nici un efort și, urmîndu-vă cu 
devotament înțeleptele dumneavoas
tră indicații, să pregătim 
cele mai bune viitorului 
facem din Sălaj, așa 
cerut, un județ înfloritor, 
trie puternică și cu o agricultură mo
dernă. demn de înălțătorul timp So
cialist pe care îl trăim sub condu
cerea profund științifică a P.C.R., în 
fruntea căruia vă aflați dumnea-

P.C.R. și 
JUDE-

țării și,

întreaga noastră conside- 
de activitatea neobosită 
închinați destinderii și 
în Europa, consolidării

condiții din 
cincinal, să 
cum ne-ați 
cu o indus-

cunoscut peste hotare pentru contri
buția adusă la progresul general al 
omenirii.

Bilanțul fructuos al vizitei, docu
mentele senmate exprimă cu pute
re dorința comună de a amplifica și 
adinei relațiile bilaterale de colabo
rare și prietenie, de a contribui in 
spiritul principiilor suveranității și 
independentei, al egalității în drep
turi și respectului reciproc la asigu
rarea exercitării în practică a drep
tului sacru al fiecărei țări de a se 
dezvolta liberă, fără nici un ames
tec din afară.

Exprimîndu-ne . și cu acest prilej 
întreaga noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei promotor 
sînteți. vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
acționa fără’ preget pentru a înfăp
tui exemplar 
al XII-lea al

Comuniștii, 
rilor tulcene 
teres și profundă mîndrie patriotică 
vizitele dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Suedia. Danemarca și Norvegia, ex
primîndu-și din adîncul inimii satis
facția fată de rezultatele deosebit 
fructuoase cu care această solie 
pace și prietenie s-a încheiat — 
subliniază în telegrama adresată 
COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA 
AL P.C.R.

întîlnirile la nivel înalt, convorbi
rile cu o serie de personalități ale 
vieții politice și economice, întreaga

hotărîrile Congresului 
P.C.R.
toți locuitorii meleagu- 
au urmărit cu viu in-

de 
de 
se 
de

culturală a județului 
cipînd prin aceasta la 
triei noastre.

nostru, parti- 
înflorirea pa-

Primirea călduroasă, 
respectul profund cu 
înconjurat pretutindeni în țările vi
zitate confirmă, o dată mai mult, 
prețuirea și admirația nemărginită de 
care vă bucurați dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, și 
prin dumneavoastră întreaga noastră 
națiune, în rîndul popoarelor iubitoa
re de pace, de progres și civilizație, 
demonstrează cu forța vie a faptelor 
imensul prestigiu al patriei noastre 
pe toate meridianele globului — se 
spune în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN VlLCEA AL 
P.C.R. și de CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.

Dialogul rodnic purtat de dum
neavoastră, stimate tovarășe pre
ședinte, cu înalte personalități ale 
vieții politice și economico-sociale 
din această parte a Europei, acor
durile încheiate, rezultatele străluci
te ale întregii vizite de stat între
prinse în Suedia, Danemarca și 
Norvegia reprezintă o nouă și lu
minoasă pagină în cronica relațiilor 
tot mai bogate ale României cu a- 
oeste state, o contribuție de inesti
mabilă valoare la efortul creator al 
popoarelor pentru destindere și pace 
pe continentul nostru, în întreaga 
lume.

Puternic însuflețiți de ardoarea, de 
patosul revoluționar cu care dum
neavoastră militați și acționați pen
tru progresul economico-social neîn
trerupt al tării noastre, pentru

înalta stimă și 
care ați fost

Momente cu semnificație istorică in cronica relațiilor României cu Suedia, 
Danemarca și Norvegia, care conferă dimensiuni și mai largi raporturilor 
prietenești dintre țările și popoarele noastre

Vizitele de stat efectuate in cele trei țări nordice au scos incă o dată in evidență 
prestigiul internațional al României socialiste, înalta considerație de care se bucură 
pe plan internațional tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca apărător înflăcărat 
al destinderii și securității in Europa și in lume

Bilanțul rodnic al convorbirilor purtate confirmă însemnătatea dialogului direct, 
la cel mai înalt nivel, promovat cu strălucire pretutindeni in lume de 
președintele României socialiste

mului partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al P.C.R.. astfel 
încît oamenii muncii din așezările 
județului Olt să-și sporească și mai 
mult contribuția la prosperitatea a- 
cestor străvechi meleaguri românești 
și a tării întregi.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii ro
mâni și maghiari din județul Harghi
ta au urmărit cu profund interes și 
cu mîndrie patriotică vizita oficială» pe 
care ați întreprins-o. mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Suedia, Danemarca și Norvegia — 
se subliniază în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN HARGHI
TA AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN.

Primirea caldă, deosebit de cordia
lă, manifestările de stimă si aleasă 
considerație cu care ați fost înconju
rat pe tot parcursul vizitelor. înaltele 
distincții ce v-au fost conferite con
stituie încă o expresie elocventă a 
prețuirii de care vă bucurați pe toate 
meridianele lumii, o expresie a recu
noașterii activității fără preget, plină 
de răspundere, ce o desfășurați pen
tru prosperitatea poporului român, 
pentru binele întregii omeniri, pen
tru întărirea colaborării și încrederii 
între toate statele lumii.

Acordurile încheiate cu prilejul 
vizitelor in cele trei țări nordice se 
înscriu ca o contribuție de seamă la 
întărirea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate națiunile 
și statele lumii, la extinderea și sta
tornicirea în viața internațională a 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță și Ia 
amenințarea cu forța în raporturile 
dintre state.

Ferm convinși că tot ce întreprin
deți pe plan intern și extern slujește 
binele și fericirea întregului nostru 
popor, ale tuturor fiilor patriei, ne 
exprimăm și cu acest prilej întreaga 
noastră adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru și vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii, români și maghiari, 
care trăiesc și muncesc într-o strînsă 
unitate și frăție pe meleagurile har- 

^^ghitene, vor transpune cu abnegație

Cu inimile pline de bucurie și în
dreptățită mîndrie patriotică, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Prahova, asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu viu inte
res și profundă satisfacție vizita de 
stat pe care ati efectuat-o, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Suedia, Danemarca și 
Norvegia, strălucită solie de pace, 
prietenie și colaborare rodnică între 
popoare — se subliniază în telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Dînd glas sentimentelor noastre de 
profundă mulțumire și recunoștință 
pentru rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale acestei vizite — prima pe 
care un șef de stat român a între
prins-o în Suedia, Danemarca și Nor
vegia’ — exprimăm convingerea că 
relațiile de colaborare prietenească 
dintre poporul nostru și popoarele 
acestor țări vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, vor influența pozitiv desti
nele păcii pe continentul european și 
in lumea întreagă.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura de adeziunea deplină și 
profundul atașament al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din jude
țul Prahova față de întreaga politică 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, pe care O promovați cu 
dăruire revoluționară și fierbinte pa
triotism, spre binele și fericirea po
porului român, pentru cauza secu
rității, păcii și progresului social.

Mindri de a vă avea în fruntea na
țiunii, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător și mi
litant comunist, vă încredințăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
îndeplini cu cinste sarcinile ce ne re
vin pe acest an, pentru pregătirea te
meinică a producției anului 1981, fiind 
hotărîți să aducem o contribuție ac
tivă la înălțarea pe noi culmi de ci
vilizație și progres a scumpei noastre 
patrii, pentru creșterea continuă a 
prestigiului ei internațional.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România își exprimă 
unanima apreciere pentru activitatea 
prodigioasă desfășurată cu prilejul 
vizitelor oficiate întreprinse în Sue
dia. Danemarca și Norvegia, pentru 
bilanțul bogat și de largă rezonantă 
internațională al acestei noi acțiuni 
importante de politică externă a parti
dului și statului nostru — se arată în 
telegrama adresată de CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE MAGHIARA.

Primirea deosebit de cordială, plină 
de căldură ce v-a fost rezervată în 
toate momentele vizitei, manifestările 
de aleasă stimă și considerație cu 
care ați fost întîmpinat de factorii po
litici, de cercurile economice, științi-

Nicolae Ceaușescu, în timpul vizite
lor efectuate în Suedia, Danemarca 
și Norvegia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Vă sîntem adînc recunoscători, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea 
necontenită a prestigiului României 
în lume, pentru afirmarea tării noas
tre ca un factor activ al păcii și co
laborării internaționale, azi, cînd este 
nevoie mai mult decît aricind de o 
politică constructivă bazată pe rați
une și pe respect mutual, menită să 
ducă la slăbirea tensiunii internațio
nale, să contribuie la salvgardarea 
păcii, la realizarea unui climat de în
țelegere și cooperare.

Strîns uniți în jurul partidului nos
tru comunist, al cărui neînfricat ste
gar sînteți dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. oamenii 
muncii sătmăreni, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, se 
angajează să-și înzecească eforturile 
creatoare pentru înfăptuirea politicii 
de edificare socialistă a scumpei 
noastre patrii, pentru continua ei 
înălțare, într-o lume a păcii și cola
borării între popoare.

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, comuniștii, întregul 
personal al MINISTERULUI DE IN
TERNE au urmărit cu profund inte
res, cu emoție și nețărmurită mîndrie 
vizitele de stat pe care le-ați efec
tuat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Suedia, Danemarca și 
Norvegia.

Convorbirile, înțelegerile convenite 
și documentele adoptate deschid per
spective noi pentru amplificarea co
laborării. pe multiple planuri, între 
România și statele scandinave, evi
dențiind, în același timp, necesitatea 
și posibilitatea înțelegerii între state 
cu orînduiri sociale diferite, ceea ce 
este de natură să contribuie la pro
movarea climatului de destindere și 
cooperare pe continentul european, 
la cauza păcii și colaborării interna
ționale.

Dînd o înaltă prețuire rezultatelor 
deosebit de rodnice ale acestor vizite, 
contribuției uriașe pe care dumnea
voastră ați adus-o la adîncirea prie
teniei și conlucrării dintre poporul 
român și popoarele țărilor respecti
ve, personalul Ministerului de In
terne vă exprimă și cu acest prilej 
alesele sate sentimente de dragoste 
și recunoștință și se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a-și face cu vigilență și fermitate da
toria, apărînd ca pe lumina ochilor 
valorile fundamentate ale socialis
mului. independența și suveranitatea 
patriei, ordinea si liniștea publică, 
drepturile și libertățile legate ale ce
tățenilor.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
români și maghiari ce trăiesc și 
muncesc in deplină armonie pe me
leagurile străvechiului Sălaj au ur
mărit cu viu interes vizita 
ați efectuat-o. mult stimate 
tovarășe secretar general 
Ceaușescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu. 
marca și Norvegia*  
legrama adresată de

pe care 
și iubite 

Nicolae 
tovarășa 

în Suedia. Dane- 
— se spune în te- 

COMITETUL

voastră, cel mai iubit și devotat fiu 
pe care l-a dat națiunea.

Oamenii muncii de pe meleagurile 
sucevene, alături de întregul nostru 
popor, își exprimă deplina aprobare 
fată de rezultatele vizitelor pe care 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, distinsă persona
litate a contemporaneității, luptător 
neobosit pentru viitorul luminos și 
fericirea națiunii, pentru pacea ome
nirii, le-a!ți întreprins, 1, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Sue
dia. Danemarca, Norvegia, se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R, și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.

Trăind și de data aceasta, ca în
totdeauna de cînd vă aflați la cîrma 
țării, sentimente de vibrantă mîndrie 
patriotică, noi vedem în înalta mi
siune pe care ati îndeplinit-o cu de
plin succes o elocventă expresie a 
prestigiului de care vă bucurați pe 
arena politică internațională și dăm 
totală aprobare nobilei dumneavoas
tră activități consacrate statornicirii 
unui climat de pace pe continentul 
european, in întreaga lume, instau
rării unor relații interstatale bazate 
pe egalitate, respect reciproc și 
colaborare.

Ca fii ai acestui neam pașnic și 
întreprinzător, al cărui eminent ex
ponent sînteți, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, avem mi
nunatul prilej de a ne exprima încă 
o dată atașamentul fără margini față 
de întreaga politică internă și exter
nă a partidului, a statului nostru, 
angajîndu-ne solemn că ne vom 
spori eforturile, punînd întreaga 
noastră capacitate și putere de mun
că în slujba înfăptuirii cu succes a 
planului pe anul 1980, a mărețelor 
sarcipi stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, a înfloririi și 
prosperității scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Teleorman, cu legitimă mîn
drie patriotică își exprimă sentimen
tele de profundă satisfacție față de 
noua solie de pace și colaborare in
ternațională, reprezentată atît de 
strălucit prin vizitele dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Suedia, Dane
marca și Norvegia — se arată în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R.

Manifestările de înaltă apreciere 
și prețuire cu care ați fost întîmpi
nat pretutindeni în timpul vizitei au 
confirmat și de această dată presti
giul de care se bucură țara noastră 
în întreaga lume, proeminenta dum
neavoastră personalitate, de strălucit 
conducător și luptător neobosit pen
tru soluționarea marilor probleme 
ale contemporaneității. Nutrim, tot
odată, o deosebită satisfacție, senti
mente de. stimă și înaltă considera
ție față de activitatea prodigioasă 
desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, al cărei prestigiu este larg re-

desfășurare a vizitelor constituie un 
exemplu elocvent al modului în care 
România socialistă și președintele ei 
înțeleg și acționează pentru tradu
cerea m viață a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, reprezintă o 
contribuție marcantă la cauza înțe
legerii și cooperării popoarelor din 
țările de pe continentul european și 
din întreaga lume.

Și de această dată vizita de priete
nie efectuată în Suedia, Danemarca 
și Norvegia a scos în evidență 
prestigiul și marea considerație de 
care se bucură azi România, dum
neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, persona
litate marcantă a lumii contempora
ne, unul din cei mai înflăcărați 
apărători ai destinderii, promotor 
neobosit al idealurilor de pace, prie
tenie și colaborare pașnică între 
popoare.

Asemenea întregului popor, oame
nii muncii din județul Tulcea vă asi
gură, mult iubite tovarășe secretar 
general, că, însuflețiți de înaltul dum
neavoastră exemplu 
dăruire și abnegație 
vor depune întreaga 
capacitate de muncă 
cerea în viată a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, a istoricelor hotărîri adoptate de 
cel de-ăl, XII-lea Congres al P.C.R.

Sintetizînd gîndurile și sentimen
tele de înaltă prețuire și recunoștin
ță ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii de pe aceste melea
guri străbune, COMITETUL JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN își 
exprimă profunda admirație și sti
ma pentru rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei efectuate de 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Suedia, 
Danemarca și Norvegia.

Sîntem mîndri și fericiți că prin 
remarcabila și deosebita dumneavoas
tră activitate crește aportul Româ
niei socialiste la soluționarea marilor 
și ’ complexelor probleme 
internaționale, la întărirea 
reciproce între statele și 
lumii, fără deosebire de . 
socială și politică, contribuind __
aceasta la întărirea securității și păcii 
pe continentul european și în întrea
ga lume.

Remarcabilele rezultate obținute cu 
ocazia vizitei constituie pentru noi 
toți un nou și fericit prilej de a vă 
adresa încă o dată sentimentele 
noastre de profundă dragoste și re
cunoștință, de devotament nemărgi
nit față de politica internă și exter
nă a partidului nostru, de a vă 
adresa cete mai fierbinți mulțumiri 
pentru contribuția fără egal pe care 
cu atîta abnegație și dăruire o adu
ceți la rezolvarea problemelor actua
le ale lumii contemporane.

Cu hotărîrea neabătută de a vă 
urma fără preget pe calea luminoasă 
spre comunism, ne angajăm în fața 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, să spo
rim prin munca noastră avuția na
țională, să contribuim cu toată ca
pacitatea și munca noastră creatoare 
la realizarea exemplară a sarcinilor 
de dezvoltare economico-socială si

de patriotism, 
revoluționară, 

lor energie și 
pentru tradu-

ale vieții 
încrederii 
popoarele 
orînduire 

prin

triumful celor mai nobile idei care 
animă omenirea contemporană, mul- 
ț'umindu-vă din adîncul inimii pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți pen
tru binele și fericirea poporului, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oa
menii muncii de pe meleagurile 
noastre, in frunte cu comuniștii, a- 
semenea întregii națiuni, vor face to
tul pentru transpunerea neabătută in 
viață a politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nos
tru, pentru înfăptuirea exemplară a 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea.

Asemenea întregii noastre națiuni 
socialiste, milioanele de țărani mun
citori, toți oamenii muncii din agri
cultură — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — au urmărit 
cu deosebit interes și înaltă mîndrie 
patriotică noua solie de pace șl prie
tenie pe care ați purtat-o cu strălu
cire, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Suedia, Danemarca și 
Norvegia — se arată în telegrama 
adresată de CONSILIUL UNIUNII 
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

înscrise în șirul amplelor acțiuni 
Internationale întreprinse de dum
neavoastră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe toate 
continentele, vizitele efectuate îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Suedia, Danemarca și Norvegia,

declarațiile comune, celelalte docu
mente semnate și înțelegerile înche
iate cu oficialitățile din aceste țări 
reprezintă pentru întreaga lume un 
model de relații bazate pe stimă și 
respect reciproc, între state și po
poare cu orînduiri economice și so- 
cial-politice diferite.

Iată de ce, alături de întregul po
por, țărănimea dă cea mai înaltă a- 
preciere rezultatelor vizitelor și ex
primă deplina ei aprobare față de 
aceste rezultate. Ea reînnoiește și cu 
acest prilej adeziunea deplină la po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, precum și hotă
rîrea fermă de a acționa cu toate 
forțele pentru înfăptuirea integrală 
a acestei politici.

Vizita pe care ați efectuat-o, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Suedia, Dane
marca și Norvegia, strălucită misiu
ne de pace, prietenie și colaborare, 
oferă cadrelor didactice, studenților 
și cursanților ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU" încă un prilej pentru 
a da expresie sentimentelor de ad
mirație și inaltă prețuire față de 
prodigioasa dumneavoastră activitate 
închinată afirmării României în lu
me, participării sale, bogate în ini
țiative valoroase, la rezolvarea mari
lor probleme ale contemporaneității, 
creșterii continue a prestigiului in
ternațional al patriei noastre scumpe. 
Această nouă solie de pace, purtată 
în numele poporului nostru de către 
cel mai vrednic fiu al său, se înscrie 
în preocuparea statornică a României 
socialiste de a dezvolta relațiile cu 
toate statele lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, de a găsi și 
pune în valoare noi căi de adîncire 
a cooperării internaționale.

în telegrama adresată de COMI
TETUL EXECUTIV AL UNIUNII 
CENTRALE A COOPERATIVELOR 
DE CONSUM se spune : în numele 
celor peste șapte milioane de mem
bri ai cooperației de consum, expri
măm deplina satisfacție și profunda 
mîndrie patriotică pentru rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vizitei 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
si a mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu în Suedia, Danemarca și 
Norvegia.

Recunoștința noastră cea mai pro
fundă față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, își 
va găsi expresia în însuflețirea cu 
care masele de cooperatori și între
gul personal muncitor din cooperația 
de consum vor acționa spre a-și spori 
contribuția la înfăptuirea sarcinilor 
stabilite cu atîta claritate de dum
neavoastră. iubit conducător al nâ- 
țiuoji ,noastrevjSiaăaliste.

sertr.-I?Brm|tQțj-nft-aă folosim acest pri- 
UcclejdsprȚ a reafirma hotărîrea fermă 

a Comitetului Executiv Centrocoop, 
a tuturor celor ce activează în orga
nizațiile și unitățile cooperației de 
consum de a înfăptui neabătut sarci
nile ce ne revin din documentele ce
lui de al XII-lea Congres ăl Partidu
lui Comunist Român, sțrînș uniți in 
jurul C.C. al P.C.R., al dumneavoas
tră, exprimîndu-ne astfel acordul 
nostru deplin față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru.

în telegrama CURȚII SUPERIOARE 
DE CONTROL FINANCIAR se arată: 
Comuniștii, întregul colectiv de oa
meni ai muncii din cadrul Curții Su
perioare de Control Financiar, cu sen- 
țimente^ de profundă satisfacție, de 
îndreptățită mindrie patriotică și 
adîncă admirație, alături de întregul 
nostru popor, au urmărit cu viu in
teres vizitele de deosebită importan
tă pe care dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați efectuat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Suedia. 
Danemarca și Norvegia — eveniment 
remarcabil, fără precedent în istoria 
relațiilor României cu aceste țări.

Folosim acest prilej pentru a ne ex
prima deplina adeziune față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru si vă asigurăm că 
vom acționa cu toată hotărîrea și res
ponsabilitatea pentru a îndeplini in 
mod exemplar sarcinile pe care ni 
Ie-a încredințat partidul, dumnea
voastră personal, pentru a ne aduce 
contribuția la mai buna gospodărire 
a resurselor materiale și bănești în 
economie, creșterea eficientei în 
întreaga activitate economico-socială. 
pentru ridicarea patriei noastre ne 
noi trepte ale progresului și civi
lizației.

In legătură cu această remarcabilă solie de pace și prietenie, în
treprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreunâ cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Suedia, Danemarca și Norvegia, pe adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, au mai sosit telegrame din 
partea unor comitete municipale, orășenești și comunale de partid, con
silii populare, ministere, instituții centrale, organizații de masă și ob
ștești, a numeroase întreprinderi industriale, unități agricole, institute de 
cercetări și proiectări, uniuni de creație, instituții de știință, artă, cultură 
și presă, instituții de invățâmînt de toate gradele și unități militare.

In mesaje se exprimă, într-o deplină și emoționantă unitate de gîn- 
dire și simțăminte, profunda satisfacție și mindrie patriotică pentru re
zultatele deosebit de fructuoase ale vizitelor, subliniindu-se că, prin bilan
țurile lor rodnice, ampiele dialoguri purtate de înalții soli ai poporului 
român în țările nordice vizitate constituie noi și strălucite mărturii ale 
preocupării statornice manifestate de țara noastră, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice intre state 
cu orinduiri sociale diferite, ale destinderii și securității în Europa, pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare în spiritul stimei reciproce și al bunei 
înțelegeri intre popoare.

In telegrame se dă glas simțămintelor de adîncă stimă și prețuire 
față de activitatea neobosită și clarvăzătoare desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe arena mondială pentru prestigiul internațional al 
patriei noastre socialiste, pentru binele poporului român, pentru triumful 
păcii și rațiunii pe planeta noastră. In același timp, este afirmat întregul 
sprijin pentru politica profund constructivă promovată de secretarul general 
al partidului, pusă in slujba extinderii hotărite a dialogului, a tratativelor 
ca unic mijloc pentru soluționarea problemelor complicate care au inter
venit, în această perioadă, în viața internațională, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Aprobind intru totul rezultatele recentelor vizite, cetățenii patriei noas
tre - români, maghiari, germani și de alte naționalități - asigură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că își vor intensifica eforturile pentru a 
traduce în fapt înțelegerile și acordurile încheiate cu cele trei țări nordice. 
Totodată, este reafirmată hotărîrea fermă a întregului nostru popor de a 
acționa strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, în ve
derea transpunerii neabătute in viață a istoricelor documente ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R., pentru înflorirea României socialiste și spo
rirea contribuției sale Io cauza progresului, libertății popoarelor și păcii 
în lume.



PAGINA 4 SC1NTEIA - joi 20 noiembrie 1980

Arta decorativă - o artă cu mari virtuți educative,
care poate înfrumuseța mai mult viața oamenilor

însemnări pe marginea 
Cvadrienalei artelor decorative

NUMITORUL COMUN AL TUTUROR ORELOR DE CLASĂ

Educarea patriotică a tineretului școlar

Vizitatorii foarte nu
meroși care asaltează 
zilnic sălile Dalles 
sînt puși în fata unei 
expoziții bogate, cu 
toate avantajele și 
dezavantajele ce de
curg din această mo
dalitate de prezentare. 
Este mai puțin bilan
țul unei perioade par
curse cit o „secțiune" 
în momentul actual al 
creației.

Varietatea pieselor 
expuse, faptul că pe 
lingă artiștii deja con
sacrat! ai domeniului 
apar acum numeroase 
nume noi de tineri 
indică nu numai un 
interes deosebit acor
dat artelor decorative, 
ci și existenta unui în- 
vățămînt artistic de 
calitate.

TAPISERIA ilus
trează poate cel mai 
elocvent această ten
dință. Selecția pune 
în valoare amploarea 
cu totul deosebită pe 
care a luat-o la noi a- 
cest domeniu al arte
lor decorative. Faptul 
că acest meșteșug, 
popular la origini, și-a 
descoperit noi resurse 
expresive, că s-a do
vedit. progresiv și 
sincron cu căutări ar
tistice ce aparțin aces
tui secol, indispensabil 
vieții colective, că se 
poate asocia tuturor 
principiilor și intenții
lor creației artistice 
modeme a făcut ca 
automatismele gestu
lui artizanal să fie în
locuite de gîndirea 
creatoare.

Prodigioasa diver
sitate a artiștilor care 
o practică indică desi
gur o egală diversita
te stilistică. Comun 
este faptul că. dezvol-

tindu-se intr-o epocă 
de ample desfășurări 
urbanistice, ea este 
concepută la dimen
siuni monumentale, a- 
dresindu-se cu precă
dere unor instituții 
destinate circulației 
sociale de masă și in
tr-o mult prea redusă 
proporție locuinței in
dividuale. Să remar- 
:ăm deci noblețea a- 
cestei străvechi arte, 
calitățile modern ex
presive pe care au 
știut să le descopere 
in lucrările lor Ileana 
Balotă, Lucretia Pa
cea, Teodora Stendl, 
Graziela Stoichită, 
Florin Ciubotaru, Ilea
na Dăscălescu, Elena 
Haschke Marinescu, 
P. Codită. V. Ghinea- 
Delaport, Anna Tamas, 
Cela Neamțu. Constan
tin Mistorică, Maria 
Mihalache Blendea, 
Geta Vișan. Mai ac
centuat și mai hotărît 
decît altădată își face 
simtită prezenta tapi
seria tridimensională, 
modalitate de a crea 
structuri ambientale 
capabile să organizeze 
artistic spațiul încon
jurător in lucrările 
semnate de Serbana 
Drăgoescu, Mariana O- 
loier, Cristina Dobres- 
cu. Elena Munteanu- 
Stoinescu. Mircea Stă- 
nescu, Berta Mrazec 
Benkd.

Alături de tapiserie, 
CERAMICA se impu
ne atenției generale. 
Tehnologia actuală a 
ceramicii, existenta u- 
nor mari combinate, 
folosirea smalțurilor 
industriale, a gresiei 
pe lingă tradiționa
lele tehnici ale por
țelanului și faianței au 
determinat o abordare

mai îndrăzneață a 
problemelor impuse de 
dezvoltarea modernă a 
ceramicii. Au putut fi 
astfel realizate piese 
ceramice multiplica- 
bile, panouri decorati
ve, pereți de cerami
că cu caracter deco
rativ etc., destinate 
arhitecturii moderne, 
lucrări de amploare cu 
funcție social-cultura
lă destinate unor spa
tii și clădiri publice. 
Cvadrienala nu ilus
trează însă aceste as
pecte tot așa după cum 
eludează celălalt as
pect, deosebit de im
portant, al creării de 
forme destinate multi
plicării industriale, al 
relației artist-indus- 
trie, stabilite atît de 
rodnic in numeroa
sele ediții ale simpo
zioanelor de ceramică 
și sticlărie care au a- 
vut loc pînă acum. Ac
centul este pus cu 
precădere pe rezulta
tele creației originale. 
Intîlnim astfel forme 
spațiale care. în ca
drul lucrărilor unor 
bine cunoscuti și apre- 
ciati artiști, precum 
Costel Badea si Alexe 
Lazăr Florian, tind să 
șteargă limitele dintre 
ceramică și sculptură, 
modelajul de mare fi
nețe care particulari
zează creațiile Ioanei 
Șetran, soluții intere
sante din punctul de 
vedere al rezolvării u- 
nor variate probleme 
privind forma și pati
na obiectelor ceramice 
in lucrările realizate 
de Eugenia Manea Pa- 
sima, Arina Ailincăi, 
Dumitru Rădulescu, 
Ion Bănulescu, Fl- 
loftela Simionescu, 
Gaspar Barabas. O- 
biecte originale, mo

derne, impuse creato
rilor de un material 
atît de greu de prelu
crat cum este sticla, 
cu efecte spectaculos 
decorative, au creat 
Dan Băncilă, Ovidiu 
Bubă, Laurentiu An- 
ghelache, Dionisie Po
pa, Eugenia Barac E- 
nescu. Ștefan Gh. Cră
ciun, Adrian Nicula. 
Succesele obținute anii 
trecuti în sectorul ce
ramicii și sticlăriei au 
făcut însă, paralel, loc 
unor tendințe de ma
nierism, Ca și unor fe
nomene de mimetism,

Monotonia producției 
de serie pe care, din 
păcate, o mai prezin
tă magazinele noastre 
are nevoie de inter
venția creatoare, co
rectoare a artistului, 
de colaborarea lui in 
vederea realizării ace
lei atît de discutate 
probleme a modelării 
estetice a mediului 
ambiant. Există însă

un dezechilibru evi
dent între potențialul 
artistic, între propune
rile individuale ale 
creatorilor (regăsim 
cîteva, destul de timi
de, și în această ex
poziție) și afirmarea 
lor pe plan social. Nu 
ne referim aid la 
creația cu atît de largi 
ecouri din domeniul 
proiectării industriale 
(cu aplicabilitate în 
toate domeniile vieții 
noastre economice). Cu 
cîteva luni în urmă, în 
cadrul E.R.E.N. erau 
prezentate realizări 
importante în dome
niul designului — 
componentă esențială 
a creației în domeniul 
artelor decorative, re
zultate din colaborarea 
artiștilor cu mari în" 
treprinderi industriale. 
In acest sens o oare
care nedumerire tre
zesc prezentarea In 
deschiderea catalogu
lui cvadrienalei a

unul sector destinat 
designului șl absenta 
lui din sălile de ex
punere. Dar dacă 
problemele designului 
ar fi fost poate mai 
greu de ilustrat în 
spațiul de expunere 
rezervat cvadrienalei, 
ni se pare legitim să 
ne Întrebăm în ce 
măsură expoziția în 
sine poate influența, 
poate direcționa gustul 
publicului și — de ce 
n-am spune-o? — în ce 
măsură poate crea 
„modă" ? în ce măsu
ră propunerile creati
vității individuale, for
mulate în actuala ex
poziție, răspund unor 
necesități spirituale a- 
tît de vizibil afirma
te prin afluența mare 
a publicului ? în ce 
măsură oferă ea. să zi
cem, soluții concrete 
pentru decorarea noi
lor locuințe ?

Marina PREUTU

Zile de toamnă școlară, de rodnică 
activitate instructiv-educativă... Clasa 
a Vil-a A, de la Școala generală nr. 
150 din Capitală are înscrisă în pro
gram o oră de dirigenție cu tema 
„Sîntem tineri cetățeni ai țării 
De ce tocmai această temă ?, o între
băm pe diriguita clasei, prof. Cor
nelia Sârbu.

— Am socotit că este o modalitate 
pedagogică și educativă adecvată 
pentru a evidenția, la nivelul de în
țelegere al elevilor mei, auspiciile 
politico-sociale deosebite sub care a 
debutat,acest an de învătămînt, pen
tru a sublinia rolul important al șco
lii în formarea politică, civică, uma
nă a tineretului, pentru a le împros
păta și aprofunda copiilor unele norme 
de conduită morală, cetățenească, 
școlară, pe care trebuie să le res
pecte în activitatea lor de fiecare zi, 
în toate împrejurările.

Ora a început, cu o undă de emo
ție, prin intonarea „Tricolorului". Di
riginta îi invită pe elevi să mediteze 
asupra îndemnului — înscris pe tablă 
— al secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresat tineretului studios : „Voi, 
dragi prieteni, veți fi aceia care veți 
trăi nemijlocit în societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și care veți 
avea misiunea să asigurați înaintarea 
României pe calea făuririi societății 
comuniste".

Firesc, discuția se orientează spre 
descifrarea noțiunii de cetățean, spre 
evidențierea drepturilor și, mai ales, 
a îndatoririlor ce revin celor mai ti
neri cetățeni ai tării. De la unele 
probleme de principiu se trece, sub 
îndrumarea atentă a dirigintei, la as
pecte concrete ale activității clasei, 
ale detașamentului de pionieri. Ordi
nea și disciplina, învățătura temei
nică, munca rodnică în atelierul- 
școală, participarea la acțiuni de 
muncă patriotică în școală și în îm
prejurimile sale, gospodărirea cu 
grijă a avutului obștesc, a bazei ma
teriale a școlii, o comportare civili
zată pe stradă, acasă — sînt tot atî- 
tea ipostaze sub care elevii, pionie
rii înțeleg să-și onoreze înaltul titlu 
de tînăr cetățean al României socia
liste.

— Fără îndoială, ne mărturisea di
riginta la sfîrșitul orei, se mai pu
teau spune încă multe lucruri referi
toare la această temă deosebit de ge
neroasă și sugestivă sub aspect edu

cativ ; discuția va continua însă pe 
tot parcursul anului școlar, în toate 
activitățile instructiv-educative.

Preocupări susținute pe linia for
mării moral-cetățenești a elevilor, a 
conturării profilului etic al viitorilor 
constructori ai României socialiste și 
comuniste am întîlnit și în alte uni
tăți de învătămînt. La Liceul indus
trial nr. 28, ca dealtfel în majoritatea 
liceelor bucureștene, paralel cu ac
țiunile organizatorice destinate bunei 
desfășurări a procesului instructiv- 
educativ, comuniștii de la catedră 
și-au propus orientarea cit mai fer
mă' a muncii lor politico-educative 
în lumina înaltelor Îndatoriri trasate 
școlii de partid, de societatea noastră 
socialistă.

— Din importanta cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recentul Congres al consiliilor popu
lare — ne spune prof. Jenita Anti- 
mia, secretara biroului organizației 
de partid — am reținut ideea fun
damentală că învătămîntul trebuie să 
contribuie decisiv la formarea tinere
lor generații în spirit revoluționar, al 
patriotismului socialist. în spiritul 
dragostei de muncă, al hotărîrii de a 
milita neabătut pentru socialism. în 
această optică, prima adunare de 
partid din acest an școlar ne-a prile
juit o temeinică analiză, în spirit cri
tic și autocritic, a activității instruc
tiv-educative din trecutul an școlar 
a comuniștilor de la catedră și sta
bilirea unor măsuri adecvate pentru 
acest an. Din prima zi de cursuri, 
odată cu primele lecții a început și 
anul de activitate productivă, fiecare 
elev aflîndu-se cu sarcini concrete la 
locul său de muncă. Aceste sarcini au 
fost dezbătute în fiecare clasă, la 
prima oră în care dirginții s-au în
tîlnit cu elevii lor.

Dintre măsurile de care amintea 
secretara de partid mai reținem : 
studierea atentă de către toate ca
drele didactice a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului con
cretizate în prevederile Congresului 
educației și învătămintului, a cuvîn- 
tărilor secretarului general al parti
dului ; următoarea adunare generală 
va dezbate tema: „Formarea profilu
lui moral al viitorilor muncitori, pre
gătirea elevilor pentru muncă șl 
viață", pe marginea Unor analize 
concrete asupra contribuției fiecărei 

catedre la îndeplinirea acestei impor
tante meniri a școlii în ansamblul 
său.

Despre modul cum acționează și 
vor acționa organizațiile U.T.C. din 
licee pentru transpunerea în viată a 
obiectivelor educative fundamentale 
ale școlii, tovarășa Caterina Benedic, 
secretar al C.C. al U.T.C., ne spune :

— Programele de activități ale co
mitetelor U.T.C. din licee, inițiativele 
și acțiunile concrete ce se organi
zează în fiecare școală urmăresc for
marea unei conștiințe înaintate a ele
vilor față de muncă și învățătură, 
dezvoltarea răspunderii fiecărui mem
bru al organizației noastre pentru o 
cit mai temeinică pregătire profesio
nală, pentru un studiu constant și 
sistematic, care să tină pasul cu ce
rințele reale ale societății noastre, 
ale progresului rapid al științei și 
tehnicii. în rîndul elevilor se desfă
șoară, în continuare, întrecerea ute- 
cistă „Cea mai bună școală", care 
subsumează de fapt întreaga muncă 
politico-educativă; cultural-artistică 
de formare a elevilor în spirit revo
luționar, patriotic, al principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniști
lor. De asemenea. învătămîntul poli
tico-ideologic U.T.C. abordează, în 
acest an, problematica rolului, locu
lui și sarcinilor tineretului, ale orga
nizațiilor sale revoluționare, in lumi
na Programului partidului, a hotărî
rilor Congresului al XII-lea al parti
dului. Tematica acestuia, eșalonată 
în mod gradat pentru fiecare treaptă 
de liceu și pentru școlile profesionale, 
este astfel concepută îneît să asigure 
o bună corelare a lecțiilor predate la 
disciplinele de științe sociale cu ora 
de informare politică, cu ansamblul 
activităților desfășurate în școli. Ele
vii din clasa a VIII-a sînt cuprinși 
în cursul intitulat : „Probleme fun
damentale ale statutului, ale organi
zării și activității Uniunii Tineretului 
Comunist".

Am notat, în rîndurile de fată, cî
teva fapte care atestă că toamna șco
lară programează acțiuni educative 
ce vizează înfăptuirea înaltei meniri 
politico-educative a școlii, acțiuni 
care se cer continuate, amplificate și 
diversificate pe parcursul întregului 
an de învătămînt.

Florlca DINULESCU

„Cind
Acum cîteva zile, 

pe scena Ateneului ti
neretului din munici
piul Călărași a 
fost prezentată pre
miera spectacolului- 
concert „Cind ai 20 de 
ani". Adresîndu-se în 
exclusivitate tinerilor, 
dar și cu nuanțe nos
talgice pentru cei care 
astăzi se consideră ma
turi, spectacolul vehi
culează idei și cîntece 
de o autentică va
loare, apreciate șl o- 
vaționate la scenă des
chisă.

Ne-a impresionat 
substanța educativă, 
care relevă pe primul 
plan mesajul către cei 
tineri de a fi purtători 
de stindard, atît în în
treprinderi, uzine și

ai 20 de ani“
instituții, pe platforma 
combinatului siderur
gic, dar și în familie 
ji societate.

Am fost martorii u- 
nui spectacol care, fără 
a avea fastul ostenta
tiv și ritmuri dezlăn
țuite, ci purtînd fires
cul inteligent decupat 
al realităților călără- 
șene, reușește să cap
teze. Scenariul și re
gia, aparținînd lui 
George Grama, sînt 
izbutite, rupînd defi
nitiv cu acele scheciuri 
desuete pe care le în
tîlnim la unele „șușa- 
nele"'ce "mai vih U- 
neorl, sub diverse re
clame, și la Călărași. 
La reușita celor 90 de 
minute de spectacol 
și-au adus contribuția :

formația vocal-instru
mentală „Danubius", 
condusă de ing. Ga
briel Mihalache, grupul 
folk „Columna", so
listele Mihaela Albu, 
Liliana Augustidis, 
Mariana Brezoi și ire
zistibilii prezentatori, 
de un comic savuros, 
Steliana Stoian. Ga
briel Cruțescu, Nelu 
Coman și Cornel Vizi- 
roiu.

Spectacolul prezen
tat de Ateneul tinere
tului a demonstrat rea
lele potențe de care 
dispune mișcarea ar
tistică din orașul de 
pe malul Borcei și, în 
general, din județul 
Ialomița.

Mlhal V1ȘO1U

ROMANIA-FILM prezintă la cinematograful CAPITOL din Capitală

„LUMINA PALIDA A DURERII" ‘
O producție a Casei de filme numărul patru. Cu : Liliana Tudor, Gheorghe 
Marin, Violeta Andrei, Siegfried Siegmund. Scenariul : George Macovescu. 

Regia î Iulian Mihu. Imaginea : Gabor Tarco

Preocupat constant de-a lungul a 
peste două decenii de principalele 
mișcări de idei românești, Z. Ornea 
a dovedit prin masivele sale studii 
o impresionantă capacitate de a 
trece de la cantitatea copleșitoare 
de informație adunată din cele mai 
diferite domenii la sinteze de real 
interes atît pentru literatură, cit și 
pentru alte domenii învecinate. Spi
ritul de sinteză se vede din princi
palele sale lucrări dedicate juni
mismului, poporanismului, curen
tului de la „Contemporanul". 
Rezultatele nl se par deose
bite, deoarece restituie partea, 
respectiv fenomenul literar, între
gului care-1 generează și 11 susține, 
chiar dacă prin aceasta creația 
propriu-zisă apare intr-un șir de 
puternice determinări care-i limi
tează propria existență, viata sa 
aparte. Dacă in unele cărți domi
nate de fenomenul literar proce
deul amintit putea să pară excesiv, 
în lucrarea recentă „Tradiționalism 
și modernitate în deceniul al trei
lea", apărută la editura „Emines- 
cu“, o asemenea modalitate se im
pune ca singura în stare șă cuprin
dă o perioadă atît de complexă din 
istoria noastră.

Acest „deceniu de răscruce" în
dreptățește, după opinia autorului, 
cercetarea aparte, deoarece „vechi
le stări de fapt au cedat rapid lo
cul celor noi. Și în toate planu
rile". Modificările au cuprins nu 
doar un compartiment sau altul, ci 
ansamblul vieții românești, prezen
tă după război la alte dimensiuni. 
In acest peisaj, autorul crede a des
prinde o idee-fortă care traversează 
epoca : lupta dintre vechi și nou, 
denumite aici traditionalism și mo
dernitate. Urmărirea etapelor deve
nirii acestei idei constituie obiectul 
cărții. Materialul faptic bogat oferă 
o privire circulară a procesului, de 
la scena vieții politice și a princi
palelor doctrine care s-au înfruntat 
in vreme, și care, pe bună dreptate, 
dau dimensiunea reală a forțelor in 
acțiune, la incursiunea în fiziono

mia publicisticii literare șl cultu
rale, întregită firesc de o analiză 
a marilor idei ale epocii.

Partea cea mai incitantă a lucră
rii o regăsim în capitolul „Pe ce 
cale evoluăm ?“, unde descifrăm, 
odată cu autorul, căutările febrile 
ale unei națiuni ajunse la împlini
rea idealurilor de secole. Amploarea 
confruntării, reverberată în presă 
și în lucrări speciale, demonstrea
ză nu numai importanta chestiuni

Z. ORNEA!

„Tradiționalism și modernitate 
în deceniul al treilea"

lor puse în discuție, angajarea tu
turor forțelor interne în dezbaterea 
lor, ciocnirile de idei și interese, ci 
și existența unui climat propriu 
dialogului asigurat de lărgirea de
mocrației și a libertăților cetățenești 
ce vor trece, in deceniul următor, 
prin declinul cunoscut, ca urmare 
a apariției pe scena politică a unor 
forțe și tendințe străine, in princi
pal. opțiunilor fundamentale ale 
națiunii noastre.

Disputa în jurul căii fundamen
tale de progres s-a purtat atît în 
^urul aspectelor economice, cit și 
al celor politice și sociale. Autorul 
le trece în revistă compartimentîn- 
du-le în poziții pe de-o parte tra
diționaliste, pe de alta moderne, 
alegînd și optînd adesea pentru si
tuațiile moderate, „obiective", lip
site de contradicții. Alteori, autorul 
îmbrățișează fără rezerve unele opi
nii. de pildă pe cele ale lui Ște
fan Zeletin, deși acestea sînt departe 

de a fi inatacabile : „la noi, ca șl 
în oricare altă societate modernă, 
soarta țării se identifică cu soarta 
burgheziei ei naționale", ceea ce 
face necesară „răsturnarea ideolo
giei rurale de către cea burgheză". 
Confuzia ni se pare evidentă între 
capitalism ca mod de producție și 
industrializare ca modalitate de pro
gres modern. Sau, refăcînd polemi- 
cile epocii, de data aceasta în do
meniul culturii, autorul găsește de

plin îndreptățită opinia lui Eu
gen Filotti. Dar programul aces
tuia, așa cum apare expus, este 
departe de a convinge integral, ra
portul dintre traditionalism și în
noire fiind considerat de acesta în 
termeni greu de acceptat: „Rostul 
de cultură pe care înțelegem să-1 
propovăduim noi este european. 
Lumina noastră vine din Apus. In 
occidentalizarea acestei țări... ve
dem scăparea." Asemenea opinii, 
departe de a propaga înnoirea, vă
deau o altă formă, modernizată, de 
colonialism spiritual și, indiferent 
că au fost împărtășite, dar nu în 
acești termeni „ultra", de E. Lovi- 
nescu sau de cercul din jurul „Vie
ții românești", nu ne apar azi „un 
program bine articulat". Dealtfel, 
Rebreanu a răspuns acestor opinii, 
dar in loc de a-1 cita, este redat în 
replică tot E. Filotti. Ce spunea 
Rebreanu. ce argumente aducea, 
nu aflăm în paginile cărții.

Dependentă de aceste opțiuni 
apare și disputa în jurul conceptu
lui de specific național. De acord 
cu autorul că specificul national 
domină ideologia literară (dar nu 
numai literară) a deceniului, se re
marcă în acest capitol una din pu
tinele sinteze de acest gen realizate 
pînă in momentul de fată, dove
dind. dincolo de tendințe și curente, 
existenta unor preocupări esențiale 
pentru așezarea culturii noastre pe 

temelii specific naționale, singura 
cale de a crea durabil și universal. 
Ampla demonstrație dovedește, 
uneori dincolo de aserțiunile exe
getului, tendința cvasiunanimă spre 
acceptarea specificului national, in
diferent de apartenența tradiționa
listă sau modernă a creatorilor. In 
literatură, dar și în muzică (Enes- 
cu. Paul Constantinescu etc.), plas
tică (Brâncuși, Paciurea, Ghiață, 
Țuculescu etc.) sau arhitectură, por- 
nindu-se de la necesitatea unui 
specific national în artă. mari 
creatori au infuzat formelor mo
derne o bogată tradiție încărcată de 
sensibilitate și frumusețe. Dealtfel 
ultima parte a volumului „Tradițio
nalism și modernitate în viata lite
rară", cea mai cuprinzătoare, infirmă, 
în planul artei, opoziția celor doi 
termeni și. mai ales, anulează ideea 
de superioritate a unuia din aceș
tia. Ceea ce în spectrul mai larg so
cial. politic sau ideologic situa mo

dernitatea în avanpostul progresu
lui, făcînd ca tradiționalismul să a- 
pară ca factor frenatoriu, nu poate 
fi invocat drept argument decisiv 
pentru literatură: aici opoziția nu 
se justifică, deoarece conceptele 
coabitează, se dizolvă în actul crea
tor, în valori estetice apro
piate și durabile. Analizele în
treprinse de autor sînt elocvente in 
acest sens. Tradiționaliștii. în ac
cepția aproape generală a criticii 
actuale. Blaga. Pillat, Adrian Ma- 
niu, V. Voiculescu și într-o latură 
a creației Ion Barbu se întîlnesc în 
marele univers al literaturii cu 
autori de aită natură, ca Baco via, 
Arghezi sau Camil Petrescu. Anti
teza amintită, conchide autorul, „de
vine în spațiul poeziei acestui de
ceniu o relație de convergență". 
Tradiționalismul devine traditiona- 
litate (remarcăm o oarecare obscu- 
rizare terminologică) și se confun
dă cu tradiția din care se revendi
că. cel puțin ca plecare, și moder
nitatea. Fenomenul este asemănător, 
cu deosebire de accente și intensi
tăți. și în cazul prozei. Sadoveanu 
sau Cezar Petrescu aparțin primei 
încrengături, care nu le anulează 
însă valoarea. In cazul lui Sado
veanu, tradiționalismul este sub
stanțial și genial și ne vine greu 
să acceptăm ideea, avansată mai de 
mult și reluată aici, după care gîn
direa prozatorului este înfeudată 
„tezismului rousseauist". Tot așa 
cum nu ne conving strădaniile de 
a „salva" de sămănătorism o creație 
evident venită de aici. In această 
dispută, o opinie recentă (D. Micu) 
apare mai exactă : „n-ar fi mai 
propriu a vorbi de «sadovenismul» 
sămănătoriștilor decît de sămănăto
rismul lui Sadoveanu ?“. Opoziția 
între tradiționalism și modernitate 
se reconciliază în planul artei în
tr-o viziune unică, specific națio
nală. care a născuț. prin geniul 
marilor creatori, o mare epocă de 
înflorire culturală.

Emil VASILESCU

(Urmare din pag. I)
mandarinismul occidental 
poate fi privit ca o ri
postă la opresiunea ca
pitalistă, la comercializarea 
valorilor, la economia de 
consum in ce privește lite
ratura și arta. Alteori se 
întîmplă altfel : atunci 
mandarinismul e forma is
torică a unei culturi ajun
se dincolo de un punct de 
culminație, acea cultură 
avînd nevoie, spre a se re- 
îpnoi (regăsi), de morti 
temporare, de stări letar
gice, de stări de exacer
bare sau de extravaganță, 
de un individualism extrem 
cultivînd disprețul aristo
cratic pentru „vulg". In ge
nere, acest val artistic din 
prima parte a secolului 20, 
pe plan european și mon
dial. și-a propus ca rezo
nanță afectivă uscăciunea, 
iar ca formulare un fel de 
cochetărie cu știința. El se 
vrea să se confrunte cu 
știința pe propriul ei teren; 
făcîndu-i curte, imitînd-o, 
absorbindu-1 ticurile șl au
tomatismele... Eu cred că 
pe plan european sau mon
dial chiar, tocmai uscăciu
nea și tocmai prezumția de 
scientism, tocmai ele nu 
aduc nici un folos omului 
din secolul 20. Uscăciunea 
și „scientismul" nu răspund 
însetărilor acestui om al 
secolului 20. Ele nu vitali- 
zează. Dimpotrivă. Ele nu 
sînt evolutive, după un cu- 
vint al biologilor.

Consider că deși mulți 
artiști contemporani — în

tre care mă consider — 
au aceleași convingeri ca 
mine, nu în măsura nece
sară se manifestă și preo
cuparea de a le afirma. A- 
ceasta își află explicația 
în temerea de a fi ta
xați și stigmatizați de în
vechiți, demodați, igno
ranți, provinciali, neevo- 
luati. neinițiați, plictisi
tori, neîndrăzneți migă- 
loși. didactici, bătrînicioși, 
lipsiți de har. neinven
tivi. încetinei, neexpedi
tivi, zăbavnici, nu îndea
juns de snobi, copleșiți de 
lene spirituală, Împiedicați 
să înțeleagă spiritul secolu
lui, care ar consta din șoc, 
urgență, viteză, artă expe
diată și o tiflă dată în trea
căt accesibilității, societății 
și artei însăși — epitete 
(etichete) și calificări, s-o 
recunoaștem, greu de dus 
pentru un artist.

în ce ne privește, pe 
planul dezvoltării dialectice 
a culturii noastre, este bine 
cunoscut că Istoria nu ne-a 
favorizat să ajungem în 
vreo etapă la o cultură hi- 
persaturată de ea Însăși, 
după care etapă artistul 
obosit ar fi simțit nevoia, 
printr-un impuls bine cu
noscut in psihologia artei, 
să arunce arta în aer și s-o 
ia de la capăt pe un drum 
hazardat.

Din punct de vedere po
litic și social, artistul român 
contemporan nu este în În
fruntare cu societatea șl nu 
se poate plînge că aceasta 
nu-1 Înțelege și nu-1 susți
ne ; dimpotrivă, el este un 

factor de înaltă civilizație, 
care se bucură de un statui 
social și material pe mă
sura rolului pe care socie
tatea socialistă 11 atribuie 
culturii și artei. în aceste 
condiții, este clar că pozi
ția de „ales", deasupra so
cietății, mandarinismul și 
elitarismul nu pot avea o 
bază reală, nu răspund unor 
cauze sau necesități obiec
tive. Cu atît mai mult tre
buie ferit tînărul artist, cel 
la început de drum, de re
miniscențele orgolioasei sin
gularizări, de instinctul de 
castă închisă. Căci tînărul 
care intră in cultură — fie 
că provine el dintr-un me
diu muncitoresc, fie că pro
vine dintr-un mediu de lu
crători în cultură — șl ar 
da cu nasul de mandari- 
nism, s-ar crede in fața 
unei enigme și a unul mis
ter, ar simți că se joacă un 
joc din care el este exclus, 
ar crede că ceva ii scapă, 
că n-are cheia a ceva, că 
există o abordare, un fel 
de a fi, de a exista care il 
întrece cu un cap fără ca 
el să poată s-o ajungă. El 
se va vedea ispitit să imite 
un mod de a se comporta, 
să-și apropie o manieră 
fără a-și oferi timpul să 
cugete ce este această mo
dalitate și acest fel de a 
exista, dacă 1 se potrivesc, 
unde o să-l poarte și mai 
ales cît o să-l poarte. Să-i 
ferim pe tinerii creatori de 
afectarea unui mod de a fi 
artistic departe de înțele
gerea și a lor șl a publi
cului, străin necesității co

municării atît de dorite 
deopotrivă de artiștii au
tentici și de masele Iubi
toare de artă !

...Trec noaptea pe o stra
dă din România. Văd toate 
ferestrele albăstrind fosfo
rescent. Televiziunea pre
zintă un film. Și dacă atît 
de multe ferestre albăs- 
tresc in noapte eu Înțeleg 
că filmul nu pleacă de la 

premisa uscăciunii și nici 
nu arată false tabele de 
calcule algebrice. In acest 
caz sînt sigur că spectaco
lul pune în joc sentimente, 
multe sentimente, o forfotă 
de sentimente (care se vor 
aminti, nuanța, cîntări, ve
rifica, compara, a doua zi 
dimineața în conversâții 
psihologice), o bogată viață 
afectivă, că acolo este 
vorba de dragoste, ură, ge
lozie, prietenie, intrigă, 
competiție, nostalgie, amin
tire, fericire și nefericire, 
dragoste de patrie, victorie 
și infrîngere etc. Sînt ba
nal șl vreau să rămîn ba
nal, amintind că publicul 
nostru actual simte nevoia, 
în artă și în literatură, de 
explorarea unor simțiri nu
anțate ; și totodată și deo
potrivă de o puternică via
ță Ideatică — omul simplu 

e sensibil la Idei și genera
țiilor tinere le este foame 
de Idei — de o viață idea
tică subtilă și originală, șl 
cu cît mai bine pusă în ex
presie (sau in limbaj plas
tic) cu atît mai bine. Fie 
limba veche și înțeleaptă, 
fie limba precizlunii prin 
neologism tehnic, fie amîn- 
două îmbinate, a folosi 
bine și a dezvolta limba

Demersul artistic
română înseamnă în primul 
rînd o opțiune și o voință 
de comunicare, la antipo
dul „antiartei" șl al unui 
anumit demers al artei mo
derne occidentale care sus
ține că arta nu comunică 
nimic, că nu poate șl nici 
nu trebuie să comunice ni
mic.

Unele Instituții de cultură 
de la noi sînt uniuni de 
creație (eu însumi sînt 
membru al unei uniuni de 
creație) și acestea nu pot 
și nu trebuie să uite — și 
cel mai adesea izbutesc — 
că atribuția lor primordia
lă este să-i integreze pe 
lucrătorii din cultură in cir
cuitul șl fluxul programa
tic al ideologiei noastre, al 
climatului democratic. Așa 
este firesc și nici nu s-ar 
putea să fie altfel. Fiindcă 
nu poate fi Imaginată, nld 

ca Ipoteză pentru o demon
strație. transformarea unei 
asemenea instituții intr-un 
„intim club" sau „intim- 
plin", cum ar spune Ion 
Luca Caragiale, în care 
să vedem, în confortabile 
fotolii de orchestră, un cerc 
elegant de persoane aviza
te, informate, culturalizate, 
agreabile, cu bune maniere, 
cu uzanța lumii și a călă- 

torillor, prezentabile, cu 
un simț vădit pentru ves
timentar, cu un simț acut 
pentru confort, pentru 
mondenitate, cu tact, . cu 
tactică, cu orizont, cu Idei 
la modă, plăcîndu-le și 
știind să vorbească, cu 
trecere, cu Idei cîndva no
vatoare, dar care, neîmpros
pătate, au început să mo- 
țăie in ele și să ațipească. 
Chiar și termenii democra
ției ar fi la asemenea per
soane ca o grădină cu plan
te perene pe care uiți să 
le stropești. Imaginea aces
tor „fotolii de orchestră" 
tot vorbind între ele, tot 
sfătuind încetișor, făcînd 
cerc și cercul Jnchizîn- 
du-se ar părea de coșmar.

Alta, și e bine că este 
așa, este viziunea noastră 
despre democrație în cul
tură. Sorți pentru toți. 

Crearea de facto pentru toți 
lucrătorii din obște a unui 
drept și a unei posibilități 
să se manifeste în artă, 
să-și dezvolte și să-și ex
prime un punct de vedere 
personal, să-și găsească un 
drum al lor, un drum în 
care să creadă ei înșiși pe 
termen lung, pe care să-l 
pună, să-l propună, să-l 
expună și să-1 impună.

Asemenea condiții, mate
riale și spirituale, sînt 
create, ne-au fost asigurate 
de partid : depinde de noi 
cum le folosim, valorificîn- 
du-le în scopul lor nobil, 
al înfloririi artelor, al di
versității larg accesibile, al 
libertății tuturor modalită
ților viabile de creație. Și 
cred că, pe lîngă marele 
proces de înnoire șl dezvol
tare a artei în acești ani,» 
trebuie să observăm si 
plantele fără rod, care mai 
cresc, în grădina noastră. 
Mie mi se pare că a trecut 
cam mult de cînd în lumea 
culorilor, autocritica a slă
bit ; cît despre critică, ea 
este prea adesea prevenită 
cu o discretă grijă, iar cînd 
apare e, nu o dată, întîm- 
pinată ca o lezare a onoa- 
rei.

Și atunci vorbesc inexact 
cînd spun că termenii de
mocrației, așa cum este ea 
concepută și afirmată in 
societatea noastră în actua
la etapă a socialismului, 
ațipesc uneori în unele co
lective culturale ? Din ase
menea ațipiri nimeni nu 
are nimic de cîștigat. Nu

mai emulația creatoare, 
mișcarea autentică de idei, 
existența unor fertile dru
muri de urmat, comuniuni 
spirituale veritabile, refu
zuri în cunoștință de cauză, 
destine comunitare, destine 
singulare, caractere mari 
pot da viață artei.

Acestea nu pot fi rezul
tatul pozițiilor elitariste. 
Elitarismul își refuză șansa 
unui contact real cu pătu
rile largi sociale, cu stratu
rile de suport ale națiunii. 
Or, aici, în mijlocul mase
lor se formează fluxul gîn- 
dirii colective, acea nespus 
de interesantă mentalitate 
denotativă ‘ a unei epoci. 
Aici, în mulțime, circulă 
gindiri, simțiri, cerințe, fie 
ele destinate, fie ele încă 
vagi. încă în căutarea unei 
expresii, care, numai ele, 
formează acel vîrtej proto
nic din care țîșnește ideea, 
acel sol fecund unde crește 
opera. Iată de ce se cuvi
ne să folosim mai bine șan
sele contactului cu oamenii, 
șanse care ni se oferă din 
belșug, să le fructificăm 
activ.

Sint ani de cînd tovară
șul Nicolae Ceaușescu per
sonal și Partidul Comunist 
Român au luat inițiativa 
unei mișcări culturale de 
masă denumită „Cîntarea 
României". Este încă de pe 
acum, și va deveni din ce 
în ce mai mult, o vastă 
mișcare națională de activi
zare continuă a spiritului 
creator. Și aceasta pe toa
te tărîmurlle: tehnologic, 

științific, cultural, literar, 
artistic. Dar „Cîntarea 
României" devine și un 
mijloc de cernere. Partidul 
caută vocații. Adevărate 
vocații. Și sînt mereu gă
site aceste vocații. Dar ce 
răspundere ne luăm față de 
tînărul de la Voineasa sau 
de la Galați sau de la Alba 
Iulia, pe care îl scoatem 
din producție, îl purtăm 
prin școli și institute spe
cializate, îl integrăm în 
uniunile de creație ? Cum 
se va dezvolta el ? Cum va 
deveni omul complet ? Ce 
personalitate va propune el 
societății și cum și-o va 
impune ?

în complexul proces de 
descoperire și decantare a 
valorilor, de găsire de că
tre fiecare a adevăratului 
său drum, sarcinile genera
ției mature în raport cu ti
nerii care vin sînt enorme, 
iar ' îndeplinirea lor este 
intim legată de climatul pe 
care noi înșine știm să-1 
asigurăm vieții noastre ar
tistice : un climat al auten
ticei democrații spirituale, 
al responsabilității parti
nice, al afirmării tuturor, 
pentru înflorirea culturii 
socialiste a întregului po
por. Căci acesta — ci nu 
„elita" orgolioasă, fără co
muniune fertilă cu ființa 
mulțimii — este adevăratul
creator al tuturor valorilor.
cel care asigură vitalitatea 
artei, o artă a omului, un 
puternic sprijin în edifi
carea conștiinței noi, socia-



SClNTEIA — joi 20 noiembrie 1980 PAGINA 5

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit miercuri pe 
Slobodan Milosevici, președintele 
Băncii iugoslave de comerț exterior 
„Beogradska Banka“.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
în continuare a colaborării financiar- 
bancare dintre România și Iugo-

★
La București au început, miercuri, 

convorbirile dintre tovarășul Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Ahmed Ezzeddin Hilal, 
vicepremier al guvernului, ministrul 
petrolului din R.A. Egipt, care efec
tuează o vizită în tara noastră. în 
fruntea unei delegații de specialiști.

Cu acest prilej au fost examinate 
relațiile de conlucrare dintre cele 
două țări în domeniul cercetării geo
logice. extracției petrolului și în alte 
domenii de activitate, precum și noi 
căi și posibilități pentru extinderea 
și diversificarea lor în spiritul înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel.

La convorbiri au participat Ion M. 
Nicolae. prim-adjunct al ministrului

Vizita ministrului afacerilor externe 

al Republicii Senegal
Miercuri după-amlază s-au înche

iat în Capitală convorbirile oficiale 
intre ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Senegal, Mous- 
tapha Niasse.

Consacrat relațiilor bilaterale și u- 
nor probleme internaționale de in
teres comun, dialogul dintre cei doi 
miniștri de externe a pus în evi
dentă dorința de a se continua efor
turile în direcția lărgirii și intensifi
cării colaborării româno-senegaleze. 
in folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

După convorbiri, miniștrii de ex
terne ai celor două țări au semnat

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL FEMININ

IN „TROFEUL CflRPflTI", 
VICTORIE LA SCOR 

A ECHIPEI ROMÂNIEI
în ziua a doua a competiției in

ternaționale feminine de handbal 
pentru „Trofeul Carpați", care se 
desfășoară în noua Sală a sporturilor 
din Rm. Vîlcea, selecționata României 
a învins cu scorul de 25—13 (14—7)
echipa Danemarcei. Principalele reali
zatoare ale formației române au fost 
Maria Tordk și Angela Avădanei, 
care au înscris 9 și. respectiv, 4 goluri.

în celelalte două meciuri disputate 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : R.D. Germană — România (tine
ret) 22—16 (10—7) ; U.R.S.S. — Un
garia 19—14 (9—6).

Turneul continuă astăzi, de la ora 
16,30, cu următoarele partide : Unga
ria—România (tineret) ; România— 
U.R.S.S. și R.D. Germană—Papej 
marca. . ; j

★
în ziua a doua a turneului interna

tional masculin de handbal de la 
Debrețin pentru „Trofeul Ungariei", 
echipa României a învins cu scorul de 
27—17 (14—6) echipa Bulgariei. în alt 
meci, echipa Poloniei a întrecut cu 
25—20 selecționata R.S.S. Ucrainene.

BALCANIADA DE SCRIMA

întrecerile din prima zi - 
dominate de sportivii 

noștri
în Sala Floreasca din Capitală au 

început întrecerile celei de-a 13-a e- 
diții a Balcaniadei de scrimă, la 
care participă sportivi și sporti
ve din Bulgaria. Grecia, Iugoslavia 
și România.

Proba masculină de floretă a fost 
dominată de sportivii români, clasați 
pe primele trei locuri. A cîștigat 
Petru Kuki, cu 5 victorii în turneul 
final, urmat de Gheorghe Oancea — 
4 victorii și Nicolae Iile — 2 vic
torii.

în proba de sabie, titlul de cam
pion balcanic a fost cucerit de scri- 
merul român Laurențiu Filipoiu, care 
l-a învins în baraj cu 5—2 pe Ilia 
Vaneev (Bulgaria), clasat pe locul 
secund. Pe locul trei s-a situat spor
tivul român Florin Păunescu.

Astăzi sînt programate probele in
dividuale de floretă feminin și 
spadă.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele ele Zl, 

22 și 23 noiembrie. în țară : Vreme 
schimbătoare. Cerul va fi variabil cu 
înnorări mai accentuate tn vestul și 
nordul tării, unde vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de burniță și ploaie. 
In rest, burniță șl ploi izolate. Vint mo
derat cu unele intensificări Îndeosebi 
în zonele de munte. Temperaturile mi
nime vor ti cuprinse între minus 4 și 
plus 6 grade izolat mai coborite în pri
ma noapte, iar cele maxime între 2 și 
M grade, local mai ridicate In a doua 
parte a intervalului Ceață locală di
mineața șl seara. în București : Vreme 
schimbătoare cu cer temporar noros. 
favorabil precipitațiilor slabe sub for
mă de burniță și ploaie. Vint, slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 3 și 6 grade iar ma
ximele între 7 șl 10 grade. Ceată di
mineața și seara. (Ileana Mih&lli, me
teorolog de serviciu). 

slavia, precum și aspecte ale dezvol
tării pe mai departe a tradiționale
lor relații economice ale celor două 
tari și popoare, evidentiindu-se, 
totodată, contribuția pe care băncile 
române și iugoslave o pot aduce la 
intensificarea acestor relații.

La primire a luat parte Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii 
române de comerț exterior.

(Agerpres)
★

comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Gheorghe Vlad 
și Ion Popescu, adjuncți ai ministru
lui minelor, petrolului și geologiei, 
precum și Ion Iosefide, ambasadorul 
României la Cairo.

A fost prezent, de asemenea. Mah
moud Haroun, însărcinat cu afaceri 
a.i. al R.A. Egipt la București.

în aceeași zi. delegația condusă de 
Ahmed Ezzeddin Hilal a vizitat în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești, precum și schela de extracție 
Videle, unde a luat cunoștință de 
unele din tehnologiile românești de 
exploatare a petrolului.

în onoarea oaspetelui, tovarășul 
Virgil Trofin a oferit un dineu.

(Agerpres)

„Programul de aplicare a Acordului 
cultural între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Senegal", pe anii 1981—1982.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Dolgu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au fost de față Kablrou M’Bodje, 
vicepreședinte al Adunării Naționale 
a Republicii Senegal, consilieri și ex- 
perți.

★
în cursul dimineții, ministrul de 

externe senegalez a vizitat Rafină
ria Brazi și întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești.

(Agerpres)

fotbal: Clasamentul a intrat in normal
Ieri, in partide restante, Politehnica Timișoara — 

Universitatea Craiova 1—0 și Politehnica Iași — Steaua 3—3
Cele două partide restante care 

s-au jucat ieri la Timișoara și Iași 
au readus la normal clasamentul 
diviziei A, rezultatele tuturor echi
pelor puțind fi astăzi judecate după 
același număr de meciuri, adică 15.

Singura echipă care n-a obținut 
ieri nici un folos a fost tocmai Uni
versitatea Craiova. învinsă cu 1—0 
(1—0) de Politehnica Timișoara, for
mația noastră campioană a ratat o 
bună ocazie de a se instala în frun
tea clasamentului. Cu același număr 
de puncte ca și Dinamo (21 p), ea 
rămîne mai departe pe locul secund 
din cauza golaverajului inferior 
(totuși, in relația dintre punctele 
pierdute acasă și cele cîștigate pe 
terenuri străine. Universitatea Cra
iova. cu +7, păstrează încă un avan
taj fată de Dinamo, care se află la 
eofef +5). In ceea ce o privește. Poli
tehnica Timișoara, cu 14 puncte, a 
urcat în clasamentul general pe lo
cul nr. 11.

Rezultatul partidei de la Iași, Poli
tehnica — Steaua 3—3 (2—3). repre
zintă. firește, un cîștig numai pen
tru bucureșteni. Deși a urcat în cla
sament de pe locul al 13-lea tocmai

(Urmare din pag. I)
na economică și socială 
pricinuită obștii noastre de 
această otreapă morală să 
capete asemenea aproape 
neverosimile proporții ?

Era previzibil, desigur, ca 
în acest răstimp să se gă
sească și unii „martori de 
profesie" care l-au ajutat 
pe Dorin Luca să-și justi
fice, chipurile, avuțiile pe 
care și le tot acumula în
tre timp cu ghiotura, fără 
să muncească, pe vremea 
aceea, nicăieri. Cum se poa
te însă admite că, în toată 
această perioadă, traiul pe 
picior mare al individului, 
lăfăiala lui in lux și huzur 
ca, de altminteri, și faptele 
frizînd Codul penal, ce stă
teau la baza acestei averi și 
acestui huzur, să n-ajungă 
tocmai în văzul și în auzul 
organelor competente, fo
rurilor menite să aplice le
gea 7 Cum de știa un întreg 
oraș de aceste fapte — căci 
Dorin Luca era o „figură" 
bine cunoscută pentru afa
cerile veroase pe care le 
manipula — și nu știau 
tocmai cei retribuit! să știe 
și să sancționeze ? Este în
grijorătoare. în acest con
text. puterea de rezistență 
a escrocului : se știe însă 
că nimic pe lumea asta, nici 
trandafirul, nici buruiana, 
nu supraviețuiește fără con
diția necesară. învățămin
tele ce se cer trase din ca
zurile de acest gen obligă 
organele în drept să fie mai 
prompte și mai ferme, să 
taie fără cruțare buruiana 
speculei nerușinate, aface
rismului versatil de la ră
dăcină !

Reluînd anchetele noas
tre publicate în urmă cu 
șapte ani. ne permitem să 
dăm un citat care își păs
trează întreaga actualitate 
(amplificată, firește, de pro

Vizita delegației 
economice sovietice
Delegația sovietică, condusă de 

N. V. Talizin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
participă la lucrările celei de-a XH-a 
sesiuni a Comisiei interguv<ernamen- 
tale de colaborare economică și teh- 
nico-știintifică româno-sovietică de 
la București, a vizitat în cursul zilei 
de miercuri. însoțită de tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, întreprinderea de autoca
mioane din Brașov și întreprinderea 
mecanică Mîrșa, județul Sibiu.

Oaspeții au luat cunoștință de 
realizările obținute de colectivele de 
muncă de la aceste unităti indus
triale pe linia îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan, de preocupările 
lor în direcția înnoirii si moderni
zării permanente a producției.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei la Moscova. Traian Dudaș, și 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko.

MIERCUREA CIUC : Simpozion național pe tema 
exploatării și prelucrării substanțelor minerale utile
Ieri, la întreprinderea de produc

ție industrială pentru construcții căi 
ferate din Miercurea Ciuc au 
început lucrările unui simpozion na
țional pe tema „Utilaje, instalații și 
piese de schimb pentru exploatări la 
zi și prepararea substanțelor mine
rale utile". La lucrările simpozionu
lui participă specialiști și cadre de 
conducere din circa 250 de întreprin
deri din tară cu profil de exploa
tare și prelucrare a substanțelor mi
nerale utile, din ministere economi
ce. direcții județene de drumuri șl 
poduri.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de tovarășul Iosif Szasz, 
prim-secretar al comitetului jude
țean Harghita al P.C.R. In continua
re au fost audiate referate privind 

pe cel de-al 9-lea, Politehnica Iași, 
pierzind un punct „acasă", coboară 
la cota —2 în privința „mediei 
engleze", una din cele mai slabe din 
divizia A.

Etapa a XVI-a va avea loc dumi
nică, 23 noiembrie. în program : 
A.S.A. — Universitatea Craiova și 
Dinamo — S.C. Bacău, valabile pen
tru postul de lider de toamnă. Pro
gresul Vulcan — F.C.M. Brașov, 
Corvinul — „U“ și F.C. Argeș — 
Jiul, în care sînt angrenate echipe 
vizind locuri fruntașe in clasament. 
F.C. Baia Mare — Sportul studen
țesc. un adevărat derbi al dezamă
girilor, F.C. Olt — Steaua, Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehnica Timișoara 
și F.C.M. Galati — Politehnica Iași.

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

★
în campionatul european de fotbal 

(tineret) la Ipswich selecționata 
Angliei a învins cu severul scor de 
5—0 (4—0) echipa Elveției. Au mar
cat Dyson, Albon (autogol), Fashanu, 
Goddard și Hodgson. în aceeași 
competiție, Scotia — Danemarca 
2—1 (1—0).

porțiile pe care le-au luat 
fărădelegile Iul Dorin Luca): 
„în spatele acestui dosar se 
profilează un chip diform 
ca într-o grotescă șarjă de 
Daumier sau de Masereel : 
sfidarea. Luînd rînd pe 
rînd piesele dosarului, ne 
cufundăm parcă tntr-o zonă 
stranie pină la incredibil — 
„straniu" vine aici de la 
„străin", căci e. intr-ade
văr. o lume străină de lu
mea noastră, o lume care 
și-a rupt toate punțile de 
contact cu viata si preocu

zari furnizori de alibiuri în 
cazul Dorin Luca. Unii din
tre ei sînt la o distanță de 
circa 300 de kilometri de 
Timișoara, tocmai la... Me
diaș. Vrînd să-și găsească 
un alibi pentru noaptea 
cînd a avut loc tranzacția 
cu metale prețioase, și să 
demonstreze cum că atunci 
era departe de... garajul 
pictat. Dorin Luca a pus 
niște „prieteni" să încerce 
să convingă pe... cineva de 
la hotelul „Central" din Me
diaș să-l treacă în registru

că în perioada de la înca
drare (perioadă ce se întin
de pe o distantă de exact... 
zece luni, carnetul de mun
că al lui Dorin Luca, la cei 
37 de ani ai săi. numărind 
doar patru ani de muncă 
efectivă), eroul nostru „a lu
crat cu simț de răspundere 
și interes pentru îndeplini
rea sarcinilor". Ce s-a în- 
tîmplat ? In perioada res
pectivă. Dorin Luca și-a In
stalat acasă o presă manua
lă de turnat obiecte din 
cauciuc (ca să fie. chipuri

Certificat de bună purtare necinstei?

pările de zl cu zi ale oa
menilor care muncesc și 
făuresc și edifică aceas
tă tară. O lume pe 
al cărei șubred frontis
piciu stau inscrise trei cu
vinte ca trei insulte la adre
sa moralei noastre : nemun- 
ca, expedientul, huzurul !“.

„OMUL DE CAUCIUC" 
ȘI FURNIZORII SAl DE 
ALIBIURI. La întrebarea : 
cum de un individ ca 
Dorin Luca a fost pus 
atît de tirziu in imposi
bilitatea de a mai produce 
daune materiale și morale 
societății ?, ne-a dat ex
plicație și tovarășa Mi- 
haela Goma. președinta 
Tribunalului județean Ti
miș : „E vorba de mai mul
te cauze, dintre care însă aș 
pune în relief faptul că in
divizii în speță găsesc di
feriți furnizori binevoitori 
de alibiuri și de certifica
te de bună purtare (care. în 
fond, tot alibiuri sînt !)“.

Spre exemplu, cițiva mult 
prea zeloși și oarecum bi

că ar fi locuit acolo în res
pectiva noapte. Si acel „ci
neva" — mai precis doi „ci
neva" — s-au găsit: recep- 
ționerii Mircea Mirel Pop 
și Dan Dimancea care, 
după declarațiile lor. s-ar 
fi lăsat, chipurile. în mod 
dezinteresat impresionați 
de rugămințile amintiților 
„prieteni" ce ar fi argumen
tat că Dorin Luca ar fi avut 
în noaptea cu pricina o 
aventură extraconjugală și 
că acum are nevoie de „a- 
coperire față de nevastă", 
altfel e amenințat cu... di
vorțul. Și atunci cum să lași 
să se „strice" casa bietu
lui om ?

Pe ceilalți „furnizori de 
alibiuri" îi găsim la cîteva 
zeci de metri de tribunal, 
Poartă numele : întreprin
derea de producție-prestări 
servicii. O adeverință din 
23 mai a.c. a acestei între
prinderi, înregistrată sub 
nr. 3 382 și semnată de di
rector, inginer Dobra Con
stantin, și inspector perso
nal. Pîlșan Floarea, atestă

le, „încadrat în cîmpul 
muncii") șl a angajat niște 
salariați să lucreze la ea, 
producția predînd-o însă el 
personal. Tot 1 se zice în 
Timișoara „omul de cau
ciuc". Probabil pentru că 
mereu cădea în picioare 1 
Numai că acum „omul de 
cauciuc" s-a dezumflat pen
tru un răstimp de opt ani. 
Cum rămîne însă cu cei 
care, fără să clipească, au 
falsificat un registru de în
registrare la un hotel sau 
au eliberat asemenea diti
rambice atestate de bună 
purtare ?

Nu putem trece cu vede
rea faptul că, prin aseme
nea gesturi aparent lipsite 
de importanță, săvirșite de 
unii din „bunăvoință", de 
alții pentru niște ciubucuri 
mărunte, sînt favorizate a- 
pariția și proliferarea unor 
Indivizi de teapa lui 
Dorin Luca. E necesar 
să ajungem noi. toti ce
tățenii. la concluzia că nu 
e de-ajuns să ne indignăm 
și să ne exprimăm, uneori

Convorbiri româno - cehoslovace
Miercuri dimineața, tovarășul Ion 

Dincă, prim viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe Ladislav Supka, 
ministrul federal pentru dezvoltare 
tehnică și investiții din R. S. Ceho
slovacă.

In cursul întrevederii au fost rele
vate cu satisfacție relațiile de priete
nie și colaborare statornicite între 
România și Cehoslovacia, dezvoltarea 
lor continuă, ascendentă, spre binele 
ambelor țări și popoare. Au fost evi-

★
în perioada 17—19 noiembrie 1980 

s-au desfășurat la București convor
biri româno-cehoslovace, privind dez
voltarea colaborării și cooperării ști
ințifice și tehnologice.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, iar delegația 
cehoslovacă de tovarășul Ladislav 
Supka, ministrul federal pentru dez
voltare tehnică și investiții.

în conformitate cu înțelegerile sta
bilite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak cu privi- 

preocupările și rezultatele înregistra
te în acest important domeniu de 
activitate de către colectivul între
prinderii de producție industrială 
pentru construcții căi ferate din 
Miercurea Ciuc — fapt ce explică 
organizarea aici a unui simpozion cu 
caracter national. (I. D. Kiss).

IN EDITURA POLITICA 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI**  

nr. 7/1980

• A.R.I.A. (Sala Palatului) : Spec
tacol extraordinar susținut de An
samblul de cîntece și dansuri al 
naționalităților din R.P. Chineză
— 19.
• Teatrul Național (sala mică): 
Cavoul de familie — 19,30, (sala 
Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
• Filarmonica „George Enescu- 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Georges Thy mis 
(Grecia). Solist : Valentin Gheor
ghiu — 19 39.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor ; Emanuel Elenescu. Solist î 
Vladimir Krpan (R.S.F. Iugosla
via) — 19.30.
• Opera Română : Precauțiuni 
inutile (balet) — 19.
• Teatru] de operetă : Silvia —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Landra" (sala Schitu Măgureanu); 
Voluptatea onoare! — 19.30.
• Teatrul Mic : Evul mediu intlm- 
plător — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii lui 
Kennedy — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs 
de frumusețe — 19.30
• Teatrul „Nottana* *4 (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 16; 19,30, 
(sala Studio) : Scoica de lemn — 
16; 20.
• Teatrul Glulești (sala Majestic): 
Totul în grădină — 19.30, (sala 
Giulești) : Hotel „Zodia gemeni
lor*4 — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : cîntațî 
cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase*4 (sala Savoy) : Veselie la Tă- 
nase — 19,30, (sala Victoria) • Ido
lul femeilor — 19.30.
• Teatrul „Ion Vâsli eseu* : Sici
liana — 16,30; 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : La flntîna dorului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Un tî- 
năr printre alții — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică** ; Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 17. (str. 
Doamnei) : Nocturn : Frumoasele 
pasiuni electrice — 20,15.

Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Budapesta —
19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Undeva o lumină — 19,30.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi, în capitala Maltei. La 

Valetta, încep întrecerile Olimpiadei 
de șah pe echipe. Ia care participă 84 
formații în turneul masculin și 42 în 
cel feminin. Conform regulamentului 
ambele turnee se vor desfășura după 
„sistemul elvețian" pe distanta de 13 
runde. Olimpiada se va ’ încheia la 
8 decembrie.

La Olimpiada de șah de ța La 
Valetta, România va fi reprezentată 
la masculin de Florin Ghfeorghiu, 
Victor Ciocîltea, Mihaj Șubă. Theodor 
Ghițescu, Mihai Ghindă, / Valentin 
Stoica, iar la feminin de Elisabeta 
Polihroniade, Dana Nuțu, Gertrude 
Baumstark și Margareta Mureșan.

• La Dublin, in meci, pentru pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 2-a europeană), se
lecționata Irlandei a învins cu sco
rul de 6—0 (4—0) formația Ciprului. 
Golurile au fost marcate de Daly (2 
— unul din loviturii de la 11 m), Grea- 
lish, Robinson, Stapleton și Hughton.
• Intr-un meci internațional amical 

de fotbal disputat la Halle, reprezen
tativa R.D. Germane a întrecut cu 
scorul de 2—0 (2—0) formația Unga
riei. Golurile au fost înscrise de 
Trocha (min. 28) și Streich (rain. 32). 

dențlate. de asemenea, posibilitățile 
existente pentru o conlucrare fruc
tuoasă pe plan economic, tehnico-ști- 
ințific și în alte sfere de activitate de 
interes reciproc.

A participat tovarășul Ion Ursu, 
prim-vicepreședintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie.

A fost prezent Lumir Hanak, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

★
re la dezvoltarea pe multiple planuri 
a relațiilor de colaborare între Re
publica Socialistă România și R. S. 
Cehoslovacă, părțile au examinat sta
diul actual și perspectivele dezvol
tării în continuare a colaborării și 
cooperării tehnico-științifice între 
cele două țări.

S-a constatat că activitatea de cola
borare în cincinalul 1976—1980 s-a 
desfășurat cu rezultate pozitive.

Pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării româno- 
cehoslovace a fost semnat, de către 
conducătorii celor două delegații. 
Programul de colaborare șl cooperare 
între Republica Socialistă România 
și R. S. Cehoslovacă în domeniul cer
cetării științifice și dezvoltării teh
nologice pe perioada 1981—1985, prin 
care se prevede rezolvarea unor pro
bleme importante de cercetare-dez- 
voltare din domeniile : utilizarea efi
cientă și reducerea consumurilor de 
combustibili și energie, de materii 
prime și materiale ; utilizarea de noi 
surse de energie din diferite ramuri 
industriale ; realizarea de noi pro
duse și tehnologii în industria chimi
că. inclusiv noi produse de mic tonaj 
și materiale pentru microelectronică ; 
reciclarea materiilor prime secundare 
și valorificarea eficientă a aces
tora ș.a.

La semnare a fost prezent Lumir 
Hanak, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București.

în timpul cit s-a aflat în țara noas
tră, delegația cehoslovacă a vizitat 
institute de cercetare, proiectare și 
întreprinderi industriale unde au avut 
loc convorbiri privind dezvoltarea 
colaborării în domenii de interes 
comun.

(Agerpres) 
pX,,

Durau-o stațiune 
de mare atracție

Complexul turistic Durău este 
situat Ia 800 m altitudine, pe 
versantul de nord al masivului 
Ceahlău. Pe acest generos do
meniu montan se încrucișează 
multe poteci marcate, de unde 
se poate ajunge la Poiana Vie
zuri, Cascada Duruitoarea, ca
bana Dochia, cabana Fîntînele, 
Cușma Dorobanțului sau Vîrful 
Toaca.

Agenția de turism din stațiune 
organizează excursii Ia Bicaz, 
Izvorul Muntelui. Cheile Bicazu- 
lui, Lacul Roșu, stațiunea Bor- 
sec, precum și la renumitele 
monumente de arhitectură din 
Nordul Moldovei.

Beneficiind de o climă tonică, 
cu aer puternic ozonat, aerosoli 
negativi și rășinoși, stațiunea 
oferă in același timp posibili
tatea normalizării și echilibrării 
sistemului nervos central și ve
getativ.

Locuri pentru odihnă se pot 
procura de la agențiile și filia
lele oficiilor județene de tu
rism și de la cele ale I.T.H.R. 
București. (Publiturism).

chiar violent și emfatic, 
dezaprobarea față de aceste 
fenomene social-morale, 
intr-adevăr incompatibile 
cu climatul societății noas
tre. ci să ne dovedim în 
toate împrejurările vigilen
ta neabătută, să luăm pozi
ție cetățenească neînduple
cată față de orice tentative 
de înavuțire fără muncă !

UNDE E PARTEA CIVI
LA ? — O ÎNTREBARE 
CE-ȘI MAI AȘTEAPTĂ 
RĂSPUNSUL. Și acum o 
ultimă problemă pe care 
ne-au semnalat-o atît tova
rășa Mihaela Goma, cit și 
tovarășul Leonida Pastor, 
președintele secției penale 
a tribunalului județean și 
președintele completului de 
judecată care a dat. la re
curs, sentința definitivă. 
Deși argintul traficat era — 
precizăm încă o dată — ar
gint industrial, deci materie 
primă folosită numai în 
unele întreprinderi din țară, 
nici o unitate n-a reclamat 
pină in prezent lipsa aces
tuia (și nu era vorba de 
cîteva grame, ci de 140 de 
kilograme ! ? 1) și. prin ur
mare, nu s-a constituit 
drept parte civilă. Rolul a- 
cesta și l-a atribuit. în chip 
firesc. Banca Națională, 
care a șl preluat în custodie 
întreaga cantitate de argint. 
Dar. încă o dată, unde sînt 
păgubașii ? Și de ce nu fac 
nici un demers spre a-1 re
cupera ? E o întrebare, la 
drept vorbind, cu caracter 
moral, vizind, în esență, ati
tudinea față de avutul ob
ștesc. Și care își așteaptă 
încă răspunsul. Răspuns pe 
care, fără îndoială, organele 
de cercetare îl vor afla pen
tru ca lipsa de răspundere 
(sau, poate, șl mai mult) 
să-și capete sancțiunea cu
venită I

Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit miercuri 
pe dr. Arun Panupong, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bru al Guvernului Thailandei, aflat în 
vizită în țara noastră.

In timpul întrevederii au fost discu
tate aspecte privind stadiul actual și 
perspectivele relațiilor româno-thal- 
landeze, subliniindu-se dorința comu
nă de a identifica noi posibilități și 
acțiuni concrete menite să ducă la ex
tinderea colaborării reciproc avan
tajoase pe plan economic, științific, 
cultural și in alte domenii de interes 
comun.

A avut loc, totodată, un schimb de 
opinii în probleme ale actualității po
litice internaționale, precum șl în le
gătură cu unele modalități care să 
conducă la extinderea conlucrării din
tre cele două țări pe arena mondială.

La întrevedere a participat Gheor
ghe Dolgu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au luat parte Prasong Sobnsiri, 
secretar general al Consiliului Națio
nal al Securității, consilieri și experți 
thailandezi.

A fost prezent Suphason Jayanama, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Thailandei la București.

★
Miercuri dimineața s-au deschis la 

București lucrările celei de-a 31-a 
sesiuni a Comitetului administrativ al 
Uniunii internaționale a sindicatelor 
oamenilor muncii din metalurgie și 
construcții de mașini — U.I.S.-Metal. 
La lucrări participă reprezentanți ai 
sindicatelor de ramură din 24 de țări 
de pe toate continentele. Este, de ase
menea. prezent Ibrahim Zakaria, se
cretar general ad-interim al Federa
ției Sindicale Mondiale.

Lucrările au fost deschise de Rein
hard Sommer, președintele U.I.S.- 
Metal.

Participanții au fost salutați de că
tre tovarășul Aurel Duca, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., care, 
în cuvîntul său, a relevat bunele re
lații existente între sindicatele din 
tara noastră și cele prezente la aceas
tă reuniune internațională si și-a 
exprimat speranța că metalurgiștii 
din întreaga lume vor aduce o con
tribuție sporită la promovarea idei
lor păcii, colaborării și înțelegerii în 
lume.

★
Galeria „Orizont" din Capitală găz

duiește, începîrid de miercuri, o expo
ziție cu lucrări realizate de artiștii 
plastici sovietici Oleg Savostiuk șl

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.00 Pagini din istoria teatrului româ

nesc. (Reluarea episodului 3)
11,10 Roman foileton : Mîndrie șl preju

decată. Reluarea episodului 2
16,00 Telex
16,05 Școala la școala noii calități
16.30 Curs de limba rusă
16.50 Călătorie prin tara mea
17.15 Viata culturală
18,05 Handbal feminin : România — 

U.R.S.S. (repriza a n-a)
18,35 Desene animate : Kum-Kum
19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19,45 Rezonante folclorice In creația co

rală românească

cinema
• Strada Hanovra : SALA MARE 
A PALATULUI — 17,15: 20.
• Cuscrii î SALA MICA A PA
LATULUI — 17,30 : 20. PATRIA — 
9; 11,46; 14,30; 17,16: 20. BUCU
REȘTI — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18;
20.15. MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
15.46; 18; 20,16.
• Porțile dimineții : SCALA —
9,30; 11.30; 13,30; 15,30: 17.46; 20, 
EFORIE — 9; 11; 13; 15,15: 17,30;
19,30. CULTURAL — 9; 11,13; 13,30; 
15.45: 18; 20.15.
• Ancheta : FAVORIT — 9: 11,15; 
13.30; 15.46; 18; 20,15.
• Gornistul : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prințesa pe un bob de mazăre
— 9; 10,45; 12,30. Bobby Deerfield
— 14,30; 17; 19,30 : DOINA.
• Bureblsta : TIMPURI NOI — 
9; 12; 16; 19.
• încă o dată la Veneția : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18;
20.15, GLORIA — 9: 10.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• O lacrimă de fată î FLOREAS
CA — 9; 11; 13; 15,30: 17.45 ; 20, 
FLAMURA — 9; 11; 13.15; 15.30; 
17,45; 20.
• Vizită la domiciliu I GRIVITA
— 9: 11,16; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
AURORA — 9; 11,15: 13,30; 15,45;
18; 20.
• Moscova nu crede tn lacrimi : 
STUDIO — 10; 13: 16; 19.
• Elvis : EXCELSIOR — 9: 11,15; 
13,30; 15 45! 18; 20,15. TOMIS — 9; 
11,15: 13 30: 15.45: 18 ; 20. VICTORIA.
— 9; 11.15; 13,30: 15.45: 18 ; 20,15.
• Divina Ema : BUZEȘTI — 15,30; 
17,30: 18.30.
• Șaua de argint : GIULESTI — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17.45: 20. ARTA
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.
• Casa dintre ctmpuri : VUTO- 
RUL — 15.30: 17.30; 19,30.
• Lumina palidă a durerii > CA
PITOL — 9; 11,13; 13,30: 15,45; 18; 
20.
• Infernul din zglrie-nori : LU
CEAFĂRUL — 9; 12; 16; 19.
• Colombo la Londra : DACIA — 
9: 11,15: 13.30; 15.45: 18 : 20. VOL
GA — 9: 11; 13; 15.15; 17,30: 19.30.
• Rețeaua „S“ : LIRA — 16; 18; 
20.
• De moartea mea s-o acuzați pe 
Klava K : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Labirintul : COTROCENI — 15: 
17,15; 19.30
• Inttlnire de gradul trei I FLA
CĂRA — 15,30: 18.
• Dumbrava minunați : FEREN
TARI — 15.30; 17.30; 19,30.
• ...Am fost șaisprezece : POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19.30.
• Testul pilotului Pirx : COSMOS
— 15,30; 17,30; 19.30.

zilei
Boris Uspenski. Deschisă în cadrul 
convenției de colaborare dintre Uniu
nea artiștilor plastici din țara noas
tră și Uniunea artiștilor plastici din 
Uniunea Sovietică, expoziția reunește 
100 de lucrări de pictură, grafică și 
afișe reprezentative pentru stilul și 
preferințele tematice ale celor doi 
artiști.

La vernisaj au asistat Ion Gheor
ghiu, vicepreședinte al U.A.P.. Viorel 
Oprea, directorul Oficiului pentru 
organizarea expozițiilor de artă, ar
tiști plastici, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

A fost prezent Oleg Savostiuk. ar
tist al poporului al U.R.S.S., secretar 
general al Uniunii artiștilor plastici 
din Uniunea Sovietică.

Au luat parte B. I. Minakov, consi
lier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, alți membri ai ambasa
dei, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, membri ai 
corpului diplomatic.

Dezvoltarea și diversificarea rela
țiilor culturale româno-sovietice. 
contribuția schimburilor de valori 
spirituale la mai buna cunoaștere și 
apropiere reciprocă, la adîncirea ra
porturilor de prietenie dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică au fost re
levate in alocuțiunile rostite de picto
rul Gheorghe Anghel. secretarul sec
ției de pictură a U.A.P., și A. Plotni
kov, atașat cultural al Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

ir
Cu prilejul celei de-a 10-a ani

versări a Mișcării de redresare din 
Siria, miercuri după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea șl 
Asociația de prietenie româno-siria- 
nă. în cadrul căreia Constantin Opri- 
că, redactor la „Agerpres", a vorbit 
despre importanța evenimentului a- 
niversat și a împărtășit impresii de 
călătorie din această țară.

în continuare a fost prezentat un 
program de filme documentare si
riene.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-sirlană, reprezentanți 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de știință și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezențl Joseph Raad, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

20,00 ÎNALTA SOLIE DE PACE. PRIE
TENIE ȘL COLABORARE. VIZITA 
PREȘ E D I N T E 1. U I NICOLAE 
CEAUSESCU IN SUEDIA

20.43 Ora tineretului
21.30 Farmecul muzicii. Farmecul dan

sului
22,03 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Radar pionieresc
17,25 Ecranizări — Sadoveanu.
18.40 Omul și sănătatea (reluare)
19,00 Telejurnal
19.20 Buletin rutier al Capitale!
19.30 Muzică populară Instrumental#
20,00 ÎNALTA SOLIE DE PACE. PRIE

TENIE SI COLABORARE. VIZITA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN SUEDIA

®0.46 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunll

21.40 Sărbătoarea frumuseții : CojocuL 
Documentar etnografie

22,05 Telejurnal

rr.'■T—rr— --------------------------------
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• Pierdut și regăsit > MIORIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 16,45: 18; 20.
• Micuța floare Hua ; PACEA — 
16,30; 17,30; 19,30.
• Pe aripile viatului i MUNCA — 
9,30; 14.30; 18,30.
• Fiica adoptiv# t PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatre

• „FILTRE VERZI" 
PENTRU ORAȘE. Oamenii 
de știință de la Grădina bo
tanică principală a R.S.S. Ka- 
zahe au propus un mijloc deo
sebit de eficient pentru depo
luarea atmosferei orașelor de 
fumul întreprinderilor și de ga
zele de eșapament ale automo
bilelor. In urma cercetărilor e- 
fectuate timp de mai mulți ani, 
ei au reușit să identifice unele 
specii de arbori și arbuști care 
au o rezistență sporită la fum 
și la gaze și sînt capabile să 
filtreze în mod corespunzător 
atmosfera poluată a orașelor. 
Printre acești arbori se numără, 
in primul rînd, foioase cum ar 
fi salcîmul alb și galben, lilia
cul de Amur și cel ungar, o 
specie de plop. Nu mai puțin 

eficiente s-au dovedit a fi une
le specii de arbori sau arbuști 
fructiferi. printre care caisul, 
mărul pădureț, călina roșie și 
altele.

• MAȘINA DE CU
SUT CU MICROORDI- 
NATOR. Specialiștii de la 
firma suedeză „Husqvarna Lin- 
nea" au pus la punct un micro- 
ordinator. aplicabil la mașinile 
de cusut electrice, care facili
tează considerabil efectuarea di
feritelor operațiuni — cusutul 
obișnuit, croirea butonierelor, cu
săturilor artistice etc. Microor- 
dinatorul poate fi programat 
pentru șapte tipuri de cusături 
diferite si nouă decorative, re- 

giînd tn același timp viteza de 
execuție. Mașina se reglează, de 
asemenea, automat in funcție de 
grosimea materialului de cusut.

• MUZICĂ FUNC
ȚIONALĂ. Generalizarea ra
dioului, a discurilor, a tranziș- 
toarelor, a benzilor de magneto
fon și casetofan etc. constituie 
punctul de plecare al unui nou 
tip de muzică, denumit „func
țională". Este vorba de muzica 
de fond dacă se poate spune 
așa. care poate fi ascultată în 
locurile publice : magazine, ae
roporturi, gări, hoteluri și chiar, 
în anumite cazuri, sălile de rea
nimare ale spitalelor. Muzica 
funcțională apreciată ca o mu

zică fără început și fără sfîrșit. 
o muzică „incoloră", fără o 
linie melodică precisă, nu își 
propune să solicite simțul este
tic al ascultătorului, ci doar să-i 
dea senzația unui mediu plăcut. 
Societatea americană „Muzak", 
cea mai mare firmă furnizoare 
de asemenea muzică, creează în 
fiecare an circa 600 de „compo
ziții" funcționale. distribuite 
unut număr de peste 100 000 de 
cliențl din 35 de țări.

• O URIAȘA MOA
RĂ DE VÎNT. Țările indus
triale dezvoltate au început 
să recurgă la forța vîntului ca 

sursă energetică. în R.F. Ger
mania va fi pusă In funcțiune în 
1981 cea mai mare moară de 
vint din lume destinată trans
formării energiei eoliene în e- 
nergie electrică. Moara, denu
mită „Growian", a fost construi
tă de laboratoarele de cerce
tări nucleare din orașul Julich, 
rotorul ei cu două palete avînd 
un diametru de circa 100 me
tri. De asemenea, există uh pro
iect de instalare de-a lungul li
toralului nordic al R.F. Germa
nia a 4 000 asemenea generatoa
re care vor asigura 14 la sută 
din energia electrică a tării. A- 
genția Internațională pentru E- 
nergie consideră realizările în 

domeniul energiei eoliene drept 
obiective cu mari perspective. 
Dacă costul unei mori de tipul 
„Growian" este acum de 9 mi
lioane dolari, producerea ei la 
scară industrială o va ieftini 
pină la 5.5 milioane dolari.
• MAȘINĂ DE SCRIS 

AUTOMATĂ. Cunoscuta fir
mă electronică americană I.B.M. 
a anunțat că în 1983 va fi pusă 
pe piață prima mașină de scris 
capabilă să „scrie" după vocea 
umană. Ea va fi înzestrată cu 
un computer in măsură să înțe
leagă 95 la sută din limbajul co
mercial uzual. Pentru început 
mașinile vor fi programate să 
„înțeleagă" numai limba engle
ză, scontîndu-se ca ulterior să 
fie create mașini în măsură să 
înțeleagă și alte limbi.

• SISTEM ELECTRO
NIC DE DIRIJARE A 
CIRCULAȚIEI. La Paris se 
experimentează un sistem de 
dirijare automată a circulației. 
Este vorba de o rețea de micro
procesoare (în imagine) ampla
sate în cutia în care se fixează 
becurile de semnalizare la în
crucișarea străzilor ; aceste mi
croprocesoare sînt racordate la 
un număr de captatori electrici, 
amplasați, la rîndul lor, sub ca
rosabil. Ele pot distinge fiecare 
tip de autovehicul, pot măsura 
viteza și calcula lungimea șiru
rilor de automobile care se for
mează la Încrucișări. în felul 
acesta, noii] sistem poate dirija 
fluxul autovehiculelor, în func
ție de necesități.
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„România, președintele Nicolae Ceaușescu - 
un rol activ, prestigios în viața internațională"

Ample comentarii consacrate țării noastre in presa internațională
Presa din diferite țări ale lumii publică articole consacrate dez

voltării social-economice a țării noastre, politicii externe active pro
movate de România pentru colaborare, pace și destindere, contribuției 
inestimabile a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la soluționarea echitabilă a marilor probleme ale 
omenirii contemporane.

Publicația italiană „La Gazzetta del 
Mattino", care apare la Roma, pre
zintă in paginile sale o suită de 
articole în care Informează pe 
despre succesele obținute de 
noastră, în anii socialismului, 
subliniază că, sub conducerea 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ... 
porul român, liber și stăpîn pe desti
nul său, s-a angajat să pună în 
valoare, mal mult și mai bine, ener
giile și capacitățile sale creatoare 
pentru a face ca țara să urce noi 
trepte pe scara progresului".

Referindu-se la coordonatele poli
ticii externe românești, se relevă 
„rolul determinant ce revine pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. care, 
printr-o activitate personală deosebit 
de intensă în domeniul relațiilor 
internaționale, oferă un exemplu 
prestigios de analiză atentă a pro
ceselor complexe și multilaterale ale 
evoluției situației internaționale. 
Sînt bine cunoscute și apreciate — 
arată revista — contribuțiile teore
tice și practice pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a adus la de
finirea și promovarea noilor prin
cipii ale raporturilor dintre state, 
pentru democratizarea relațiilor și 
a vieții internaționale, pentru solu
ționarea pe cale pașnică a tuturor 
problemelor litigioase, pentru edifi
carea unui sistem durabil de coope
rare și securitate în Europa, pentru 
realizarea de pași efectivi în pro
blema dezarmării, pentru edificarea 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale".

Marele cotidian elvețian „Der 
Bund" dedică o pagină poziției 
României în viața internațională, 
punînd un accent deosebit pe proble
mele securității și cooperării pe con-

larg 
țara 

Se 
pre- 
„po-

tinent. Articolul, apărut sub titlul 
„Prilejul nu trebuie pierdut", și care 
este însoțit de o fotografie a to
varășului Nlcolae Ceaușescu, subli
niază că „România și președintele 
său, Nicolae Ceaușescu, și-au făcut 
un crez din afirmarea și punerea în 
practică a ideilor securității euro
pene, adresînd un apel tuturor guver
nelor și popoarelor, tuturor forțelor 
politice active, întregii lumi, la 
găsirea căilor spre unitate, pe baza 

sociale, a 
dezvol- 
fiecărel 
suvera-

respectării orînduirii 
dreptului fiecărui popor la 
tare liberă, a dreptului 
națiuni la independență și 
ni ta te".

Revista indiană „Socialist 
rama", într-un amplu articol intitulat 
„Exigențele securității și cooperării 
în Europa", prezintă contribuția pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la edificarea unui sistem 
trainic de securitate și cooperare, 
subliniind, printre altele : „România 
a considerat întotdeauna destinderea 
în Europa și în lume ca un proces 
dinamic, impus de realitățile contem
porane, ca o necesitate obiectivă a că
rei misiune trebuie să fie aceea de a 
facilita o mai mare încredere între 
state și de a stimula cooperarea in
ternațională. contribuția tuturor țări
lor la rezolvarea marilor probleme 
ce confruntă în prezent omenirea". 
Publicația indiană scoate în evidență 
faptul că „în întreaga sa activitate. în 
numeroase întîlniri cu șefi de stat șl 
guvern, cu alte personalități politice 
din Europa si din alte părți ale lumii, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
acordat o importanță deosebită noii 
politici a destinderii, independenței 
șl colaborării între state, problemelor 
securității europene, pregătirii con-

Pano-

crete și efective a Reuniunii de la 
Madrid".

„La Vie Industrieîle ei Agricole", 
săptămînalul marocan de informații 
economice care apare la Rabat, a pu
blicat un articol dedicat dezvoltării 
economice și creației tehnice în 
România, în care subliniază că o con
tribuție substanțială la sporirea con
tinuă a producției românești o are 
înalta valorificare a gîndirii tehnice 
proprii. „Tehnologiile de concepție 
originală vor reprezenta peste 80 la 
sută din totalul noilor tehnologii ce 
vor fi introduse în economie în cursul 
cincinalului 1981—1985“ — relevă săp
tămînalul marocan. El menționează 
că, în ierarhia producătorilor mon
diali de oțel. România ocupă un loc 
de frunte, iar printre creațiile tehnice 
de prestigiu sînt citate noile aliaje de 
oțel românesc.

Săptămînalul inserează șl un alt 
articol în care scoate în evidență că 
dezvoltarea industriei petrochimice 
din țara noastră, „ritmurile înalte de 
dezvoltare și modernizare a industriei 
petrochimice în ultimele trei decenii 
au perrrtis României o amplă coope
rare cu țările în curs de dezvoltare". 
Sînt prezentate apoi obiectivele con
struite de '.România într-o serie de 
țări în curs' de dezvoltare, relevîn- 
du-se că „datorită potențialului tot 
mai ridicat al industriei petrochimice 
și lărgirii continue a cooperării eco
nomice cu alte .țări. România parti
cipă activ la diviziunea internațională 
a muncii".

Radio Dakar a transmis. în cadrul 
ciclului „România se prezintă", o nouă 
emisiune consacrată țării noastre, în- 
fățișînd realizările remarcabile obți
nute de poporul român, în diferite do
menii de activitate. Partea finală a 
emisiunii, intitulată „România — tară 
a unității și fraternității'", a pus în 
evidență preocuparea României so
cialiste pentru asigurarea participării 
depline la viata economică. Socială și 
politică a tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate.

(Agerpres)
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MADRID Reuniunea general-europeană 
trebuie să se soldeze cu rezultate pozitive, 
care să răspundă așteptărilor popoarelor

Intervenția reprezentantului român
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Pentru o nouă ordine economică internațională"
Congresul Asociației Internaționale a Juriștilor Democrați

LA VALLETTA 19 (Agerpres). — 
„Pentru o nouă ordine economică 
internațională" — sub această de
viză. în capitala Maltei s-au desfă
șurat lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Asociației Internaționale 
a Juriștilor Democrați (A.I.J.D.) la 
încheierea căruia participanții au 
adoptat în unanimitate un apel 
adresat juriștilor din lumea întreagă, 
cerîndu-le să sprijine prin mijloace 
specifice lupta popoarelor pentru 
pace și progres social, să contribuie 
la deplina aplicare în practică a

»» BOSTON

U.N.C.T.A.D

GENEVA 19 (Agerpres). — Comi
sia pentru transferul de tehnologie a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) 
s-a' întrunit la Geneva, pentru pri
ma oară din decembrie 1978, pentru 
a examina, timp de două săptămîni, 
modalitățile de dezvoltare a tehnici
lor și tehnologiilor în țările lumii a 
treia.

într-o declarație inaugurală, secre
tarul general al U.N.C.T.A.D., Ga- 
mani Corea, a evidențiat importan
ta unei strategii generale pentru 
realizarea mutațiilor tehnologice ne
cesare în țările în curs de dezvolta-

drepturilor tuturor popoarelor la In
dependență națională și la alegerea 
în mod liber a căii propășirii lor.

„Creșterea permanentă a bugete
lor militare și militarizarea econo
miilor reprezintă principalele piedici 
în realizarea drepturilor social-eco- 
nomice ale celor ce muncesc", se 
arată în document, care subliniază 
că lupta în' favoarea acestor drepturi 
este indisolubil legată de acțiunile 
îndreptate împotriva militarismului 
și escaladării cursei înarmărilor.

re. De asemenea, el a menționat pa
tru domenii în care, potrivit opiniei 
sale, U.N.C.T.A.D. ar putea avea un 
rol major : industria farmaceutică, 
cea alimentară, bunurile de echipa
ment și sectorul energetic.

Comisia urmează să adopte dispo
ziții în vederea sporirii resurselor 
serviciului consultativ al U.N.C.T.A.D. 
angajat în acordarea de asistență 
pentru soluționarea problemelor de 
ordin operațional, în special în ce 
privește explorarea și instituționali- 
zarea de noi forme de cooperare în
tre țările în curs de dezvoltare.

Simpozion dedicat 
aniversării centenarului 

relațiilor diplomatice 
dintre România și S.U.A.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
La Boston a avut loc un simpozion 
româno-american dedicat aniversării 
centenarului relațiilor diplomatice 
dintre România și S.U.A. La lucrări, 
în cursul cărora au fost prezentate 
peste 40 de comunicări științifice, au 
participat, pe lîngă o delegație din 
România, Harry G. Barnes jr., di
rector general In Departamentul de 
stat al S.U.A., profesori de la mai 
multe universități și colegii ameri
cane. precum și reprezentanți ai 
Consiliului pentru relațiile externe, 
Consiliului pentru relațiile cultu
rale internaționale. Agenției pentru 
comunicații internaționale, ai unor 
firme economice și turistice ame
ricane.

★
în același context, la Centrul cul

tural „Maliotis" al Colegiului Hele- 
nic au fost organizate expoziția de 
fotografii „Momente din istoria po
porului român și a legăturilor ro- 
mâno-americane" și o expoziție de 
carte istorică românească și de arti
zanat.

Student! ai Colegiului Boston au 
susținut un concert de muzică româ
nească șl americană.

MADRID 19. — Trimisul Agerpres, 
N. Chilie, transmite: în cadrul dezba
terilor reuniunii de la Madrid a sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa asupra punctului de pe ordinea de 
zi referitor la modul de aplicare a 
Actului final, aprofundarea relațiilor 
reciproce, întărirea securității, dez
voltarea cooperării și promovarea 
destinderii în viitor, a luat cuvîntul, 
miercuri, reprezentantul României, 
ambasadorul Ion Datcu. Vorbitorul 
a prezentat concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, poziția și acțiu
nile perseverente ale țării noastre 
privind respectarea și transpunerea 
în viață, strictă și consecventă, a 
principiilor menite să guverneze ra
porturile dintre state, înscrise în do
cumentele semnate la Helsinki, pre
cum și în legătură cu aspectele mili
tare ale securității europene, cu ne
cesitatea adoptării fără întîrziere a 
unor măsuri concrete de dezangajare 
militară și dezarmare pe continentul 
nostru.

După ce a amintit că. în discursul 
rostit recent în dezbaterile generale 
ale reuniunii. România a înfățișat pe 
larg opinia ei fermă, potrivit căreia 
realizarea unei politici de destindere, 
cooperare și securitate presupune ca 
o exigentă fundamentală întemeierea 
relațiilor dintre state pe principiile 
înscrise în documentele de la Hel
sinki, reprezentantul țării noastre a 
declarat : România apreciază că re
uniunea de la Madrid trebuie să facă 
nu numai o analiză aprofundată a 
aplicării principiilor Actului final, ci, 
totodată, să reafirme cu tărie și cla
ritate angajamentul tuturor statelor 
participante la C.S.C.E. de a respecta 
ferm aceste principii atît în relațiile 
lor reciproce, cît și în raporturile lor 
cu celelalte state, indiferent de siste
mul lor social, de mărimea, nivelul 
de dezvoltare, apartenența sau 
neapartenența la alianțele militare, 
întrucît aceasta este premisa indis
pensabilă a oricărui progres pe calea 
destinderii, a edificării securității și 
dezvoltării cooperării în Europa si în 
întreaga lume.

Fidelă politicii sale bazate tocmai 
pe aceste principii. România a sem
nat, după 1975, la cel mai înalt nivel, ' 
un mare număr de tratate, declarații’ 
solemne și documente comune încor
porând principiile Actului final. După 
reuniunea de la Belgrad, președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut 35 de tn- 
tîlniri și convorbiri cu șefi de stat șl 
de guvern din majoritatea țărilor 

'participante la C.-S.C.E., recentele vi
zite efectuate în Suedia. Danemarca 
și Norvegia fiind organizate chiar în 
perioada de desfășurare a lucrărilor 
actualei reuniuni. în toate aceste în
tîlniri, o. pondere însemnată au 
avut-o problemele securității și coo
perării în Europa și procesul C.S.C.E.

Evoluția lumii contemporane în 
condiții de independență, a subliniat 
reprezentantul român, impune state
lor noastre obligația de a face totul 
pentru a exclude din relațiile inter
naționale folosirea forței și amenin
țării cu forța, de a reglementa ches
tiunile litigioase între state — ori
care ar fi regiunile în care ele apar 
— numai prin mijloace politice, ale 
negocierilor, evitîndu-se cu orice 
preț calea militară, oonîrun țările ar
mate. presiunile de orice natură, in
gerințele în treburile interne ale al
tora. Forța nu poate aduce' soluții in 
problemele internaționale. Ea nu face 
decît sa le complice și mai mult. 
Pornind de la acest imperativ, 
România a avansat ideea încheierii, 
de .către statele participante la 
C.S.C.E., a unui pact general de' re
nunțare la folosirea forței, de 
tilizare a armelor nucleare și 
sice. O atare acțiune ar putea

neu- 
cla- 

avea

valoarea unei măsuri concrete de 
transpunere în practică a principiu
lui nerecurgerii la amenințarea cu 
forța sau la folosirea forței șl ar 
constitui un important instrument 
juridic mai complet și mai angajant 
în cadrul sistemului de 
europeană.

Noi considerăm, între 
reuniunea trebuie să-și 
eforturile în scopul elaborării unui 
sistem eficace de reglementare paș
nică a diferendelor, pentru a se 
asigura interzicerea pentru totdeauna 
a folosirii forței și a amenințării cu 
forța în raporturile dintre statele 
participante.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că țara noastră consideră necesară 
respectarea drepturilor oamenilor la 
viată, la o existență liberă și demnă, 
a dreptului fiecărui cetățean la 
muncă, la educație și la cultură — 
condiții esențiale pentru dezvoltarea 
armonioasă a personalității umane. 
Numai în acest mod se vor putea 
asigura dezvoltarea socială și mate
rială, soluționarea unor grave ano
malii sociale cum sînt exploatarea, 
inegalitățile flagrante de ordin eco
nomic și social, șomajul, numeroase
le privațiuni materiale, spirituale și 
politice la care sînt supuse largi ca
tegorii de oameni.

Evaluarea transpunerii în viață a 
Actului final, a declarat reprezen
tantul țării noastre, nu va putea fi 
completă șl responsabilă dacă nu 
vom acorda un loc prioritar as
pectelor de ordin militar ale secu
rității șl, prin urmare, acțiuni
lor concrete vizînd dezangajarea 
militară și dezarmarea, fără de 
care nu pot fl concepute încrederea, 
pacea și securitatea atît în Europa 
cît și în lumea întreagă.

Apreciind că după semnarea Ac
tului final de la Helsinki în dome
niul Important al dezarmării In Eu
ropa nu s-a făcut practic nimic, vor
bitorul a spus :

Calea către dezangajarea militară, 
reducerea cheltuielilor militare și 
dezarmarea în Europa ar putea să 
se deschidă și să se consolideze ca 
urmare a acordului ce ar putea să 
fie realizat la actuala reuniune asu
pra măsurilor concrete, susceptibile 
să conducă la încetarea demonstra
țiilor militare de forță, ca și la a- 
doptarea altor măsuri de încredere 
și stabilitate. România consideră că 
reuniunii de la Madrid îi revine sar
cina de a decide convocarea unei 
conferințe consacrate măsurilor de 
încredere și dezarmării în Europa, ca 
parte esențială a procesului multila
teral inițiat de Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa. 
Vorbitorul s-a referit, în continuare, 
la modul concret în care țara noas
tră concepe această conferință, ară- 
tînd că ea trebuie concepută pe 
etape, asigurîndu-se continuitatea de 
la o etapă la alta în scopul de a se 
atinge obiectivul final, dezarmarea, 
și în primul rînd dezarmarea nu
cleară- în încheiere, reprezentantul 
țării noastre a declarat că România 
va coopera strîns cu toate țările par
ticipante pentru ca reuniunea de 
la Madrid să se soldeze cu re
zultate pozitive, care să răspun
dă așteptărilor popoarelor. Succe
sul lucrărilor reuniunii noastre — 
a subliniat vorbitorul — va depinde, 
în mod cert, de voința tuturor state
lor participante de a acționa într-un 
spirit constructiv, cu realism și bună
voință, cu respect reciproc. întrucît 
scopul nostru final îl reprezintă edi
ficarea unei Europe unite în efortu
rile comune de cooperare, de destin
dere și securitate, în care fiecare stat, 
fiecare națiune să-și poată consacra 
toate forțele sale bunăstării și propă
șirii omului.

securitate

altele, că 
continue

I

O răspundere de la care țările bogate nu se pot sustrage y

SOLUTIONAREA PROBLEMELOR
O concluzie majoră, larg împărtă

șită în cursul reuniunilor internațio
nale, In declarații oficiale, în diverse 
lucrări de specialitate apărute în Oc
cident, este aceea că țările bogate, care 
și-au clădit prosperitatea și bunăsta
rea pe eșafodajul politicilor colonia
liste, neocolonialiste și imperialiste de 
spoliere a resurselor materiale și 
umane ale țărilor slab dezvoltate nu 
numai că nu se pot sustrage, dar au 
chiar datoria șl răspunderea de a 
contribui la eradicarea subdezvoltării 
și decalajelor economice, de a sprijini 
material eforturile proprii ale țărilor 
în curs de dezvoltare în direcția pro
gresului economic și social.

Cu atît mai străvezii apar, de aceea, 
țelurile apologetice ale teoriilor ve
hiculate în ultima vreme de către unii 
economiști occidentali, care tind să 
escamoteze adevăratele cauze ale a- 
pariției și perpetuării fenomenului 
subdezvoltării, să contribuie la men
ținerea statu-quo-ului pe scena eco
nomică mondială, tocmai pentru a în
cerca să apere privilegiile celor bo
gați, să demonstreze „inutilitatea" in
staurării noii ordini economice. între 
apologeții fervenți ai vechii ordini 
economice se numără o serie de spe
cialiști și colaboratori ai Institutului 
Hudson din S.U.A., care se ocupă, în
tre altele, cu elaborarea unor studii 
privind tendințele actuale și perspec
tivele dezvoltării economice a lumii. 
Iată cîteva asemenea teze apologetice 
în legătură cu originile și „necesita
tea" decalajelor, prezentate de către 
Max Singer și Paul Bracken, doi co
laboratori ai institutului amintit, în- 
tr-un articol publicat în revista 
„NEW YORK TIMES MAGAZINE".

„De ce există sărăcie în lume ? 
Pentru că lumea a fost întotdeauna 
săracă, iar procesul de schimbare a 
acestei situații nu s-a încheiat încă 
— răspund autorii. Pînă în secolul 
trecut, toate țările erau sărace după 
criteriile actuale. Bogăția modernă 
este o născocire destul de recentă". 
E drept că, potrivit aprecierilor celor 
mai mulți dintre economiști. în urmă 
cu două secole nu se putea vorbi, 
practic, despre decalaje, raportul între 
nivelul de dezvoltare al țărilor actual
mente bogate și cel al țărilor sărace 
fiind în anul 1770 de numai 2:1. Să 
fi descoperit, oare, Intre timp, un 
grup restrîns de țări vreo „rețetă" 
miraculoasă a prosperității T Adevă
rul istoric demonstrează că nu este o

simplă coincidență — ci, dimpotrivă, 
reprezintă o incontestabilă legătură 
de la cauză la efect faptul că acest 
raport al decalajului de dezvoltare a 
crescut de peste 6 ori tocmai în pe
rioada următoare, clnd au Intrat în 
funcțiune din plin mecanismele ja
fului colonial, imperialist și s-a pro
dus dezvoltarea unor state pe seama 
altora, prin folosirea forței militare, 
economice, politice și de altă natură, 
conducînd la scindarea artificială a 
lumii în țări bogate și țări sărace.

Dar care este concepția celor doi 
autori în legătură cu „geneza" bogă-

COLABORARE INTRE ROMA
NIA ȘI R.D.G. La Berlin a avut loc 
semnarea „Programului de colabo
rare tehnico-știintifică pentru pe
rioada 1981—1985“ și a „Planului 
de colaborare tehnico-știintifică 
pentru anul 1981“ în domeniul con
trolului calității produselor și me
trologiei. între Inspectoratul gene
ral de stat pentru controlul calită
ții produselor din România și Ofi
ciul pentru standardizare, metro
logie, controlul mărfurilor din 
R.D.G.

SESIUNEA SOVIETULUI SU
PREM AL R.S.F.S.R. La Moscova 
ș-au deschis, la 19 noiembrie, lu
crările sesiunii Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. La lucrările sesiunii 
participă Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., alți conducători de 
partid și de stat. Pe ordinea de zi a 
organului legislativ suprem al 
R.S.F.S.R. figurează aprobarea pro
iectului planului pe anul 1981 și 
proiectului bugetului 
același an.

de stat pe

COMUNICATUL 
RUANO-IUGOSLAV 
la Lima la încheierea vizitei ofi
ciale în Peru a vicepreședintelui 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Ser- 
ghei Kraigher, subliniază dorința 
celor două țări de a întări relațiile 
în diverse domenii. Pe plan extern. 
Peru și Iugoslavia se pronunță 
pentru renunțarea la politica de 
forță și respectul strict al suvera
nității, independentei si integrității 
teritoriale a statelor.

COMUN PE- 
dat publicității

O ACȚIUNE DE PROTEST ini
țiată de reprezentanți ai organiza
țiilor victimelor bombardamentelor 
atomice americane de la Hiroshima 
și Nagasaki, în urma refuzului gu
vernului de a acorda sprijin mate
rial acestor victime, se desfășoară 
de mai multe zile în fata clădirii 
Ministerului Sănătății din Tokio. în 
august 1945, în cele două orașe ja
poneze și-au pierdut viața sute de 
mii de persoane, iar în întreaga 
țară și astăzi există peste 370 000 
de persoane care suferă de diferite 
maladii provocate de urmările ira-' 
dierii.

PLENARĂ. La Cotonou s-au în
cheiat lucrările plenarei C.C. al 
Partidului Revoluției Populare al 
Beninului, care a analizat probleme 
ale politicii externe a tării. în co
municatul dat publicității se reafir
mă solidaritatea poporului beninez 
cu lupta dreaptă a patriotilor din 
Namibia pentru obținerea indepen
dentei, cu poporul din Africa de

Sud, precum și cu poporul palesti
nian.

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII 
ÎN ISRAEL a provocat o vie reac
ție atît în rîndurile opiniei publice, 
cit și în sinul partidelor de opozi
ție. în Knesset (parlament) au fost 
prezentate moțiuni de neîncredere 
în guvern, ca urmare a creșterii ra
tei inflației, în luna octombrie, cu 
11 la sută. In acest an, dealtfel, ra
ta inflației in Israel se apropie de 
150 la sută, fiind cea mai mare din 
lume. După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, miercuri 
seara, votul de neîncredere in gu
vern pe marginea moțiunilor opo
ziției față de politica economică o- 
ficială a fost respins în parlament 
cu 57 voturi contră 54.

La New York a 
o întîlnire între 
al O.N.U., Kurt

ÎNTREVEDERE. 
avut loc, miercuri, 
secretarul general 
Waldheim, și cancelarul federal al 
R.F. Germania, Helmut Schmidt, 
aflat într-o vizită oficială în S.U.A. 
transmite agenția D.P.A. Citind ob
servatori de la O.N.U., agenția re
levă că au fost examinate în special 
probleme ale dialogului dintre ță
rile în curs de dezvoltare și statele 
occidentale industrializate.

ADUNAREA NAȚIONALĂ 
FRANCEZĂ a adoptat, după cinci 
săptămîni de dezbateri, bugetul de 
stat pe anul 1981. Cheltuielile bu
getare vor crește, în raport cu anul 
precedent, cu 16,4 la sută, iar ve
niturile cu 17,7 la sută. Deficitul 
prevăzut este de 29,4 miliarde de 
franci. Noul buget este fondat pe 
o rată de creștere economică de 
1,6 la sută și pe o majorare a pre
țurilor la consumator de 10,5 la 
sută. După cum precizează agen
ția France Presse. cheltuielile pen
tru apărare vor atinge cifra de 105 
miliarde franci, crescînd cu 18 la 
sută față de anul precedent.

REALEGERE. După cum Infor
mează agenția E.F.E.. Leonardo 
Ribeiro de Almeiro a fost reales în 
funcția de președinte al Adunării 
Republicii — parlamentul Portuga
liei. Președintele parlamentului I 
este în Portugalia înlocuitorul șe- | 
fului statului în lipsa acestuia.

I

BALANȚA ITALIANA DE PLĂTI 
a înregistrat in octombrie a.c. un 
deficit de 356 miliarde lire — relevă 
un comunicat al Băncii Italiei. In 
primele zece luni ale anului curent 
deficitul balanței de plăți a Italiei 
a însumat 4 700 miliarde lire, in 
vreme ce in intervalul corespunză
tor al anului trecut se înregistrase 
un excedent de 2 360 miliarde lire.

INSTITUÎ DE CERCETĂRI AL NAȚIUNILOR UNITE PRIVIND 
DEZARMAREA. Secretarul general al O.N.U. și Institutul Națiunilor Unita 
pentru formare și cercetare (U.N.I.T.A.R.) au anunțat înființarea, în 
cadrul U.N.I.T.A.R., a unui Institut de cercetări al Națiunilor Unite pri
vind dezarmarea. Institutul, al cărui sediu va fi la Geneva, a fost creat 
în conformitate cu o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. adoptată 
la 11 decembrie 1979. Intre sarcinile sale figurează efectuarea de cerce
tări pentru a veni în sprijinul negocierilor de dezarmară și pentru a iă 
ajunge la o mai bună înțelegere a problematicii dezarmării. In funcția 
de director al Institutului de cercetări al O.N.U. privind dezarmarea a 
fost numit Liviu Bota (România).

ORIENTUL MIJLOCIU

Rezoluțil adoptate 
Generale a O.N.U.

ta Comitetul politic special al Adunării 
în legătură cu teritoriile arabe ocupate 

de Israel
(Agerpres).NAȚIUNILE UNITE 19

— Comitetul politic special al Ă- 
dunării Generale a O.N.U. a adop
tat o serie de rezoluții privind pro
blemele teritoriilor arabe ocupate de

ECONOMICE Șl UMANITARE PRESANTE ALE LUMII CONTEMPORANE
periența colonială a constituit un 
avantaj categoric".

Cele măi modeste calcule oficiale 
demonstrează însă că „experiența co
lonială" a țarilor iatino-americane pe 
o durată de \ trei secole a însemnat, 
numai în ce privește aurul și argintul, 
transferarea în Europa occidentală a 
unor cantități uriașe, reprezentînd în 
prețuri actuale circa 6 000 miliarde de 
dolari, adică a unor bogății fabuloa
se, care echivalează cu dublul valo
rii actualului produs brut al întregu
lui continent al Americii Latine. Așa
dar, e adevărat, colonialismul a în-

lismulul demonstrează că țările capi
taliste dezvoltate, preocupate de asi
gurarea propriei industrializări, au 
urmărit „să scoată castanele din foc" 
cu... resursele țărilor mai puțin dez
voltate. Astfel, în decurs de o jumă
tate de secol, societățile străine au 
evacuat din subsolul fostei colonii 
Congo belgian, spre prelucrare și va
lorificare în Europa occidentală, o 
cantitate de 5,5 milioane tone de 
cupru, peste 3 tone de diamante in
dustriale și peste 260 000 kg de aur. 
Iar asemenea exemple ar putea fi 
date pentru fiecare colonie in parte.

trînd accesul limitat, îngrădit de ba
riere și discriminări, al acestor din 
urmă țări la cuceririle revoluției teh- 
nico-științifice contemporane.

Dar cei doi specialiști de la Insti
tutul Hudson sînt preocupați să ab
solve statele occidentale dezvoltate de 
orice răspundere față de starea de 
subdezvoltare a majorității statelor 
lumii. Sfidînd realitățile istorice, ei 
caută să disculpe țările bogate, ară- 
tînd că puterile coloniale „nu au pro
fitat de faptul că au avut colonii, de
oarece averile particulare acumulate 
de pe urma coloniilor au fost mai

Teoriile apologeților decalajelor economice
•••sau tentativa de a scrie pe luciul apei

• Cînd țările industrializate „scot castanele din foc" cu... ajutorul resurselor țărilor slab dezvoltate • O„tezâ" 
care poate fi considerată culmea cinismului : „Experiența colonială — un avantaj categoric pentru țările sărace

țiel țărilor bogate 1 „Bogăția lumii (a 
lumii capitaliste N.R.) nu a fost ob
ținută prin exploatare — opinează 
ritos aceștia. Nu vrem să ascundem 
faptul că a existat exploatare, dar 
vrem să atragem atenția asupra ba
zelor reale ale bogăției modeme : 
tehnologia și o mai bună organizare, 
înainte de revoluția industrială, e 
adevărat, cei bogați se îmbogățeau 
prin exploatare, luind de la cei săraci. 
Bogăția modernă este deosebită. Nu 
apare in mod obișnuit pentru că se ia, 
ci rezultă din faptul că se produce 
mai mult".

Firește, nimeni nu contestă că pro
cesul industrializării, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație și a meto
delor de organizare au contribuit în 
mod hotărîtor la creșterea prosperită
ții unor țări, industrializarea repre- 
zentind o necesitate obiectivă pen
tru fiecare tară dornică să pășească 
pe calea unei dezvoltări economice 
ferme, de sine stătătoare. însă ade
vărata problemă este legată de sur
sele de finanțare a dezvoltării tehni
cilor și tehnologiilor. Istoria colonia-

jaful resurselor naționale ale țărilor 
subjugate reprezentînd imul din sco
purile esențiale ale dominației colo
nialiste, o bază materială a promovă
rii și accelerării procesului industria
lizării în metropole.

„Dezvoltarea industrială care a 
creat bogăția națiunilor mari va juca 
un rol hotăritor in procesul care va 
îmbogăți întreaga lume in cursul se
colului viitor" — susțin autorii arti
colului. Din păcate, pe fundalul per
petuării practicilor neocolonialiste, 
așa cum arată, fără drept de apel, 
datele statistice, este departe de a se 
înregistra „mondializarea" procesului 
de industrializare, ponderea țărilor in 
curs de dezvoltare în producția indus
trială a întregii lumi nedepășind 
9 Ia sută. Pe plan mondial pro
ducția pe locuitor se dublează la in
terval de 21 de ani — și abia la 33 
de ani în țările în curs de dezvoltare. 
Creșterea producției industriale se 
realizează pe seama progresului teh
nic în proporție de 70—90 la sută în 
țările dezvoltate și de numai 20—40 
la sută în țările slab dezvoltate, ilus-

mult decît egalate de cheltuielile efec
tuate pentru dobindirea, apărarea sau 
administrarea acestora".

Probabil, autorii vor cu tot dinadin
sul să ne facă să credem că bietele 
metropole au avut chiar de suferit de 
pe urma coloniilor și că am asistat, 
în ultimele decenii, la o adevărată 
luptă de eliberare a......metropolelor
de peste mări", în timp ce coloniile 
s-ar fi zbătut, chipurile, să rămînă 
sub lanțurile generozității colonialiș
tilor I Poate că tocmai de aceea la 
plecarea din Guineea, în 1958, foștii 
stăpîni au încercat cu disperare să-și 
recupereze măcar cîte ceva din „pa
gubă", demontînd și luînd cu ei pînă 
și clanțele de la uși și tocurile de ’ 
la ferestre din imobilele pe care le 
construiseră acolo cu atîta cheltuială 
și... sudoare guineeză!

Nemulțumindu-se cu atît, pledoa
ria celor doi „avocați" ai colonialis
mului atinge în continuare alte culmi 
ale cinismului : „Nici faptul de a fi 
fost colonie — zic ei — nu face ca o 
țară să fi rămas săracă... Adevărul 
este că, pentru multe din colonii, ex-

semnat un „avantaj categoric", dar, 
firește, nu pentru cei jefuiți, ci pentru 
metropole...

„Fundamentînd", cu ajutorul unor 
asemenea „teze", originile decalajelor 
economice, Max Singer și Paul 
Bracken abordează aspectele actuale 
ale problemei : „Lichidarea subdez
voltării este dificilă — subliniază 
autorii. Țările sărace au de îndeplinit 
o sarcină grea. Perioada de trecere 
de la sărăcie la bogăție a fost po- 

• sibilă in Occident și noi eram oare
cum pregătiți pentru aceasta. A fost 
o urmare a istoriei noastre anteri
oare. Situația va fi mai penibilă pen
tru restul omenirii". De data aceasta 
se pare că atitorii au mai multă 
dreptate, dacă țările bogate vor con
tinua să ignore cerințele edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale — în absența căreia vor avea 
însă pînă la urmă de suferit și ele, 
nu numai statele sărace.

Citim mai departe în articolul din 
„New York Times Magazine" : „Dez
voltarea este chiar periculoasă. Pen
tru că se vor găsi conducători in

țările lumii a treia care vor susține 
că sărăcia lor este lucrătura unor 
«diavoli» străini, cum ar fi, de pildă, 
concernele multinaționale, și că 
ceea ce le trebuie este un ajutor mai 
important, un transfer de 
imbunătățiri in materie de 
etc., etc.".

Cum s-ar spune, de-acum 
economiști „joacă cu cărțile pe față", 
avertizînd clar asupra unor așa-zise 
„pericole" ale dezvoltării pentru țări
le capitaliste în cazul cînd acestea 
nu se vor mai putea sustrage de la 
răspunderea ce le revine în rezol
varea problemelor economice și uma
nitare atît de presante, generate de 
persistența subdezvoltării.

De aceea, în finalul articolului, au
torii aruncă în joc teza-forte, sus- 
ținînd că „decalajul dintre țările 
bogate și cele sărace ajută, de fapt, 
țările sărace să se dezvolte mai 
repede". Preluînd ideile și argumen
tele apologetice și tendențioase din 
cartea „The Next 200 Years" („Urmă-' 
torii 200 de ani") a patronului lor, 
Herman Kahn, care conduce Institu
tul Hudson, cei 
că decalajul ar 
tant „motor al 
simptomul grav 
inechități ale actualei ordini econo
mice mondiale. „Ar fi cu mult mai 
greu pentru națiunile mai sărace 
să-și dezvolte economiile, in cazul in 
care națiunile mai înstărite nu le-ar 
fi luat-o inainte", afirmă ei.

Numai că 
nu seamănă 
care cu cît 
aleargă mai 
majorității celorlalți alergători 
urmă ar fi „ajutați" 
ritmul. Calcule comparative, efectua
te pe baza statisticilor Băncii Mon
diale, arată, dimpotrivă, că ritmul 
mediu anual de creștere economică a 
țărilor în curs de dezvoltare a scăzut 
de la 3,1 la sută, în deceniul 
1961—1970, la 2,9 la sută în deceniul 
1971—1980, persistînd tendința rămî- 
nerii în urmă a țărilor 
adîncirii și agravării în 
a decalajelor.

Este, așadar, limpede 
celor doi economiști apar 
tate în oglinda necruțătoare și nede
formantă a adevărului istoric și rea
lităților vieții — ca niște zadarnice 
tentative de a scrie pe luciul apei...

bogăție, 
comerț
cel doi

doi discipoli pretind 
constitui un impor- 
dezvoltării", și nu 
al unor maladii și

dezvoltarea economică 
cu o cursă atletică în 

concurenții din frunte 
repede, cu atît plutonul 

din 
să grăbească

sărace, a 
continuare

că tezele 
— reflec

Viorel POPESCU

Israel, începîțid din 1967. Primul do
cument cere Israelului „să faciliteze 
reîntoarcerea imediată a notabili
tăților palestiniene expulzate, ast
fel încît acestea să-și poată re
lua funcțiile". O a doua rezo
luție califică drept contrare drep
tului internațional și, ca atare, ile
gale toate modificările aduse de 
Israel „statutului legal, naturii geo
grafice și compoziției demografice a 
teritoriilor arabe ocupate în 1967, in
clusiv ale Ierusalimului", și li cere 
să se abțină de la orice noi acțiuni 
de acest gen.

Alte documente adoptate de Co
mitetul politic special al Adunării 
Generale arată că prevederile Con
venției de ța Geneva asupra terito
riilor ocupate în timp de război se 
aplică regiunilor arabe 
De asemenea, s-a hotărît 
tinerea în funcțiune a Comitetului 
special O.N.U. pentru urmărirea res
pectării drepturilor omului în terito
riile arabe ocupate de Israel.

ocupate, 
men-

DOHA 19 (Agerpres). — Emirul 
Qatarului, șeic Khalifa Bin Hamad 
Al-Thani, l-a primit la Doha pe Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, care face o vizită 
în această țară. In cursul convorbi
rilor, relatează agenția QNA, au 
fost discutate evoluția situației din 
lumea arabă și problema palestiniană.

Yasser Arafat a vizitat anterior A- 
rabia Saudită, Kuweitul și Emiratele 
Arabe Unite.

în Parlamentul

vest-european

Critici la adresa politicii 
energetice a Pieței comune

STRASBOURG 19 (Agerpres). — 
Politica energetică a Pieței comune 
— sau mai degrabă lipsa unei ase
menea politici, transmite agenția 
France Presse — a stîrnit critici în 
Parlamentul vest-european, întrunit 
în sesiune la Strasbourg.

Dezbaterile pe marginea acestei 
probleme au fost declanșate printr-o 
interpelare adresată Comisiei C.E.E. 
de către deputați democrat-creștini, 
conservatori și socialiști. Organismul 
executiv al „celor nouă" a fost soli
citat să răspundă asupra măsurilor 
întreprinse in vederea aprovizionării 
țărilor membre cu produse petroliere. 
S-a relevat că, de la primul șoc pe
trolier din 1973. statele C.E.E. nu au 
manifestat voința de a investi masiv 
pentru dezvoltarea surselor alterna
tive de energie, Ettenne Davlgnon. 
membru al Comisiei C.E.E. însărci
nat cu problemele energiei, a anun
țat că va elabora urgent un raport 
asupra actualei situații în acest do
meniu pe care îl va prezenta „celor 
nouă".
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