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Sarcina cea mai importantă, acum, in agricultură:

Să se facă lotul, să se acționeze cu toate forțele pentru
STRINGEREA ȘI DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE ȘI
DESFĂȘURAREA IN CONDIJII OPTIME A ÎNSĂMI VJA RilOR!
Ne aflăm intr-o perioadă de vîrf
a muncilor agricole, cind fiecare zi
este deosebit de prețioasă, cind
toate mijloacele și forțele de la sate
trebuie să participe din plin la exe
cutarea lucrărilor in cimp, în gră
dini și livezi, la stringerea recoltei
de floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr, porumb, legume, cartofi, de
fructe șl struguri. într-un timp
scurt toate roadele acestei toam
ne vor trebui adunate și puse
la adăpost pentru a se asigura astfel
buna aprovizionare a populației,
asigurarea industriei cu materii pri
me. Și tot in aceste zile se pregă
tește viitoarea recoltă insămințindu-se orzul și griul, plantele fura
jere care, potrivit indicațiilor con/ ducerii partidului formulate la ul
timele consfătuiri pe problemele
agriculturii, trebuie să asigure in
anul viitor recolte cit mai mari.
Cum zilele sint mai scurte și trec
repede toamna, se impun o am
plă mobilizare la muncă a tuturor
forțelor de la sate — mecanizatori,
cooperatori, lucrători din întreprin
derile agricole de stat, o deplină
responsabilitate a organelor si orga
nizațiilor de partid, consiliilor popu
lare și a consiliilor agroindustriale
pentru organizarea temeinică și des
fășurarea operativă a lucrărilor de
sezon. Intrudt ne aflăm în perioada
desfășurării unor ample acțiuni care
cuprind întreaga țărănime, un mare
număr de oameni ai muncii din
transporturi și din alte sectoare ale
economiei, elevi, șl studenți, readu
cem in atenție stadiul la zi al lu
crărilor agricole, subliniind, totoda
tă, direcțiile in care trebuie acționat
în continuare pentru mobilizarea
puternică a tuturor forțelor chemate
să asigure stringerea și depozi
tarea întregii recolte a acestui an.
punerea bazelor unor recolte și măi
mari in anul viitor.
Prioritate are în aceste zile re
coltarea florii-soarelui, lucrare care
trebuie încheiată in citeva zile.
Potrivit datelor furnizate de orga
nele centrale de specialitate, pină
la 16 septembrie această valoroasă
plantă oleaginoasă a fost strinsă de
pe 64 la sută dip cele 488 500 hec
tare cultivate in acest an. Deși
timpul este foarte înaintat, in
multe, județe, inclusiv cele situate
in sudul tării, această lucrare este
foarte intirziată. tn cooperativele
agricole din județele Călărași și
.Constanta floarea-soarelui a fost
strinsă numai in proporție de 60 la
sută. în județele Buzău. Dîmbovi
ța. această lucrare s-a executat
doar pe 36—40 la sută, iar în jude
țele situate în nordul Moldovei —
Iași. Botoșani. Bacău — recoltarea
florii-soarelui nu a început. Pentru
ca întreaga producție de floareasoarelui să poată fi strînsă in 3—4
zile, se impune trecerea și la re
coltarea manuală a capitulelor, acestea urmind să fie treierate, iar
săminta condiționată și uscată.
Incepind de la data de 10 sep
tembrie s-a declanșat recoltarea
sfeclei de zahăr in toate județele
care cultivă această plantă tehni
că. iar fabricile de zahăr au În
ceput prelucrarea ei. în multe uni
tăți agricole, printr-o temeinică
organizare a muncii, sînt respecta
te graficele de recoltare și livrare.
Pină la 16 septembrie recolta a
fost strinsă de pe o suprafață de
66 la sută din cele 58 600 hectare
cit prevede graficul pe luna sep
tembrie. Cu toate că programele de
măsuri privind desfășurarea cam
paniei agricole de toamnă prevădobligativitatea ca toată sfecla ce se
recoltează în cursul unei zile. în

timp de 24 de ore să ajungă la
destinație, in unele județe se află
pe cimp. in
grămezi.
mari
cantități de sfeclă de zahăr : Olt
— 15 000 tone, Dolj — 8 000 tone,
Ialomița 7 500 tone, Constanța —
6 400 tone etc. Această situație se
datorește atit unor defecțiuni orga
nizatorice — întirzieri la decoletarea rădăcinilor și la înțărcarea
acestora,. cit și neasigurării opera
tive a mijloacelor de transport.
Pentru preintimpinarea scăderii in
greutate a rădăcinilor de sfeclă și
a conținutului de zahăr al acestora
este necesar ca organele de spe
cialitate, împreună cu conducerile
unităților agricole, să asigure res
pectarea riguroasă a graficelor de
recoltare și livrare a sfeclei, astfel
incit toate fabricile de zahăr să
lucreze la întreaga capacitate.
Buna aprovizionare a populației
și asigurarea stocurilor pentru iar
nă impun intensificarea muncii
pentru recoltarea legumelor și
fructelor din grădini, livezi și pod
gorii. Prioritate trebuie acordată
strângerii tomatelor — legume pe
risabile care s-au copt pe mari su
prafețe — livrării acestora fără întirziere la piață și fabricilor de
conserve. Or, potrivit datelor fur
nizate de Direcția generală a hor
ticulturii, deși culesul și livrarea
legumelor au fost intensificate, in
tlnele județe nu se. realizează gra
ficele zilnice. De asemenea, este de
strins fasolea mai cu seamă in
cooperativele agricole din județele
Dolj, Neamț, Prahova.
în aceste zile s-a trecut la recol
tarea porumbului, lucrare care an
gajează numeroase mijloace meca
nice Și un .mare număr de oameni
ai muncii de la sate. Pina a.cum. recolta a fost strinsă de
pe numai 5 la sută din supra
fața totală cultivată, deși există
condiții — porumbul s-a copt în
multe județe — ca această lucrare
să fie mult intensificată. în mod cu
totul nejustificat, intirzierile devin
tot mai evidente chiar in județe
din sudul țării : Giurgiu, Ialomița,
Călărași.
însăinintarea cerealelor de toam
nă reprezintă un important volum
in ansamblul lucrărilor agricole
care trebuie executate în aceste
zile. La indicația conducerii parti
dului, formulată la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R.
pe problemele agricultdrii ca fie
care unitate agricolă să realizeze,
in funcție de zonă, cel puțin
3 000—5 000 kg de griu la hectar, or
ganele de specialitate acționează
energic în vederea instaurării unei
discipline ferme privind respectarea
tuturor verigilor din componenta
tehnologiilor stabilite. O atenție
deosebită trebuie acordată pregăti
rii exemplare a solului, ploile din
ultimele zile permițind asigurarea
unui bun pat germinativ pentru se
mințe. Realizarea unei densi
tăți optime de plante la hectar —
condiție esențială pentru realizarea
recoltelor mari prevăzute a se ob
ține in 1982 — impune ca la semă
nat, așa cum a indicat conducerea
partidului, să fie folosite semințe
din înmulțirea tptii și a doua,
care să fie condiționate șî tratate
corespunzător. îndeosebi acolo'unde
semințele nu corespund normelor
stabilite este nevoie de un efort su
plimentar la pregătirea patului ger
minativ. la executarea celorlalte lu
crări cuprinse in tehnologia griului.
Cu toate că momentul declanșării
(Continuare în pag. a IlI-a)

Recoltarea florii-soarelui —
in ritm mult mai intens!

buzău:

Declanșată la 7 septembrie, recol
tarea florii-soarelui se află in plină
desfășurare in unitățile agricole de
ștat și cooperatiste din județul Buzău.
..Recolta din acest an se anunță a fi
bună —1 apreciază directorul direcției
agricole județene, inginer Gheorghe
Drăgoi. Această lucrare se execută
cu 364 de combine autopropulsate, 360
de autocamioane și numeroase trac
toare cu remorci. Pină miercuri. 16
septembrie, recolta s-a strins de pe
10 000 hectare din cele 23 448 culti
vate".
floarea-soarelui. atingînd acum
maturitatea, se impune creșterea vi
tezei zilnice de lucru de la 1 500 la
2 100 hectare recoltate, astfel incit in
2—3 zile culesul să se încheie pe în
treaga suprafață. Este neîndoielnic
că acest ritm de lucru este pe deplin
posibil, o dovadă fiind chiar rezul
tatele unităților agricole din județ.
în consiliul agroindustrial Mihăilești, la cooperativa agricolă Glodeanu Sărat, inginerul-șef Nicolae Oncel
ne spune : „Deși ploile din ultimele
zile au ingreunat lucrările, ne-au
rămas de recoltat doar 120 de hectare
din cele 350 cultivate. Recolta medie
lă hectar este de 2 500 kg“. La rîndul
său. președintele cooperativei agrico
le Glodeanu Siliștea. Leonida Bănică,
ne asigură : ..Vom încheia recoltarea
de pe cele 380 de hectare in urmă
toarele două zile".
Bine organizată este munca și la
cooperativa agricolă Poșta Cîlnâu,

mecanizatorii de pe cele 6 combine
depășindu-și norma zilnică de 6 hec
tare ; in urma lor. tractoarele pregă
tesc terenul, ii fertilizează. La ferma
I.A.S. Buzău, recoltarea florii-soare
lui s-a încheiat, obținindu-se 2 860 kg
la hectar. In consiliul agroindustrial
Poșta Cilnău au fost recoltate pină
aseară 1 400 de hectare, iar in consi
liul Balta Albă recoltarea floriisoarelui este pe terminate.
De ce, totuși, in cooperativele agri
cole din județul Buzău a rămas in
urmă această lucrare? Pentru că. în
unele unități agricole deficien
tele in organizarea muncii îm
piedică desfășurarea recoltării in rit
mul stabilit, unele cadre de condu
cere invocă drept justificare a intîrzierii faptul că o parte din capitule
nu s-ar fi copt. Astfel, într-o serie
de unități din consiliile unice agro
industriale Cislău. Săhăteni. Mihăilești, St.ilpu și Smeeni această cultu
ră nu a fost strinsă decit de pe 20—30
la sută din suprafețele cultivate, situindu-se sub media pe județ, care
și ea este nesatisfăcătoare. Conduce
rile unităților respective, specialiștii,
care amină de la o zi la alta recol
tarea fără a cunoaște situația exactă
din cimp, consideră oare neinsemna-"
te pierderile datorate scuturării se
mințelor din capitulele ajunse la
supracoacere ?

Stelian CHIPER

Sfecla să fie livrată potrivit
cerințelor fabricilor de zahăr

mure?:

De citeva zile, fabricile de zahăr
din Tg. Mureș și Luduș prelucrează
din plin sfeclă din noua recoltă. îm
bunătățirile aduse in perioada repa
rării și revizuirii instalațiilor, intro
ducerea de mijloace mecanizate au
asigurat creșterea randamentului de
prelucrare și diminuarea pierderilor
tehnologice și în melasă. După un
început mai slab, cind Fabrica de
zahăr din Luduș a prelucrat în ziua
de 10 septembrie doar 900 tone, in
perioada 11—16 septembrie media
zilnică realizată a fost de peste 2 700
tone. Același lucru se poate spune și
despre Fabrica de zahăr din Tîrgu
x Mureș, care încă în prima zi (14 sep
tembrie) a prelucrat 2 487 tone de
sfeclă.
Dar producția realizată in zilele
următoare nu a inregistrat cote crescinde. cum era firesc, ci a scăzut la
nivelul cantității de sfeclă aflată in
stoc. Dacă la debutul campaniei de
prelucrare, fabrica din Luduș avea
un stoc de 4 000 tone, suficient pentru
o zi și jumătate, in ziua de 16 sep
tembrie acest stoc s-a redus la 1 500
tone (pentru o jumătate de zi). Nici
fabrica din Tîrgu Mureș nu avea in
acea zi un stoc suficient — abia

firmat vreodată că o să
scoatem țițeiul din adincul
oămîntului cu ușurința cu
care scoatem apa din fintină ; nicăieri in lumea
asta nu se intimplă asa.
Principalul e insă că noi,
romanii, ne numărăm as
tăzi printre cei dinții din
lume in folosirea și fabri

3 000 tone. De ce ? Pentru că unele
unități cultivatoare nu respectă grafi
cele de recoltare și transport. Potri
vit graficelor „la zi", cooperativele
agricole Papiu Ilarian, Chimitelnic,
Singer, Bărboși (și nu numai ele)
trebuiau să livreze fiecare fabricii
din Luduș cantități variind intre 200
și 600 toile sfeclă, dar pină acum nu
au expediat nici un kilogram. Orga
nele agricole din județ, deși cunosc că
unele unități întirzie livrarea sfeclei
din cauza slabei organizări a muncii
în cimp, nu iau măsuri hotărîte pen
tru intensificarea recoltării. De la
cooperativa agricolă Mădăraș, bună
oară, trebuia să sosească — pină la
16 septembrie — la Fabrica de zahăr
din Tîrgu Mureș 660 tone de sfeclă,
dar unitatea a livrat doar 70 de tone,
de la C.A.P. Oroi. din 400 tone s-au
expediat în aceste zile abia 40 de
tone, de la C.A.P. Riciu. din 480 tone
au fost transportate 25 tone, iar de la
cooperativele agricole Fînațe, Grebeniș, Sălcud, Pogăceaua nu a ajuns in

velor. O atentie deosebită a fost
acordată înfăptuirii securității și
cooperării in Europa. De ambele
părți s-a apreciat că in prezent se
impune, mai mult ca orieînd. adop
tarea de măsuri concrete de dezan
gajare militară, de dezarmare, si in
primul rind de dezarmare nucleară,
fără de care nu pot fi concepute
destinderea, securitatea și pacea in
Europa si in Întreaga lume. S-a in
sistat. de asemenea, asupra faptului
că este imperios necesar să se acțio
neze pentru Împiedicarea amplasării
de noi rachete si arme nucleare pe
continentul nostru si in întreaga
lume, nentru oprirea cursei înarmă
rilor și a producerii armei cu neu
troni.
S-a reliefat însemnătatea realizării
unei noi ordini economice și a unei
strinse colaborări intre țările in curs
de dezvoltare, țările nealiniate, sta
tele mici si mijlocii, in lupta împo
triva politicii imperialiste si neocolonialiste, pentru pace, progres si
independentă națională.
S-a reafirmat dorința celor două
partide de a intărl colaborarea cu
partidele comuniste și muncitorești,
cu forțele democratice, progresiste,
antiimperialiste din întreaga lume.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie.

prim viceprim-ministru al guvernului irakian

Gheorghe GIURGIU
(Continuare în pag. a III-a)
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Alte relatări ale corespondenților „Scînteii“

din județele: Mehedinți,

tată ! E puțin lucru ? Să
ajungi o tară ce-și fabrică
singură utilajul petrolier,
ba mai si exportă in nu
meroase puncte ale globu
lui. dintr-o tară care odi
nioară importa pină si ace
le de cusut, care era la
cheremul celor mari si pu
ternici ai lumii ? înseamnă

acel sugestiv spațiu al evo
cărilor care e expoziția
nermanentă a petrolului
din impunătorul „club cu
coloane" al petroliștilor,
situat in vastul și lumino
sul cartier moineștean Lucăcesti. Nu era o simplă
manifestare formală, un
„punct de program" oare

TRECUTUL DIN PERSPECTIVA PREZENTULUI,
PREZENTUL DIN PERSPECTIVA VIITORULUI
carea tehnicii celei mai
înaintate in acest domeniu.
Uite, cunoașteți bine, nu-i
asa. sonda asta de foraj
realizată la uzinele „1 Mai"
din Ploiești. Pe vremuri, ca
să montezi o sondă curgeau
zece sudori de ne tine și
dura săptămini. Ei bine. în
cit timn se ridică azi o
sondă ca asta ? (Vocile ti
nerilor se învălmășiră, răs
punsul insă era același :
citeva minute). Da. în cite
va minute o ai gata mon

Mulțumind.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a adresat un salut cor
dial conducerii P. C. Sanmarinez.
împreună cu urări de noi succese in
activitatea si lupta comuniștilor sanmarinezi.
în timpul Întrevederii s-a proce
dat la o informare privind preocu
pările actuale si de perspectivă ale
celor două partide șl s-a făcut un
schimb de vederi in legătură cu
unele probleme ale situației politice
internaționale.
în acest cadru, s-a subliniat cu
satisfacție evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie și solidaritate exis
tente între Partidul Comunist Român
Si Partidul Comunist Sanmarinez si
s-a exprimat dorința comună de a
aprofunda și adinei aceste raporturi.
A fost relevată Însemnătatea deose
bită a vizitei președintelui Nicolae
Ceaușescu în Republica San Marino,
care a deschis noi căi conlucrării
dintre cele două țări.
în cadrul schimbului de păreri s-a
evidențiat necesitatea de a se acțio
na pentru îmbunătățirea climatului
politic mondial, pentru reluarea si
continuarea politicii de pace, destin
dere. colaborare si respect al inde
pendentei naționale, pentru rezolva
rea tuturor problemelor litigioase
dintre state numai pe calea, tratati

Taha Yassin Ramadhan,

Arad

și

Ialomița

——PATRIOTISMUL FAPTELOR----- >
argumentat într-un
DIALOG AL GENERAȚIILOR
— Sigur. înjghebarea asta
vouă nu vă spune mai ni
mic — s-a oprit Constantin
Gheorghe în fața unei ciu
date machete infătisind o
turlă de lemn si o insta
lație semănind cu un mo
sor pe care era rulat un
fel de cablu. Noi însă am
mai aoueat-o, nu-i asa. to
varășe Stângaciu ? Se nu
mea, nu știu de ce. „Alian
ța". poate pentru că simbo
liza alianța dintre munca
brută si sărăcia cruntă :
oamenii învirteau cu mina
mosorul ăsta, care era in
realitate un rulou greu cu
un cablu de care atirna
saoa de foraj, iar nentru
munca asta cumplit de anevoioasâ primeau lefuri
de nimic, de-abia le ajun
gea să-șl ducă zilele...
— Bine, dar nici acum
nu-i prea ușoară munca la
foraj, cu turboburul — isi
exprimă părerea un tinerel
cu mustăcioară
blondă,
aflat in preajmă.
— Firește, nu-i ușoară,
cine spune că-i ușoară ? —
interveni prompt Gheorghe
Stângaciu. Nimeni n-a a-

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi. pe tova
rășul1 Umberto Barulli. secretar ge
neral al Partidului Comunist San
marinez. care, la invitația C.C. al
P.C.R., efectuează o vizită in tara
noastră.
La întrevedere a luat parte tova
rășul Ludovic Fazekas, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.
Exprimind satisfacția de a se reîntîlni cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, de a vizita
din nou România, tovarășul Umberto
Barulli a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu un mesaj de salut frățesc
Si cele mai bune urări din partea
conducerii Partidului Comunist San
marinez. Totodată, oaspetele a dat o
înaltă apreciere realizărilor remarca
bile obținute de poporul român, sub
conducerea P.C.R.. a secretarului său
general, pe calea edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate si a
relevat puternicul prestigiu de care
se
bucură
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu pe plan international pen
tru activitatea sa neobosita Dusă in
slujba păcii. înțelegerii și cooperării
în intreaga lume.

că azi. la noi. aurul cenu
șiu scoate din adlncuri au
rul negru. Iar voi. tinerii,
aveți datoria să învestiți
tot mai mult aur cenușiu
ca să scoateți tot mal mult
aur negru.
Prezenta celor doi vechi
petroliști — unul de citiva
ani pensionar, celălalt încă
în plină activitate — in
mijlocul unui grun de
pionieri si de elevi ai Li
ceului petrolier din Moinesti. avea drept cadru

care. menit a fi bifat in
tr-un raport, ci un dialog
autentic. viu al genera
țiilor. căruia exponatele
din jur. raportate mereu la
imaginea schelelor moder
nizate si a orașului răsco
lit de innoiri din temelii,
la însăși experiența trăită
zi de zi de virstnicii si ti
nerii adunați aici, îi slu
jeau drept argumente edi
ficatoare.
— Nu vă spune nimic
numele ăsta „Steaua Româ-

nă“ ? Dar „Astra Română"?
Sau „Concordia". „ItaioRomână". ..Romano-Ameri
cana". „Moldonafta". „Danube-Oil" și cite si mai
cite ?
întrebarea le fusese adre
sată tinerilor de Gheorghe
Stângaciu. Pentru ca, o
clipă mai tirziu, acesta să
se oprească împreună cu
interlocutorii săi in dreptul
unei vitrine cu fotocopii
ale bilanțurilor resnectivelor „societăți anonime".
— Uitați-vă aici ! Numai
„Steaua Română", la care
am apucat să lucrez si eu
pe vremuri, avea in 1938
profituri de cinci sute de
milioane de lei, pe care le
imDărtea unor acționari
care nu văzuseră in viața
lor nici măcar cum arată
o sondă, cum muncesc oa
menii să scoată țițeiul. Ca
să nu mai spun că bună
narte din averile ne care
le storceau din sudoarea

Victor BÎRLADEANU
(Continuare in pag. a Il-a)

}

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. a primit, joi, pe Taha
Yassin Ramadhan, prim viceprim-mi
nistru al guvernului irakian, care, la
invitația primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
a făcut o vizită oficială de priete
nie in țara noastră.
La primire au luat parte tovarășii
Ilie Verdeț, prim-ministru al guver
nului, Ion Dihcă, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele
părții române in Comisia mixtă co
mercială și de cooperare economică
și tehnică româno-irakiană, Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului
afacerilor externe.
Au fost de față Hassan Aii. minis
trul comerțului, președintele părții
irakiene in Comisia mixtă. Ahmad
Hussain Al-Samarraie, adjunct al
ministrului afacerilor externe. Dhiab
M. Al-Algawi, ambasadorul Irakului
la București.
Oaspetele a adresat vii mulțumiri
pentru primirea acordată și a arătat
că îi revine deosebita onoare de
a transmite tovarășului Nicolae
Ceaușescu un mesaj de prietenie și
cele măi cordiale urări de sănătate
și fericire, de progres și bunăstare
pentru poporul român din partea
președintelui Republicii Irak. Saddam
Hussein. Taha Yassin Ramadhan a
relevat, totodată. înalta apreciere pe
care președintele Irakului. întregul
popor irakian o acordă politicii ex
terne a României, activității șefului
statului român consacrate consolidă
rii păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale, soluționării politice a
problemelor din Orientul Mijlociu și
realizării unei păci juste și durabile
în această regiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat un salut cordial și
cele mai bune urări șefului statului
irakian, iar poporului irakian prieten
pace și prosperitate.
în cadrul Întrevederii, a fost ex
primată satisfacția față de evoluția
pozitivă a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-irakiene și a fost
manifestată dorința de a extinde și
amplifica conlucrarea fructuoasă din
tre România și Irak în domeniile po
litic. economic, tehnico-științific și
cultural, in folosul ambelor noastre
țări și popoare, al cauzei păcii, destin
derii și cooperării internaționale. în
acest context, au fost analizate posi
bilitățile dezvoltării cooperării in
industria petrolieră, tn agricultură,
transporturi și construcții industriale,
precum și al/ schimburilor comerciale
dintre cele două țări.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme ale actualității poli
tice internaționale. în acest cadru, a
fost exprimată îngrijorarea față de
persistenta tensiunii din viata inter
națională, subliniindu-se necesitatea
intensificării eforturilor pentru re
luarea și continuarea politicii de
destindere, pace și respect al inde
pendenței popoarelor, de neamestec
in treburile interne și egalitate in
drepturi, de nerecurgere la forță și
la amenințarea cu forța. S-a subliniat,
totodată, faptul că pacea și securita
tea internațională impun măsuri ho
tărîte în direcția soluționării pe cale
politică, prin tratative a stărilor de
încordare și conflict din diferite
zone ale globului, opririi cursei În
armărilor și, în special, a producerii
și stocării de noi arme de distrugere

in masă, trecerii urgente la dezarmare
și. in primul rind, la dezarmarea
nucleară.
S-a relevat necesitatea soluționării
urgente a conflictului din Orysntul
Mijlociu prin stabilirea unei păci
globale și juste in această regiune,
pe baza retragerii Israelului din toa
te teritoriile arabe ocupate in urma
războiului din 1967, rezolvării proble
melor poporului palestinian prin re
cunoașterea drepturilor sale legitime,
inclusiv a dreptului la autodetermi
nare și de creare a unui stat propriu
și independent, asigurării independen
ței și suveranității tuturor statelor din
regiune.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat poziția României cu privire
la necesitatea Încetării confruntării
dintre Irak și Iran și soluționării di
ferendelor dintre cele două tari pe
cale pașnică, prin tratative.
în timpul convorbirii, s-a apreciat
că actuala sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite
trebuie să-și aducă o contribuție esen
țială la oprirea agravării situației in
ternaționale și continuarea politicii
de pace, destindere, colaborare și In
dependență națională, la soluționarea
marilor probleme care preocupă in
prezent omenirea. Întărind astfel ro
lul organizației in viața politică și
economică mondială.
De comun acord a fost subliniată
necesitatea lichidării subdezvoltării
și edificării unei noi ordini economice
internaționale care să permită dez
voltarea echitabilă a tuturor țărilor,
în special a celor rămase in urmă.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.
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!FAPTUL
I DIVERS
I Ideea primarului
Despre inițiativa primarului
din comuna Gogoșari (județul
Giurgiu) s-a dus vestea peste
șapte sate. Dumitru Teodorescu,
fiindcă așa se numește, a invitat
Iintr-o excursie de două zile pe
toți pensionarii comunei, oameni
care au muncit o viață și acum
Ise bucură de o binemeritată
odihnă. Mulți dintre ei plecau
pentru prima dată intr-o plimba
re mai îndepărtată de casă. Au
I ajuns pină la Poiana Brașov și
tare le-a mai plăcut. La întoar
cere i-au urat inițiatorului ca
I peste ani, cind și el va fi pen
sionar, să aibă parte de un pri
mar cu idei bune cum e el acum.
Și s-au angajat ca și acum „Ijl
bătrinețe" să se dedice muncii
pentru binele comunei.

I

I

I
I
I
I
I
I

I

I Oameni de inimă
Niculae Luculiceanu (dacă am
înțeles bine numele scris pe pli
I Brănești-Dimbovița)
cul ce ni l-a trimis din comuna
și-a ales un
ține de la Casa copilului din
Găești
și
dorește
să-l
I Pentru aceasta însă are înfieze.
nevoie,
. musai, de consimțămîntul ma
— pe care însă
I omeicautărespective
zadarnic de vreun an de
. zile. Pe unde ești, Virginia 1. Pe
? Arată-te acestor oameni de
I j treinimă
și va fi bine pentru co
pilul tău. pentru ei și, poate,
I ' chiar pentru tine !
„Macaroana
I vopsita"
titlul vreunei comeI dii.Nu,Estenu-ipurul
adevăr al unei
„invenții" care aduce bani neI munclțf.
Rețeta e simplă și teribil de
bănoasă. Cumperi un pachet de
sau alte paste făi
I macaroane
noase, le tai, le vo.psești, le în
șiri pe ață și apoi le vinzi la
naivi pe străzile
Govorei
coliere, brățări, cercei sau
I drept
alte „podoabe". Ai cheltuit 4.35
lei, plus citeva minute de „efort",
scoți citeva bune sute de lei.
I și Sesizindu-ne
despre aceste afa
ceri, bucureșteanul Sever Dobrescu —.aflat un timp la odih
I năceană
și tratament in stațiunea vil— nu se miră de inventi
vitatea „producătorilor", ci de
I zațiile
miopia celor ce le-au dat autori
cuvenite. Chiar așa, cum
le-au dat ?

Cinegetică

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

7 000 pui
I \ de2000fazani,pui 300de puiiepure,de căprioare,
\ peste 2 milioane puiet de păsindigeni. 5 milioane de I
I , străvi
alevini de mreană, clean și scobar, 200 000 alevini de știucă, 1,5
milioane icre de șalău, pește 20 I
I toneCe puiet
de crap și caras...
sint toate aceste cantități
și pescărești ? Nu sint I
povești, sint fonduri reale de
I vinătorești
vlnătoare și pescuit cu care s-a
îmbogățit numai in acest an I
bogatul patrimoniu cine
I - și-așa
getic al județului Caraș-Severin.
I
I Taina
I
paraziți
I unor
Curioasă, foarte curioasă li se
părea cetățenilor existența soți- I
I lordin Constantin
și Vasilica. Stroe
Brăila, strada Garofiței
nr. 16. Nici unul nu avea servici I
vreo trei ani și totuși trăiau
I dein belșug
și risipă. Dar la o sim
plă vizită a organelor de mili
ție in casa lor, taina s-a destră I
I mat.
Numiții posedau un verita
bil depozit de produse alimenta
re, intre care : 53 kg zahăr, 12 I
litri ulei, 17,5 kg carne fără os,
I precum
și importante cantități
de griu. orz etc. Din acestea, o I
parte le vindeau la prețuri
I debună
speculă. Printre afaceri,
dumneaei mai făcea și ceva
fără autorizație. Acum I
I ' croitorie...
sint in judecată, dar e sigur că-i
va costa mai mult decit au
ciștlgat !
I
I
Dormea buștean
I O splendidă noapte de toamnă I
cu lună și cu stele, pe care paz
nicul Viorel Leonte de la Sta I
I nicipiului
țiunea de epurare a apei a mu
Bistrița, o admira in
tr-o liniște desăvirșită. Apoi, I
clipocitul apei, și-a spus:
I auzind
— Pe o asemenea noapte, apa
nu e bună nici de pus in I
I încălțări.
Făcindu-și rost de vin. a
început să bea intr-un aseme- I
nea ritm incit o echipă de conI Nici
trol l-a găsit dormind buștean.
chip n-a fost să-l poată
trezi. Abia a doua zi. mahmur, I
neștiind ce se' tntlmplase. a
I început
să murmure ceva despre
lună și despre stele. Acum și-a I
imbogățit
vocabularul (golițiI du-și buzunarul)
și cu un cuvînt
care i-a lăsat un gust amar :
I
I amendă.
I
I Cunoaștefi
ciupercile ?
I
I nuDacătrebuienu cunoașteți
ciupercile,
să intrați in pădure
să le culegeți ! lată o lecție me I
neinvățată, deși s-au semna
I reu
lat atitea intimplărl triste. Maria
și Ioana Bodea din Slăti— I
I Hoțea
oara (Maramureș) au ajuns ' la
spitalul din Sighitu Marmației
din cauza intoxicației cu ciuperci. I
strădaniile medicilor,
I Și,celecudouătoatefemei
nu au mai putut
fi salvate.
I Rubricâ realizată de I
I
MITROI
I Gheorghe
șl corespondenții „Scinteii

Deși experiența bună era la doi pași,
nu s-a făcut și pasul necesar pentru a li preluată
noscută și vecinilor de peste drum,
al lucrătorilor din M.I.C.M. El a
Se poate afirma că în întreprin
respectiv organizației de partid de Ia
„restituit" în acest an cunoștințele
derea de conductori electrici emailați
întreprinderea de armături industria
dobindite la filiala din Brașov a cen
din Zalău s-a așezat statornic, cu
le din fontă și oțel. Deși se spune că
trului, predind un curs privitor la
adinei rădăcini, tehnica de virf. „Este
sint „buni vecini", ei nu și-au împăr
„Aspecte ale calității produselor
una dintre cele opt unități de acest
tășit pînă în prezent experiența acu
întreprinderii și legislația calității".
profil existente in Iunie", le face plă
mulată în acest domeniu. Nu s-a
Și ca el sint mulți alții.
cere să spună gazdelor. „Și poate că
făcut nimic in această privință pen
Trebuie subliniat că pentru buna
de aici ar trebui să începem discuția
tru că nimeni nu a avut o asemenea
desfășurare a acestor activități au
— ne propune loan Culda, secretarul
inițiativă.
Nici chiar comitetul mu
fost folosite diverse forme și mijloace
comitetului de partid din întreprin
nicipal de partid, care era primul
ale
muncii
politico-organizatorice.
In
dere — de la misiunea întreprinderii
chemat s-o facă 1
deschiderea adunărilor de partid se
noastre, care asigură singură o parte
Dar care este situația la întreprin
cretarii au informat asupra modului
din resursele pentru întreaga indus
derea de armături industriale din
cum se pregătesc cursanții la invățătrie electronică și electrotehnică
fontă și oțel 7 Și aici, ca și la în
mintul profesional, iar unor comu
românească".
niști li s-au cerut explicații in letreprinderea de conductori electrici
Se știe : întreprinderea a pornit cu
un nucleu restrins de specialiști.
Apoi s-au tot adunat, venind acasă, '
alții. Unii s-au format aici, în scurtul
răstimp de la începerea activității
unității. Aceasta a permis comitetu
lui de partid ca anul trecut. într-o
plenară a sa, să recomande conduce
Realizări și preocupări în municipiul Zalău
rii întreprinderii schimbări in orga
nigrama unității. Astfel, la laminor
.
privind pregătirea profesională
și trefilare au fost numiți șefi de
schimb ingineri și subingineri. O
idee asupra căreia s-a insistat atunci
era ca întregul personal, de la
gătură cu absențele de la cursuri.
emailați, am stat de vorbă cu nu
directorul unității pină la muncitor
meroși muncitori, maiștri, tehnicieni
Discuțiile individuale constituie, de
sau la funcționarul de birou, să
și ingineri. Și aici este limpede pen
asemenea, cadrul propice efectuării
poată trece, oricind va fi nevoie, să
tru toată lumea că pentru a asigura
unor analize privind însușirea profe
execute orice lucrare in domenii în
bunul mers al întreprinderii, dezvol
siunii, căutarea unor soluții pentru
rudite cu pregătirea de bază. Pornind
tarea ei (și unitatea se dezvoltă me
reducerea numărului de posturi la
de la această cerință, comitetul de
reu) este deosebit de important ca ea
mașinile complexe de laminare, tre
partid a îndrumat consiliul oameni
să dispună de oameni capabili în
filat, emailat. în cadrul invățămînlor muncii să elaboreze un studiu
orice moment să atingă obiectivele
tului politico-ideologic, o importanță
asupra situației reale existente, pre
pentru care a fost creată. Și totuși...
aparte a fost acordată aprofundării
cum și a necesităților de viitor, iar
acelor prevederi din documentele de
„.în condițiile cînd aproximativ 60
pe această bază să elaboreze progra
partid care se referă la necesitatea
la sută din muncitori sînt calificați
me concrete de pregătire pentru
îmbogățirii cunoștințelor profesiona
în întreprindere, la locul de muncă,
întregul personal muncitor. Cuvîntifl
le. ca factor decisiv al creșterii pro
o mare parte din personalul munci
de ordine l-au dat comuniștii. Fiecare
ductivității . muncii și realizării unor
tor este necalificat. Normele neînde
dintre cei peste 700 membri de partid,
lucrări și produse de calitate superi
plinite reprezintă 15—18 la sută ;
a fost cuprins în formele de califica
oară. Comitetul de partid a cerut, de
adică circa 700 de muncitori lucrează
re sau policalificare organizate, exerasemenea, comitetului de sindicat să
sub
norme. Rebutul, numai în faza de
citînd în același timp și o intensă
organizeze ample acțiuni de propa
turnare, a ajuns in acest an la 200
activitate de convingere in colectivul
gandă tehnică și economică. în acest
de tone ca urmare a slabei calificări,
din care face parte ; exemplul pro
scop, in cadrul Festivalului național
a neglijențfelor pe fluxul tehnologic.
priu, munca de la om la om le-a
„Cintarea României", s-au desfășurat
Firesc, se pune întrebarea : în fața
dovedit celorlalți oameni ai muncii
cicluri de expuneri, conferințe, au
acestei situații, care au fost măsurile
cit de necesară este cuprinderea lor
fost realizate expoziții și vitrine,cu
întreprinse de organizația de partid?
în această acțiune de deosebită im
ultimelâ noutăți tehnico-științifice,
Am aflat. că multe din cele ce și-au
portanță pentru prezentul șt viitorul
precum
și
cu
produse
cu
performanțe
?ropus să realizeze tovarășii de Ia
Întreprinderii.
ridicate.
ntreprinderea de armături indus
în mod eșalonat, prin- deschiderea
Sprijinul acordat de comitetul de
triale au rămas in stadiul... intenții
cursurilor de calificare. personalul
partid consiliului oamenilor muncii,
indirect productiv a fost trecut in
lor. Cauza sau cauzele ? Propria in
organizației de sindicat, nu s-a. re
activități de bază. în primul semes
consecvență. în primul rind, a orgazumat
doar
la
îndrumare
și
control.
tru din acest an, 44 de persoane din
Organizația de partid a urmărit cu
rîndurile personalului administrativ
deosebită atenție modul cum au fost
și funcționăresc s^au calificat și au
recrutați și aprobați cei mai buni
trecut în producție. SLa mers și pe
specialiști ca lectori pentru formele
linia ca personalul T.E.S.A. să îmbine
de calificare și policalificare.
activitatea de birou cu cea practi
...Am insistat mai mult în prezen
cată in cadrul ?ilei de producție
tarea acțiunilor întreprinse de orga
efectivă. Așa a fost obținută o va
nizația
de partid de la întreprinderea
loare a producției de peste 220 mii lei.
de conductori electrici emailați in
Dan Chichișan, subinginer metrovederea perfecționării calificării pro
log, este unul din beneficiarii cursuri
fesionale cu scopul de a o face culor ținute de Centrul de perfecționare

nizației de partid. Anul trecut, la ni
velul comitetului de partid nu a fost
analizată pregătirea profesională, sar
cinile ce revin comuniștilor în acest
sens. „Nici în acest an nu am făcut
mai mult" — adaugă cu regret tova
rășul loan Păscuță, secretarul comi
tetului de partid din întreprindere. Să
precizăm aici că nici analiza pregăti
rii profesionale a personalului, pre
văzută a avea loc în ziua de 15 iu
nie a.c., în ședință de birou executiv
a C.O.M., de asemenea, nu s-a ținut.De ce? S-a ajuns cumva la concluzia
că lipsurile semnalate in ședința de
birou executiv a C.O.M. din noiem-,
brie 1980 au fost depășite? Nicide
cum. Se spunea atunci : „Au fost
aminate o serie de concursuri sau
examene ingreunlnd munca de pro
movare. Tot ca o deficientă sem
nalăm slaba evidentă a personalului
din întreprindere pe specialități, ca
tegorii, trepte, gradații, sex, virstă,
domiciliu stabil, perfecționare etc.“.
„Se , realizează această evidență pe
calculator" — ne asigură Ipsif Mo
canu, inspector cu probleme de învățâmint și perfecționare. Se așteaptă
aici situația de la calculator, ca și
cind ea singură ar putea rezolva
totul. Mentalitate cu atît mai anacro
nică cu cit, chiar peste drum, expe
riența vecinilor .așteaptă să fie cuhoscută și generalizată.
Recent, biroul comitetului județean
de partid a adoptat un program uni
tar de măsuri, care pune in fața or
ganelor și organizațiilor de partid, a
consiliilor oamenilor muncii, â orga
nizațiilor de sindicat și. U.T.Q. sarcini
deosebite pentru perfecționarea cu
noștințelor profesionale și pentru
policalificarea personalului muncitor,
în acest scop se prevede ca anuâl,
sub conducerea organizațiilor de
partid, să fie elaborate in fiecare în
treprindere programe de pregătire șî
perfecționare a cunoștințelor profe
sionale ale tuturor oamenilor muncii.
Acum există și un program clar,
cuprinzător. Pentru aplicarea lui este
insă nevoie de responsabilitate și
consecvenții. Adică, de ceea ce Ie-a
lipsit pînă de curînd tovarășilor de
la întreprinderea de armături indus
triale din fontă și oțel.

Virqil GHEORGH1ȚĂ
loan MUREȘAN

Livada uitată
Cu cițiva ani in
urmă. „Scinteia" con
semna 0 inițiativă lău
dabilă : întreprinderea
de construcții indus
triale și montaje Bra
șov amenajase pe valea Timișului, pe terenul unei foste balaștiere, o livadă de
meri. Lucrul, bine gindit și bine făcut, a
dat inițial rezultatele
scontate. Pomii au
prins și s-au dezvoltat
frumos.
Dat fiind faptul că
de atunci s-au scurs
cițiva ani, era de aș
teptat ca rodul pomilor
să se regăsească în
cantina întreprinderii,
mai ales acum, cind
se pune un puternic
și justificat accent pe
autoaprovizionare, ca
importantă
sarcină

ponsabile. care pradă
economică și obligație
merele încă verzi,, mulegală. Darwăț—.
rare11 %7-v livafla ;dtea'^Miîînd și pomii.'--Asa se i
face că in. prezent
bine. săjhtaOți Tțumos
amenajată mu Contri
livada arată dezolant,
buie cu nimic la alcă
mulți pomi sint cu
tuirea meniurilor de crăcite rupte, alții usla cantinele I.C.I.M. . cindu-se.
Puieții s-au dezvoltat
Livada mai poate fi
frumos, dar nu au in încă salvată și adusă
în situația de a intra
trat pe rod și, în sta
rea de acum a livezii, pe rod și a răsplăti
nu vor intra niciodată.
eforturile depuse pen
tru crearea ei. Con
De ce ? Livada nu
are un gospodar și, diția este ca aceia
ca brice lucru fără care au plantat-o să-și
gospodar, este supusă amintească de ea și
degradării și
. .distru- de importanța pe care
geriil După ce a fost o are fiecare sursă
creată, nimeni de la pentru autoaprovizioI.C.I.M. nu s-a mai
nare. Spiritul civic
interesat de întreține nu poate fi conceput
rea și protejarea ei. limltindu-se la jumă
Nefiind împrejmuită și tăți de măsură, la
păzită, a rămas la dis
inițiative frumoase și
creția oricui, inclusiv apoi abandonate. (Nicolae Mocanu).
a unor elemente ires-

Așa cum se știe, așa
cum s-a indicat-. în ul
timul timp. legumicul
tura s-a extins și in
orașe, pe porțiunile de
teren liber, in jurul
blocurilor de locuințe
răsărind o mulțime de
minigrădipi. E frumos,
e util, e gospodăresc.
Dar răzoarele nu rodese de Ia sine, cer
muncă, .îngrijire șiapă. Unii cititori s-au
adresat ziaru-lui întrebind cum trebuie cal
culat costul apei con
sumate pentru grădini.
Ne-a mirat faptul că
o problemă atît de
simplă creează nedu
meriri. Tovarășul Pantelimon Jitariu, aleea
Dorohoi nr. 2. Bucu
rești. care a avut dis
cuții cu colocatarii ne
grădinari, ne scrie că
a cerut cu insistență
lămuriri la Consiliul

popular al sectorului
4, dar nu a reușit .să •
afle nici un răspuns
concret.
Ne-am adresat în
treprinderii care se ocupă cu astfel de pro
bleme, respectiv tova
rășului ing. V. Bălășescu. director tețmic
adjunct al I.C.A.B.
Dinsul, în cele două
minute acordate, ne-a
spus că ar exista o
decizie mai veche prin
care este stabilit pre
țul respectivelor can
tități de apă. Dar șe
ful serviciului abonați
al aceleiași întreprin
deri l-a... dezmințit
imediat, declarind că
decizia despre care
tocmai ni se vorbise
nu mai e in vigoare !
Se zice că ar fi fost
elaborate norme noi,
puse în concordanță
cu Legea gospodăriei

comunale, dar aceste
norme... nu sint apro
bate !
Pină să reglemente
ze I.C.A.B.-ul această
situație confuză, cetă
țenii continuă, desi
gur, să aibă micile lor
grădini. Stropitul stra
turilor a devenit însă,
în unele locuri, o pro
blemă care afectează
buna conviețuire a lo
catarilor. Decit să al
bă discuții cu vecinii,
unii sint tentați să re
nunțe la această înde
letnicire utilă și plă
cută.. Alții susțin că
tarifele calculate de
unele asociații de lo
catari au la bază ana
logii arbitrare,
E
de dorit ca
I.C.A.B. să taie cit
mai
grabnic 1 acest
„nod gordian" de...
apă. (Istrate Dobre).

într-o autogara
Autogara Turnu Mă
gurele. Aici sosesc Și
pleacă zilnic zeci , de
butobuze. Firesc ar fi
ca. în acest punct
mult circulat, sutele
de călători să găseas
că o unitate alimentară care să ofere un
minimum de gustări
calde sau reci. Dar lucrurile nu stau așa.
Ce-i drept, in apropie
re se află o berărie,
dar în localul respec
tiv nu se vinde nimic
altceva decit bere. în
plus, e deajuns să-i
treci pragul pentru a
te simți gata să re-

nunți la „serviciile" . autoservire „Victoria",
aflat pilțin mai depar
unității. Lipsa de cu
te, nu satisface cerin
rățenie face casă bună
cu nepăsarea persona
țele elementare ale
unul comerț civilizat.
lului, straturile de hirPractic, se înfățișează
tii. resturile de țigări,
într-o stare identică
mobilierul deteriorat
fiind citeva din repe cu a localului amin
rele „ospitalității" cu tit mai sus in ceea
care ești intimpinat. ce privește Igiena, spi
ritul gospodăresc și
Se pare că de mult
calitatea serviciilor. Cit
inspectorii sanitari și
timp și ciți călători
comerciali nu au mai
trecut prin această vor mai trece pînă
zonă a municipiului, cind se va instaura,
ori au trecut doar ca odată cu normele de
igienă și civilizație.
să ajungă la ghișeele
un spirit de mai mare
de bilete ale autoreceptivitate față de
gării.
solicitările cetățenilor?
Nici restaurantul cu
(Stan Ștefan).

Tragere excepțională Pronoexpres
în agențiile Loto-Pronosport și de
la vinzătorii volanți ai acestora se
pot procura bilete pentru tragerea
excepțională Pronoexpres de dumi
nică 20 septembrie 1981. Participanții au șanse multiple de a obți
ne autoturisme „Dacia 1300“ și
..Skoda 120 L“, mari ciștiguri In
bani (sume variabile și fixe) și
excursii în R.p. Germană sau R.P.

Bulgaria, pentru a căror atribuire
se vor efectua opt extrageri in
două faze, insumînd 44, de numere.
Costul biletelor este de 6 sau 15
lei varianta simplă, acestea din ur
mă avind drept de ciștig la toate
extragerile. Se poate juca și pe va
riante combinate sau combinații
„cap de pod", achitate sută la sută
sau in cotă de 25 la sută.

Cercetare
aprofundată
sprijin
multilateral

comunal de partid vor
selecționa cadre cores
punzătoare pentru a fi
promovate in funcții
de conducere la C.A.P.
Cernești.

Mai multe scrisori
din comuna Comești,
județul
Maramureș,
sosite la redacție in
ultimul timp, sesizau
unele nereguli în acti
vitatea . unor cadre de
țonducere din coope
rativa agricolă de pro
ducție din localitate.
Pentru
cercetarea
faptelor
semnalate,
Comitetul
județean
Maramureș al F.C.R.
a format un colectiv
de activiști de partid
și de stat. Din analiza
întreprinsă a reieșit
că președintele C.A.P.
Comești, Vasile Birlea, nu iși îndeplinește
in bune condiții sarci
nile încredințate, in
unitate constatîndu-se
multe neajunsuri, cu
consecințe
negative
pentru avutul obștesc.
Astfel, multe hectare
de teren arabil n-au
fost cultivate, fiind lă
sate pentru finețe na
turale, deși unitatea
mai are în stoc o mare
cantitate de fin din
producția anului tre
cut, o parte din aces
ta degradindu-se pe
cimp ; în același timp
s-a cumpărat otavă
de la persoane parti
culare
la
prețuri
mult mai mari decit
cele legale ; în sectorul
zootehnic s-au înregis
trat mortalități din
cauza neglijenței în
grijitorilor ;
eviden
tele primare privind
efectivele de animale
și producția realizată
au fost întocmite cu
întirziere și cu greșeli;
de asemenea, s-au
efectuat plăți necuve
nite, s-au înregistrat
risipă de combustibili,
degradarea unor ma
teriale de construcție
etc.
Concluziile analizei
au fost dezbătute în
ședința comună a bi
roului organizației de
partid și a consiliului
de
conducere
din
C.A.P., stabilindu-se
un ansamblu de mă
suri pentru redresarea
situației. Redăm, din
tre acestea : sancțio
narea corespunzătoare
a președintelui, apoi
repartizarea unor sar
cini concrete cadre
lor de conducere în
legătură
cu indrumarea și controlul
activității
, _____
brigăzilor
■ din zootehnie și a ce
lor care efectuează
lucrări în cîmp ; orga
nizarea unei evidente
contabile corecte, la
zi ; stabilirea unor
norme de consum pe
Droduse pentru activi
tățile de mică indus
trie ; recuperarea de
la cei vinovați a pa
gubelor . înregistrate ;
aplicarea unor sanc
țiuni pentru. cazurile
de neglijentă și risipă.
în finalul răspunsu
lui se precizează că
Uniunea județeană a
C.A.P., direcția gene
rală județeană a agri
culturii și comitetul

Intervenție
promptă
pentru limpezirea
apei

Oameni
potriviți —
la locul potrivit
Cercetind relatările
cuprinse intr-o scri
soare adresată redac
ției de către mai mulți
muncitori de la ferma
I.A.S. Cirstănești, co
muna Oteșani, Trustul
județean al întreprin
derilor agricole de
stat Vilcea ne-a trimis
un răspuns prin care
confirmă că în ultimii
ani, unitatea respectivă a avut rezultate economico-financiare
necorespunză__________
toare, inregistrînd pa
gube de aproape 2 mi
lioane lei. Pentru îm
bunătățirea activității,
consiliul
oamenilor
muncii din cadrul
trustului a hotărit să
fie schimbați din func
ție cei care manifesta
seră atitudini de nepă
sare fată de lipsuri
— respectiv oameni ca
șeful de feripă, ing.
Dumitru Grujdin, și
responsabilul econo
mic, Sever Holtei,
care s-au dezinteresat
de realizarea producți
ilor planificate, nu au
organizat corespunză
tor activitatea produc
tivă și foloseau un
stil de muncă necores
punzător în mobiliza
rea oamenilor. De ase
menea, s-a constatat
că responsabilul eco
nomic al fermei Cirs
tănești, Ion Ungureanu, nu intrunea condițiile prevăzute de
lege și, în consecință,
s-a dispus trecerea lui
intr-o altă muncă.

Mai mulți locuitori
ai comunei Zănești,
județul Neamț, rela
tau intr-o scrisoare', adresată redacției, că
pinza freatică ce ali
mentează sursele de
apă din localitate este
poluată de apele rezi
duale deversate de la
complexul zootehnic și
de la platforma chimi
că Săvinești.
Din răspunsul Comi
tetului județean Neamț
al P.C.R. aflăm că, in
urma verificărilor și
analizelor efectuate de
centrul sanitaro-antiepidemic, a rezultat
că cele semnalate de
autorii scrisorii cores
pund realității. Ca ur
mare, Consiliul popu
lar județean Neamț a
hotărit efectuarea unor
lucrări in comuna Ză
nești menite să. asigure
o calitate corespunză
toare a apei. Respecti
vele lucrări vor fi
executate de Combi
natul de fibre și fire
sintetice Săvinești și
de cel de îngrășămin
te chimice Roznov, cu
sprijinul comitetului
executiv al consiliului
popular județean. S-au
luat și alte măsuri îm
potriva poluării me
diului natural.

Spicuiri din răspunsuri
• Centrala de transporturi auto : Analizîndu-se propunerea făcută în scrisoarea adresată
„Scinteii" de Marin Durban din comuna Siliștea,
județul Teleorman, s-a constatat că aceasta este
întemeiată. în consecință, s-a stabilit prelungi
rea, pină la Tătărăștii de Sus, a curselor de au
tobuze de la orele 7,30 și 14,30 de pe traseul
Videle — Văcești.
• Comitetul executiv al consiliului popular
municipal Craiova : S-au executat lucrările ne
cesare pentru asigurarea corespunzătoare a ali
mentării cu apă a locuințelor de la etajele supe
rioare din cartierul, „Brazda lui Novac". în pre
zent se lucrează lă captarea unor noi surse de
apă pentru îmbunătățirea alimentării orașului.
• Direcția sanitară a județului Brăila : în
urma verificărilor efectuate s-a constatat că,
intr-adevăr, Maria Pumitrașcu, sțatisticiană la
secția lanca a spitalului din Făuret, a comis ile
galități, insușindu-și sume de bani din avutul
obștesc. Conducerea spitalului a di.sntts înlătu
rarea sa din unitate; Cazul său se află și în cer
cetarea organelor de stat competente. Au fost
sancționate disciplinar și alte cadre din unitate,
printre care și magazinerul Jean Mănăilă.
• Comitetul executiv al Consiliului popular
al județului Bacău : S-au luat măsuri pentru
refacerea rampei și a porțiunilor erodate de la
podul de peste rîul Tazlău, la intrarea în satul
Băsăști, pentru a fi redat circulației. Direcția ju
dețeană de drumuri și poduri și consiliul popular
comunal Pîrjol se vor îngriji de executarea unui
zid de apărare a malului sting, in amonte de
pod.
• Oficiul de gospodărire a apelor Tulcea :
Pentru a proteja comuna „23 August" împotriva
băltirii apei se află în curs de întocmire docu
mentația necesară privind asanarea zonei, lucrare
ce va fi executată prin contribuția in muncă a
locuitorilor.

Gheorghe PÎRVAN

PATRIOTISMUL FAPTELOR
(Urmare din pag. I)

noastră si din oămîntul tă
rii aceste ..societăți anoni
me". care numai cu nume
le erau ..române", se scur
geau peste hotare să um
ple seifurile unor compa
nii. cum e „Ewing Oii" din
serialul pe care ,1-ati .ur
mărit Ia televiziune. Așa
s-au acumulat bogățiile unora care acum ne dau
lecții despre ..drepturile
omului". De ce nu se gindeau oe vremea cînd ne
jefuiau la drepturile noas
tre. că si noi eram oa
meni ?
Arătînd spre o fotografie
care înfățișa, lingă 0 son
dă. un grup de muncitori
slăbănogi si zdrentuiti —
fotografie publicată în 1939
de un ziar al vremii
din Bacău - Constantin
Gheorghe le reamintește
tinerilor :
-- Oamenii mureau de
tineri, cei mat multi nici
n-aiungeau la virsta pen
siei. cum am ajuns eu și
atîția alți petroliști în tim
purile noastre, lată ce scrie
aici : chiar si statisticile în
tocmite de autorități con
semnau faptul că aproape
jumătate dintre muncitorii
„Stelei Române" si „Con
cordiei" erau bolnavi de
tot felul de boli, iar tntr-un singur an dinainte de
război au murit de tuber
culoză peste 500 de locuitori
ai Moineștilor. Cind am
venit eu In oraș, imediat
dună război, stiti citi me
dici existau prin partea lo
cului ? Doi. Si un singur
dispensar : de contagiosi,
acolo unde azi sint cabine
tele stomatologice, că de
stomatologi, pe vremea aceea. nici vorbă. Citi me
dici avem azi la Moinești,
hai să vedem, stiti ? Păi nu
stiti. că vouă vi se pare fi
resc ca atunci cind vă doa
re capul un pic să vă du
ceți glonț Ia doctor. Si
aveți la cine, că in Moinesti sînt azi 48 de medici
Si aproape 250 de cadre
medico-sanitare, că avem
un spital nou cu 670 de pa-

turi si o policlinică la care
se dau 760 de consultații pe
zi. că nu există unitate in
dustrială sau școală fără
dispensar sau măcar cabinet medical. La voi nu e
cabinet medical ?
— Cum să nu fie ? —
răspunde prompt unul dintre elevi. Numai că uneori
— adăugă tot el ca să nu
rămină „dator" in acest
schimb de replici
la
unele cabinete de la poli
clinică se cam face coadă....
— Treburile ar putea fi
organizate mai bine ca să
nu fie cozi nici acolo, nici
in alte părți
cade de
acord bătrinul petrolist,
căruia. vizibil, ii place
vioiciunea replicii tînărului din fata sa. Sigur, nici ■
eu nu mă omor după cozi
— îsi urmează el firul gindului — dar totdeauna am
in minte- ce a fost înainte
vreme prin aceste locuri,
ce trai de sărăcie sl mizerie duceam noi și copiii
noștri. Știți voi că aceia
care lucrau ta Zemes sau
la Șolont făceau drumul
pină acolo, uneori zeci de
kilometri, pe jos ? Acum
autobuzele ne vin la scară,
ba ne si supărăm dacă intirzie un sfert de oră, nu-i
asa ? (Tinerii rid : da. așa
e. chiar adineauri cineva a
bodogănit că. din pricina
autobuzului, intirziase ieri...
la cinema). Priviți bordeie
le din fotografia asta : ei .
bine, aflati de la mine că
nici eu n-am locuit mai
acătării cu familia mea
cind am venit aici, imediat
dună' război. Două familii
intr-o odaie dărăpănată.
Împărțită orintr-un para
van. iar proprietarul de atunci. un anume Fănică
Munteanu. ne lua De „con
fortul" ăsta o chirie de ne
ustura. în ce condiții locuiti voi ?
. Răspunsul la aceasta întrebare —. întrebare care
celor orezenti le suna cam
bizar, deoarece. în chip
vădit, lor li se bare in firea
lucrurilor să trăiască si să
locuiască așa cum trăiesc

Cu vechii petroliști Constantin Gheorghe și Gheorghe Stângaciu, un dialog in peisajul
înnoit al Moineștilor de azi
și locuiesc azi — a fost dat
nu prin cuvinte, ci nrintr-o
plimbare prin Moineștful
zilelor noastre, prelungire
firească a dialogului generațiilor.
La drept vorbind, nici nu
trebuia să ne îndepărtăm
prea mult de club : jurîmprejurul nostru se ridica
pădurea de blocuri a Lucăcestilor. sortit cîndva să
fie localitate de sine stătă
toare. dar care in prezent
— prin continua extindere
a Moineștilor — a devenit
cartier al orașului, Multe
clădiri edificate in ultimii
ani. multicolore si aerate.
cu fațade din ceramică Pla
cată. cu balcoane cochete
inundate de torente florale.
Dialogul generațiilor se
reinnoadă In centrul orașu
lui, devenit un fremătător
șantier nu numai din prici
na ridicării noilor clădiri,
dar și datorită vastelor lu
crări de aducțiune a apei

potabile și de modernizare
a sistemului de canalizare.
Constantin Gheorghe le arată tinerilor o clădire verzulie de două etaje, care
pare
prizărită
printre
blocurile elegante din jur.
— în 1952, cînd a fost
dată in folosință această
primă clădire ridicată in
anii socialismului, ne care
toti o știam sub denumirea
...nr. 284". căci se găsea la
acest număr de oe strada
unde ne aflăm, ni se
părea o adevărată minune :
era orimul ..bloc" de locu
ințe muncitorești inăltat in
orașul
nostru.
Locuiau
insă mai multe familii in
același apartament, iar baia
era una singură, la subsol.
Dar pentru timpul acela să
stiti că era o primă treap
tă. O treaptă la care voi.
si e normal să fie asa. pri
viți ca la ceva depășit,
anacronic. Un singur lucru
v-as ruga : să n-o uitati !
Tinerii din jurul nostru.

din ce în ce mai atenti —
parcă îsi redescopereau
orașul — au putut afla in
continuare faptul că azi
Producția
industrială a
Moineștilor e de trei ori
mai mare decit acum 16
ani. că în acest răstimp, cel
mai fertil din istoria con
temporană a acestor locuri
si a întregii țări, s-au înăl
țat în oraș 2 500 aparta
mente. două licee, trei scoli
generale, grădinițe si cămi
ne pentru eonii cu peste
700 de locuri, moderne ma
gazine si complexe mește
șugărești. că s-au amena
jat hectare de parcuri si
zeci de mii de metri nătrati de trotuare... Dar ei.
petroliștii anului 2000, con
tinuau să privească emo
ționați clădirea. aceea pri
zărită. de un verde spălă
cit. rătăcită printre blocuri
le impunătoare. O priveau
acum cu alti ochi, ca pe
un monument al începutu
lui de drum.
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Acum, să se facă totul,
să se acționeze
cu toate forțele pentru
Cind culege și primarul,
se umple mai repede carul

mehedinți

,

De citeva zile, în unitățile agri
cole din Mehedinți s-a trecut la re
coltarea porumbului. . Printr-o bună
organizare a muncii, in numeroase
cooperative agricole se înregistrează
viteze de lucru sporite. La C.A.P.
Punghina, cimpul este împinzit de
oameni și mașini. Se recoltează, se
transportă producțiile la locurile de
depozitare, se eliberează terenul, se
pregătește suprafața pe care urmea
ză să se însâmințeze orzul și griul.
Intr-un lan de porumb se afla, prin
tre cooperatori, primarul comunei,
Gheorghe Firu. împreună cu alți oa
meni încadrați in unități din comu
nă lucrează, de la inceputul campa
niei, cot la cot cu cooperatorii la re
coltat. „Acum nu> este vreme de stat
în birou — ne spune. Trebuie să
stringem grabnic întreaga producție.
De aceea am stabilit ca toți locuito
rii comunei să participe zilnic la lu
crările agricole. Altă cale pentru a
depăși ritmul pe care l-am stabilit
la recoltat nu există". La ferma nr. 1
întreaga suprafață de 170 hectare cu
porumb a fost lucrată in acord glo
bal de cooperatori și mecanizatori.
Ei sint- primii interesați să strîngă
repede recolta, să elibereze terenul
de coceni. Tractoarele sint folosite
zi și noapte la pregătirea terenului,
în 4 zile a fost string porumbul de
pe 00 hectare. La ferma nr. 2 se lu

cra la fel de bine. Printre coopera
tori se aflau și Ion Mărăscu. secretar
adjunct al comitetului comunal de
partid, Aristică Cojocarii, președin
tele- cooperativei agricole. Pină la
acea oră realizaseră la recoltat, ca
și cooperatorii, o noi-mă de muncă.
Porumbul a fost strins de pe 132
hectare, întreaga suprafață a fost
eliberată și pregătită pentru semă
nat. Dealtfel, din cele 570 hectare
cit se vor insămînța cu orz, orzoaica
și griu, 364 hectare sint gata să pri
mească sămînța.
Și la cooperativa agricolă vecină,
cea. din Recea, toți locuitorii satului
string roadele toamnei. „Muncim și
ziua și noaptea, ne spune președin
tele cooperativei agricole. Ion Firi,
pentru că vrem să încheiem toate
lucrările în epoca optimă. Ziua, cea
mai mare parte din. forța de muncă
este la recoltat, iar noaptea — la
eliberarea terenului și transportul
cocenilor. Din 353 hectare cu porumb
am recoltat 132 de hectare. întrucit
peste citeva zile declanșăm semăna
tul. am pregătit 220 de hectare din
cele 400 hectare destinate culturii de
griu".
Sint exemple bune de urmat de
toți oamenii de pe ogoarele județului
Mehedinți.

VirqlUu TATARU

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE!

DESFĂȘURAREA lN CONDIȚII OPTIME A ÎNSĂMlNfĂRILORI
arad:

Unități vecine, rezultate
la mare distanță

în județul Arad, din cele 12 500
heclare insămințate cu sfeclă de
zahăr, au fost recoltate, pină in data
de 16 septembrie, doar 2 036 hectare.
Neindeplinirea obligațiilor prevăzute
in graficele de recoltare și livrare se
datorează timpului neprielnic din ul
timele zile, dar mai ales deficiențelor
din unele unități agricole in organi
zarea muncii la recoltare, transport
și depozitarea producției. Cum pot
justifica, de pildă, conducerile con
siliilor unice agroindustriale Arad.
Sîntana și Curtici faptul că unități
le de care răspund au restanțe de
2 000—4 000 tone ?
Edificatoare sint. In acest sens, și
constatările făcute ieri la consiliul
agroindustrial Curtici. La baza de
recepție organizată aici, delegatul
Fabricii de. zahăr din Arad ne-a pre
zentat o situație din care rezultă că
în unitățile din acest consiliu, res
tanțele la livrarea sfeclei de zahăr
se ridică la peste 2 300 de tone. Cele
mai mari rămineri in urmă există la
cooperativele agricole de producție
„23 August" și ..Lumea nouă" (ulti
ma, de pildă, de la data de 13 sep
tembrie și pină astăzi nu a -livrat
nici Un kilogram de sfeclă de zahăr).
De ce nu expediați în mod ritmic
cantitățile de sfeclă? — îl întrebăm
pe președintele consiliului agroindus-

trial Curtici, Adrian Călaj. „Datorită
in principal lipsei mijloacelor de
transport — ni se răspunde : fată de
o capacitate planificată de transport
zilnic de 500 tone sint asigurate mij
loace doar pentru 300 tone".
în unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Curtici, conform grafi
cului, recoltarea sfeclei de zahăr tre
buia incheiată in jurul datei.,.de 15
septembrie, pentru a se putetrttrece
apoi cu forțe sporite la culesul po
rumbului și la executarea însămînțărilor de toamnă. în ritmul în care se
muncește însă, această lucrare nu ar
putea fi terminată decit la... începu
tul lunii viitoare. Iar adevăratele
cauze ale acestei stări de lucruri se
găsesc în slaba organizare a muncii,
în folosirea necorespunzătoare a uti
lajelor agricole. La C.A.P. „23 Au
gust", de exemplu, după data de 22
august, cind s-a declanșat recoltarea
sfeclei de zahăr, combina pentru
sfeclă a fost folosită doar 3—4 zile.
Nici forțele disponibile pentru trans
portul recoltei nu sint folosite satis
făcător : in Curtici există circa 60 de
atelaje particulare, dar pină acum
n-au fost antrenate la transportul
sfeclei de zahăr din cimp.

Mircea DORGOȘAN

Tractoarele - pe cimp,
nu la sediul secției de mecanizare!
ialomița

to I.A.S. Alexondria, cu ajutorul o două benzi transportoare, porumbul depănușat de numai doi lucrători ajunge intr-un buncăr. De aici este pre
luat de mijloacele de transport. Se ciștigă timp la depănușat, la încărcat,
se folosește forță manuală mai puțină. Se reduce, deci, decalajul dintre
recoltare și transportat
Foto : Mircea Lasthic
V

Unitățile agricole din județul Ia
lomița urmează să însâmințeze în
această toamnă 121 000 de hectare eu
griu și orz. Producțiile obținute la
aceste culturi., experiența dobândită
de mecanizatorii și specialiștii ialomițeni au situat constant județul pe
locuri fruntașe. Cu atît mai mult și
în această toamnă pregătirile pentru
însămințarea griului trebuie să se des
fășoare în cele mai bune condiții. Or,
în momentul de față, tocmai arăturile
și pregătirea terenului, lucrări care
determină nivelul viitoarei recolte,
sint rămase în urmă, iar in unele
unități calitatea lor este nesatisfăcă
toare. Pină la data de 17 septembrie,
în județ au fost arate doar 70 450 hec
tare (58 la sută din suprafață) și pre
gătite numai 27 300 hectare (21 la
sută din suprafață).
Ne-am oprit în Consiliul agroin
dustrial Urziceni. unde erau de arat
2 550 de hectare. Aici există 950 hec
tare teren eliberat, după culturile de
vară și floarea-soarelui. suprafață
care asigură front de lucru tractoare
lor pentru paitru zile. Inginerul-șef al
consiliului, Octavian Dumitru. încear
că să ne convingă că „semănatul griu
lui se via face în timpul stabilit". Rit
mul în care se lucrează Insă la arături
și la pregătirea terenului de
monstrează contrariul. Să nu fi tras
inginerul-șef nici o concluzie, pină
acum, din situația care a existat cu
un an in urmă in unele unități ? La
C.A.P. Ciocârlia, unde pregătirea re

Recoltarea florii-soarelui la C.A.P. Săhăteni, județul Buzău

tractorul. Nu am. procedat așa de
oarece multe tractoare sint defecte.
Noi știm să conducem tractorul, nu
să-1 depanăm".
Un răspuns departe de cel aștep
tat. înainte de a se apela la cei care
știu să conducă tractorul, comitetul
de partid avea datoria de a acționa

coltei s-a făcut la timp și în bune
condiții, s-au realizat 4 739 kg la hec
tar, iar la C.A.P. Adîncata, unde nu
s-a procedat așa. au fost obținute
doar 2 800 kg la hectar.
în ziua de 14 septembrie, în unită
țile din consiliu au fost executate
arături numai pe 120 hectare din
cele 240 prevăzute. Situația de pe
teren arată că grupele de mecani
zatori au fost constituite doar pe...
hîrtie. Pentru semănatul griului,
mecanizatorii de la cooperativa agri
colă Adîncata mai aveau de arat, la
15 septembrie. 500 de hectare. Din
tre acestea. 248 hectare erau elibe
rate de floarea-soarelui și alte cul
turi de vară, iar 110 hectare — mi
riște. „La 14 septembrie s-au arat
5 hectare cu două tractoare" — ne
6pune inginera Georgeta Pascu. pre
ședinta cooperativei. Este adevărat,
dar cu acest ritm ar trebui pentru
arături..., 100 de zile.
în drum spre o tarla II înțîlnim
ne șeful secției de mecanizaie. -Pet-re
Păun, care ne spune flă se ară cil
6 tractoare. în cimp. însă, lucra in
brazdă doar un tractor. Din cele 32
tractoare. 13 zăceau in secție : 8 fără
mecanizatori. 2 fuseseră aduse să li
se atașeze pluguri. 2 erau defecte și
ultimul pe geantă. „Adevărul e că
n-avem tractoriști, caută să ne asi
gure secretarul comitetului comunal'
de partid din Adîncata. Ion Malcea.
Singura soluție era să-i mobilizăm
pe toți cei care știu să conducă

(Urmare din pag. I)

fabrică, din cele 1 960 tone planifica
te, nici un kilogram de sfeclă 1
Acestea sint cauzele care fac ca din
stocul de 9 000—10 000 tone sfeclă,
necesar pentru trei zile — cit trebuia
să aibă acum Fabrica de zahăr din
Tg. Mureș — s-au asigurat numai
3 000 tone.
Pe cimp, în depozite intermediare,
există importante cantități de sfeclă,
dar există insuficientă preocupare
pentru aducerea acesteia in fabrici
conform graficelor. Numai In zona

PRODUCEREA ENERGIEI ELEC
TRICE IN CENTRALE PE BAZA DE
CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Oradea, județul Bihor, cu 367,4
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 9,5 la sută la produc
ția de energie electrică Ia bornele
generatoarelor și la graficul de pu
tere la dispoziția sistemului energe
tic național, iar productivitatea mun
cii cu 21.7 Ia sută ; consumul de
combustibil convențional pentru pro
ducerea energiei electrice și termice
a fost redus cu 0,4 la sută, iar con
sumul de energie electrică pentru
consumul propriu tehnologic cu 1,9
la sută. Unitatea s-a încadrat în bu
getul de cheltuieli.
Locul II : întreprinderea electrocențrale Craiova.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Deva.
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE ȘI
PREPARAREA CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră
Bărbăteni. județul Hunedoara, cu
778.3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,2 la sută la pro
ducția netă, 7,8 la sută la producția
fizică, 0,4 la sută la producția marfă
vindută și încasată ; volumul de pre
gătiri miniere a fost depășit cu 46 la
sută ; cheltuielile totale la 1 000 lei
producție marfă au fost reduse cu
1,6 Ia sută — iar cele materiale cu
3.8 la sută.
Locul II : întreprinderea minieră
Lupeni, județul Hunedoara.
Locul III : Mina Cojnănești, jude
țul Bacău.
IN INDUSTRIA METALURGICA —
SUBRAMURA METALURGIEI
FEROASE
Locul I : întreprinderea „Ciocanul"
Nădrag, județul Timiș, cu 677,7
puncte.
Principalii indicatori de plan au

•) Indicatorii privind producția netă,
productivitatea muncii, costurile de
producție și beneficiile sint calculați
pe șapte luni.

fost depășiți cu : 25,2 la sută la pro
ducția fizică, 3,1 la sută la producția
marfă vindută și încasată, 9,1 la sută
Ia beneficii, 16,5 la sută la mărfuri
livrate la fondul pieței ; au fost re
duse consumurile normate cu 1 la
sută la materii prime și materiale de
bază și cu 15 la sută la energie
electrică și combustibili.

cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție marfă au scăzut cu 2.8 la.
sută, iar cele materiale cu 4,2 la sută ;
au fost realizate sarcinile de export.
Locul II: întreprinderea de por
țelan Alba Iulia, județul Alba.
Locul III : întreprinderea „Metaloglobus" București.
INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORARIT,
PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de morărit-panificație Teleorman, cu 1404,2
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 33,8 la sută la pro
ducția'netă, 27,3 la sută la producția

PANOUL FRUNTAȘILOR PE OPT LUNI ALE ANULUI
Locul II : întreprinderea de con
strucții metalice Tecuci, județul
Galați.
Locul III : întreprinderea lamino
rul de tablă Galați.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE,
MAȘINI AGRICOLE. AUTOCA
MIOANE ȘI AUTOTURISME
Locul I : întreprinderea „Tehnometal" Timișoara, județul Timiș, cu
971.5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 17,6 la sută la pro
ducția fizică, 1,3 la sută Ia producția
netă. 2,5 la sută la beneficii, cu 0.5
Ia sută la productivitatea muncii ;
consumurile normate au fost reduse
cu 4.9 la sută la energie electrică și
combustibili și cu 0,5 la sută la ma
terii prime și materiale de bază.
Locul II : întreprinderea „Automecanica" București.
Locul III : Fabrica de piese auto
și produse metalice Pitești, județul
Argeș.
ÎN RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Rafinăria Ploiești cu 1 755
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 15,3 la sută la pro
ducția netă, 19,3 la sută la producția
fizică, 11,9 la sută la producția
marfă vindută și încasată ; cu 15,3
la sută la productivitatea muncii, iar
la beneficii cu 12.1 la sută ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție mar
fă au scăzut cu 0,8 la sută ; au fost
reduse consumurile normate de ener
gie electrică și combustibili cu 3,6
la sută.

cu 0,8 la sută, iar cele materiale cu
1.4 la sută.
Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare Șimleu Silvaniei,
județul Sălaj.
Locul III : întreprinderea de ma
teriale izolatoare București.
IN INDUSTRIA TEXTILA
(BUMBAC)
Locul I : întreprinderea „Textila"
Timișoara, județul Timiș, cu 602,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 24,9 la sută la ex
port. 0,5 Ia sută la producția netă,
0.9 la sută la producția marfă vin
dută și încasată, 1,1 la sută la pro
ductivitatea muncii și cu 4.9 la sută
la beneficii ; s-au redus consumu
rile normate de materii prime si ma
teriale de bază cu 0,5 la sută, iar
cele de energie electrică si combus
tibili cu 2,1 la sută.
Locul II : întreprinderea „Textila"
Pitești, județul Argeș.
Locul III : întreprinderea „Țesătoria" Codlea, județul Brașov.
CENTRALA INDUSTRIEI STICLEI
SI CERAMICII FINE,
A ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de porțe
lan Curtea de Argeș, județul Argeș,
cu 1193,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fast depășiți cu : 6.7 la sută la pro
ducția netă. 7,9 la producția marfă
vindută și încasată. 11.2 la sută la
livrări de mărfuri la fondul pieței ;
7.5 la sută la productivitatea muncii,
iar la beneficii cu 28,9 la sută ;

fizică, 26 Ia sută Ia producția-marfă
vindută și încasată, 14,4 la sută la
livrări la fondul pieței, 33.1 la sută
la productivitatea muncii, iar la be
neficii cu 46,3 la sută ; au fost redu
se cheltuielile totale la 1 000 Iei producție-marfă cu 2,1 la sută, iar chel
tuielile materiale cu 3,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de '.morărit-panificație Covasna.
Locul III : întreprinderea de morărit-panificație Neamț. .
ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
ȘI INGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de
porc Timiș, cu 480,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10 la sută la livră
rile la fondul de stat de came de
parc, 14 la sută la efectivele de ani
male la sfirșitul. perioadei; cheltu
ielile la 1 000 Iei producție-marfă au
fost reduse cu 1 la sută, iar benefi
ciile planificate au fost depășite cu
25 la sută.. S-au depășit, de aseme
nea. sarcinile de plan la producția
fizică. /
Locul II : întreprinderea de stat
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor Ulmeni, județul Călărași.
Locul III : întreprinderea de stat
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor Bacău.
CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
Locul I : Trustul de montaj utilaj
chimic București, cu 628,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12,5 la sută la pro
ducția netă. 8,1 la sută la produeti-

Lucian CIUBOTARU

fabricii de zahăr din Tîrgu Mureș se
află depozitate in cimp, sub cerul li
ber. 7 000 tone de sfeclă, care — după
aprecierea specialiștilor — pierde
zilnic 0.03 la sută din conținutul de
zahăr. Iar pe măsura trecerii timpu
lui aceste cantități cresc. Este o si
tuație care cere din partea organe
lor agricole din județ, a conducerilor
unităților agricole și comitetelor co
munale de partid să ia neîntîrziat
măsuri ferme care să asigure inten
sificarea ritmului de recoltare și
transportare a sfeclei la fabricile de
prelucrare, conform graficelor.

La C.A.P. Peștera, ju
dețul Constanța, floa
rea-soarelui s-a copt
de mult, dar recoltarea
intîrzie : din 450 hecta
re s-au recoltat numai
260. Floarea-soarelui
se rotește după Soa
re, iar culegătorii ei
se tot invîrt in jurul
pomilor, după umbră.

Desen
de NIC. NICOLAESCU

::

Locul II: Combinatul petrochimic
Brazi.
Locul III : Rafinăria Crișana.
IN INDUSTRIA CIMENTULUI
ȘI A MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți șl
azbociment Medgidia, județul Con
stanța, cu 1 559,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11,8 la sută la ex
port, 3,3 la sută la producția fizică,
17,6 Ia sută la producția marfă vin
dută și încasată ; au fast depășite
sarcinile de plan cu 0.5 la sută la
producția netă și productivitatea
muncii ; cheltuielile totale la 1 000
lei producție marfă au fost reduse

energic pentru organizarea temeini
că a muncii mecanizatorilor, pentru
întronarea disciplinei și ordinii, de
a exercita un control exigent asupra
îndeplinirii zilnice a programului de
lucru.

Sfecla să fie livrată potrivit cerințelor
de zahăr

Sarcinile și angajamentele asumate în întrecere
- exemplar îndeplinite
în întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții, în trans
porturi și agricultură, in centralele industriale și in institutele de cer
cetare științifică și inginerie tehnologică și de proiectare, in unitățile din
sectorul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii se desfășoară cu
succes întrecerea socialistă.
Ca urmare a rezultatelor obținute pe perioada 1 ianuarie—31 august
1981 și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți in
criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii august *), pe
primele locuri se situează :
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vitatea muncii și cu 2,9 la sută la
beneficii : cheltuielile materiale pla
nificate la 1 000 lei producție de constructii-montai au fost mai mici cu
4.4 la sută ; s-au redus consumurile
fizice normate la ciment cu 30 la
sută, iar la combustibili și carburanți
cu 20 la sută.
Locul II : ■ Trustul de construcții
industriale si agrozootehnice Bucu
*
rești.
Locul III : Trustul de instalații și
automatizări București.
REGIONALE DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferate
Constanta cu 204,5 puncte.
Principalii indicatori de olan au
fost depășiți cu : 12,6 la sută la pro
ducția netă. 13,7 la sută la produc
tivitatea muncii. 0,3 la sută la volu
mul de transport, iar la beneficii cu
26,6 la sută ; a fost redus consumul
de combustibili și energie electrică cu
1.7 la sută.
Locul II : Regionala de căi ferate
Cluj.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
-INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercia
lă de stat mărfuri alimentare si ali
mentație publică Alba Iulia. județul
Alba, cu 989 puncte.
Principalii țpdicatorl de plan au
fost depășiți cu z 1,3 la. sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 1.4
la sută la volumul desfacerilor de
mărfuri pe un lucrător si cu 102,2
la sută la beneficii.
Locul II : întreprinderea comercia
lă de stat mixtă Anina, județul Caras-Severin.
Locul III: întreprinderea comer
cială de stat mărfuri industriale
Tîrgu Jiu. județul Gorj.
IN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Covas
na cu 588,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9,3 la sută la pro
ducția netă. 4,9 ia sută la producția
marfă si prestări de servicii. 41,6 la
sută Ia beneficii. 2,3 la sută la ex
port. 3.3 la sută la livrări de măr
furi către fondul pieței ; au fost re
duse cheltuielile la 1 000 lei produc
ție marfă și prestări servicii, cu 4,4
la sută.
Locul II : Uniunea confecții. în
călțăminte. prestări servicii Bucu
rești.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești-Neamț.
(Agerpres)

Foto : C. Stoicescu

Sarcina cea mai
importantă in agricultură
(Urmare din pag. I)

însămințărilor a sosit, schimbul de
semințe încă nu s-a încheiat, iar în
unele județe a întârziat chiar și
condiționarea acestora. Organele agricole au datoria de a rezolva ne
întârziat și cu cea mai mare răs
pundere problema asigurării se
mințelor. de a acționa energic pen
tru începerea semănatului, astfel
incit lucrările să se încheie la ter
menele stabilite : 1 octombrie in
zonele de deal și 15 octombrie in
restul țării.
întrucit acum sarcina cea mai
importantă este grăbirea stringerii
recoltei și desfășurarea in condiții
optime a însămințărilor. organele
și organizațiile de partid au dato
ria de a desfășura o intensă acti
vitate politică si organizatorică pen
tru mobilizarea și participarea la
muncă a tuturor forțelor de Ia sate.,
să asigure folosirea din zori si pină
seara tirziu a mijloacelor mecanice,
în această perioadă de virf a mun
cilor agricole, toți locuitorii satelor
trebuie să iasă la cîmp pentru
stripgerea recoltei, pentru execu
tarea celorlalte lucrări de sezon. în
spiritul Legii organizării producției
și a muncii in .agricultură sint
o*
bligați să participe la recoltat to'ti
locuitorii satelor, inclusiv lucrătorii
diferitelor întreprinderi si institu
ții. Un sprijin substantial acestor
lucrări sint chemați să-1 acorde
muncitorii și funcționarii de la orase. elevii si studenții. Trebuie fă
cut totul ca întreaga recoltă să ajungă in timp scurt la adăpost în
magazii, să fie pusă o temelie pu
ternică producției anului 1982.

în cetatea siderurgică a Reșiței

Cotele înalte ale
răspunderii muncitorești
Documente ale vre
mii atestă că la Re
șița s-a născut, cu 210
ani in urmă, otelul
românesc. De atunci
flacăra industrială a
acestei cetăti de foc
arde continuu. Dar
Reșița de astăzi nu
este doar un izvor de
otel fierbinte, ci si un
izvor de inteligentă,
de creativitate tehni
că. „Noi producem de
cîtiva ani încoace. în
fiecare an. mai bine
de un milion tone de
oțel — ne spune to
varășul Petru Elena,
secretarul comitetului
de partid din combi
nat. Deși producem
mai puțin cantitativ
decit Hunedoara sau
Galati, prin tradiție,
prin experiență, prin
spiritul de inițiativă,
colectivul resitean se
află între detașamen
tele de frunte ale si
derurgiei. Dovadă —
in acest an. nouă ne-a
revenit cinstea de a
lansa chemarea la în
trecere socialistă către
toti siderurgistii pa
triei".
Se desprinde din a- *
ceste cuvinte un sen
timent al mîndriei
unui colectiv mun
citoresc puternic, an
gajat plenar in în
făptuirea a ceea ce
partidul. .
secretarul
Său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au
cerut metalurgistilor :
valorificarea superioa
ră a materiilor prime,
fabricarea unor sorti
mente de metal de
înaltă calitate si efi
cientă, pe măsura
creșterii cerințelor economiei
naționale.
Afirmația că aici au
prioritate astăzi crea
tivitatea. tehnică, pre
ocuparea perseverentă
pentru sporirea valo
rii
metalului.
are
drept temei realizările
dobindite în acest
prim an al cincinalu
lui : producind otel
mai mult — la otelul
aliat depășirea fiind
de peste 26 000 de tone
— siderurgistii reși-

teni au asigurat eco
nomiei cantităti supli
mentare de laminate ;
fată de angajamentul
anual de a produce
peste plan 10 000 tone
profile, s-au fabricat
Dină acum, peste pre
vederi. 14 000 tone.
Angajamentul ne în
tregul an prevedea economisirea a 3 500
tone de combustibil
conventional, dar rea
lizările au ajuns, pină
acum, la 5 320 de tone.
Economii importante
s-au obtinut și la con
sumul de energie electrică — peste 2 800
MWh.
Suportul
acestor
succese este activita
tea harnică, gospodă
rească a formațiilor de
lucru. Despre o serie
de acțiuni care au
contribuit la organiza
rea superioară a mun
cii. la întărirea disci
plinei în producție
ne-au vorbit otelarii
Gheorghe Turbureanu
si Andrei Kiss, furnalistul Petru Sfercocea,
Erou/ăl Muncii Socia
liste. laminatorul Ni
colae Lupașcu. Desfăsurînd larg întrecerea
socialistă.
colectivul
combinatului a depă
șit. de la începutul
anului și pină acum,
producția netă plani
ficată cu 27 milioane
de lei. fată de 10 mi
lioane de lei cit pre

vedea
angajamentul
pe intregul an. La
cote inalte de realiza
re a planului se află
nu numai otelul si la
minatele. ci si alte
produse : la cocs me
talurgic plusul de pro
ducție se ridică la
11 650 de tone, la cal
car
siderurgic
la
38 155 tone, ia cără
mizi refractare utili
zate în siderurgie la
320 de tone, la fontă
brută la 24 400 tone.
Toate aceste reali
zări reflectă preocu
parea neostenită pen
tru nou. pentru per
fectionarea tehnologii
lor de lucru, a func
ționării instalațiilor în
care se plămădește
sau este prelucrat me
talul. O seamă de ino
vații. de îmbunătățiri
tehnologice aduse cup
toarelor stau la baza
reducerii consumurilor
de combustibil si energie electrică, ela
borarea unor noi re
țete de încărcare a
cuptoarelor de la otelărie și a furnalelor
a scurtat durata șar
jelor. Așadar, angaja
mentul siderurgistilor
fată de partid si po
por înseamnă Înainte
de toate faptă.

Nicolae CATANA
corespondentul
„Scinteii”
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PERFECTIONAREA PREGĂTIRII PROPAGANDIȘTILOR

A1X-A EDIȚIE A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCG“

premisa unei noi calități în învățămîntul politico-ideologic
In pregătirile aflate in plină des
fășurare la comitetele județene, mu
nicipale și orășenești de partid pen
tru inceperea unui nou an de stu
diu in invățămintul politico-ideolo
gic, pe prim plan se situează in
prezent instruirea propagandiștilor,
activitate de care depind in foar
te mare măsură calitatea și eficiența
învățămintului. Un schimb de expe
riență care a avut Ioc recent, in ca
drul instruirii anuale, organizate de
secția de propagandă a C.C. al
P.C.R., a directorilor și a directori
lor adjuncți ai cabinetelor județene,
municipale și orășenești pentru
activitatea ideologică și politicoeducativă, a pus in lumină un
șir de inițiative și metode folosite
cu bune rezultate in acest domeniu,
a căror cunoaștere prezintă cu atit
mai mult interes in perspectiva
noului an de studiu.

Dinamismul vieții noastre politice
și sociale aduce mereu in cimpul ac
tivității ideologice probleme, idei, teze
noi — contribuții creatoare ale parti
dului nostru la dezvoltarea teoriei
revoluționare. Dacă ne-am referi doar
la citeva din documentele de partid
mai recente, precum cuvintările de
mare importanță teoretică și practică,
rostite de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la Congresele țărănimii, sindicatelor,
consiliilor oamenilor muncii, cu pri
lejul gloriosului jubileu al partidului,
la aniversarea „Scînteii" sau la re
centele Consfătuiri de lucru de. la
C.C. al P.C.R.. avem o imagine
a bogăției problematicii noi care
se cere aprofundată in dezbate
rile ideologice. In mod firesc, această
problematică se află în centrul pro-,
gramelor de instruire a propagandiș
tilor la cabinetele județene, munici
pale sau orășenești. Ideile cuprinse
in expunerile tovarășului Nicolae
Ceaușescu sint abordate in cadrul in
struirilor programate in pragul nou
lui an de studiu, atit in expuneri te
matice (pe pildă,' despre direcțiile de
acțiune pentru creșterea eficienței
economice, căile adincirii continue a
democrației socialiste, întărirea rolu
lui conducător al partidului în‘etapa
actuală, participarea crescîndă și efi
cientă a tării noastre la circuitul eco
nomic mondial, politica externă a
P.C.R. și a României socialiste etc.)
cit și in dezbateri și seminarii.
O asemenea pregătire, menită să

inlesnească însușirea problematicii
actuale, interne și internaționale, este
esențială, dar pe lingă aceasta, multi
propagandiști simt și nevoia unei
pregătiri mai aplicate, corespun
zătoare temelor din programele de
studiu. Aceasta se realizează. în
deobște, mai ales în cadrul instruiri
lor organizate lunar la, cabinetele
pentrti activitatea ideologică și poli
tico-educativă. Diversificarea tot mai
accentuată, in ultimii ani. a invățâmîntului politico-ideologic a creat
insă unele dificultăți in realizarea
unei asemenea pregătiri. într-adevâr,
cum poate fi asigurată pregătirea
propagandiștilor la temă, in condițiile

lor practice cu care se confruntă
cursanții. Este, așa cum arată expe
riența organizațiilor de partid, o mo
dalitate sigură de avlega învățămîhtul politico-ideologic de viață, de a-i
imprima un caracter militant, comba■ tiv. Și-a dovedit oportunitatea in
acest sens practica unor comitete ju
dețene, municipale și orășenești de
partid de a include, in instruirile lu
nare, informări ale primului secretar
sau altor membri ai biroului asupra
hotăririlor adoptate de organul de
partid respectiv și stadiului îndepli
nirii, lor (Constanța, Covasna) ; expuneri-infotmări ale cadrelor din eco
nomie asupra indeplinirii planului de

Concluziile unui schimb de experiență
între cabinetele pentru activitatea ideologică
și politico-educativă
în care programele pentru fiecare
curs prevăd o foarte mare varietate
de teme, din care organizațiile iși
aleg temele adecvate preocupărilor
lor specifice ? Un răspuns demn de
luat în seamă oferă experiența Cabi
netului pentru activitatea ideologică
și politico-educativă al sectorului 3
din Capitală. Colectivul cabinetului a
adoptat sistemul ca, lună de lună, să
examineze programele tuturor cursu
rilor din sector și să extragă temele
care apar in mai multe cursuri. Pen
tru aceste teme se organizează la
cabinet expuneri-dezbateri. Venind la
cabinet în ziua fixată în fiecare lună
pentru pregătire, propagandiștii gă
sesc afișată lista expunerilor care se
țin in diferitele săli și participă la
acea expunere care corespunde pro
gramului propriului curs. Temele
care figurează” in programele unui
număr mic de cursuri sint grupate in
funcție de conținutul lor, organizipdu-se consultații. Bineînțeles, siste
mul dă rezultate în condițiile în care
fiecare propagandist cunoaște bine
programul cursului pe care-1 conduce
și ca atare știe ce să aleagă din mul
tiplele posibilități care i se oferă.
O instruire cu adevărat eficientă a
propagandiștilor nu este de conceput
fără informarea lor asupra realităților
economico-sociale, asupra probleme-

producție (Lugoj). Intr-un șir de mari
unități economice s-a introdus siste
mul ca in fiecare lună directorul sau
un alt membru al consiliului oame
nilor muncii să se intilnească cu pro
pagandiștii din unitate spre a-i pune
la curent cu modul cum se realizează
principalii indicatori de plan, cu difi
cultățile sau neajunsurile care se ma
nifesta intr-un sector sau altul. Pro
pagandiștii au astfel posibilitatea să
pună aceste aspecte in dezbaterea
cursanților, să le îndrepte atenția spre
soluționarea lor.
Sporirea . forței de influențare și
mobilizare a învățămintului reclamă
în egală măsură perfecționarea pre
gătirii metodice a propagandiștilor,
Înarmarea lor cu acele metode apte
să asigure însușirea temeinică a cu
noștințelor, dezvoltarea gîndirii crea
toare. De aceea, activitățile metodice,
ca, de pildă, dezbateri privind moda
litățile de atragere a tuturor cursanților la discuții, de integrare organică
in procesul de invățămint a mijloace
lor audiovizuale (cabinetul municipal
Cărei, cabinetele județene Harghita,
Constanță), trebuie să fie nelipsite și'
să-și sporească ponderea in cadrul
pregătirii lunare. Propagandiștii — au
arătat mai multi directori de cabinet —■
au avut mult de învățat din schimbu
rile de experiență organizate pe baza

inlerasistențelor, (propagandiștii din
cadrul aceleiași unități participă pe
■ rind la cursul unuia dintre ei și apoi
au impreună un schimb de păreri
asupra felului cum au fost conduse
dezbaterile). în Capitală, precum și la
Covasna, Iași s-a folosit cu succes
așa-numitul control frontal : activiști
de partid, lectori, cadre didactice care
predau științe sociale participă simul
tan )g toate, cursurile, care au loc in
aceeași zi intr-o anumită unitate,
după care iși comunică observațiile,
aprecierile in prezența tuturor propa
gandiștilor.
în sfirșit, vorbind despre experiența
bună in pregătirea propagandiștilor,
nu putem să nu amintim activitatea
rodnică desfășurată de uncie cabinete
in direcția elaborării unui bogat ma
terial documentar, informativ. Mai
ales, ni s-a părut demnă de remarcat
orientarea Cabinetului municipal
București spre elaborarea nu atit a
unor materiale redacționale, care în
deobște pot fi găsite in ziare, reviste,
cit mai ales a unui material grafic
ilustrativ — scheme, grafice, care pot
fi ușor multiplicate și puse astfel la
indemina nu numai a propagandiști
lor, dar și a oricărui cursant. De pil
dă, caietul documentar pe tema
„creșterea eficientei economice in
condițiile noului mecanism economico-financiar" conține aproape 40 de
scheme de cea mai mare utilitate în
cunoașterea elementelor componente
ale noului mecanism și a modului lui
de funcționare. Un nou documentar
pe problemele primirii în rindurile
partidului va fi pus la indemina ce
lor care studiază statutul partidului.
O broșură deosebit de bogată în date
și ilustrații este menită să informeze
asupra realizărilor și perspectivelor
de dezvoltare ale municipiului Bucu
rești. Toate acestea se adaugă caie
telor metodice (pină acum 14 numere),
care, pe lingă planuri de expuneri,
scheme și grafice, fac cunoscute ex
periența. metodele folosite de cei mai
buni, mai pricepuți lectori și propa
gandiști.
...Inițiative, metode, acțiuni care
deja și-au dovedit rodnicia in instrui
rea propagandiștilor. Receptivitatea la
nou a organelor de partid, a cabine
telor poate să determine extinderea
lor largă, cu reale foloase pentru în
treaga activitate de propagandă in
noul an de studiu.

Ada GREGORIAN

„ȘTEFAN LUCHIAN
Fără îndoială, genul
în care se încadrează
această nouă realizare
cinematografică româ
nească, intitulată „Lu
chian". este cel al fil
mului biografic. Dar ce
de
biografie ?
fel
Film despre un geniu creator al poporului nostru, „Luchian" contribuie, în
felul lui specific, la ac
tualizarea in conștiințe
a unor valori ale te
zaurului artistic spiri-,
tual românesc. Nicolae
Mărgineanu (care sem
nează regia si. de ase
menea, scenariul — acesta împreună cu Io
sif Naghiu) aspiră (evitind. in genere, rumantarea si melodra
ma) să creeze un film
despre condiția artis1 tului — in luptă cu
o dublă determinare
tragică: pe de o parte,
boala, cumplită și incu
rabilă, ridicată aici la
rang de simbol al limi
tei fizice ; pe de altă
parte, societatea, care
disprețuia creatorul adevărat si il condamna
la mizerie ori lâ de
gradarea morală a
unei arte academizante, de salon.
Principiul cronologic
(succesiune și. in final,
concomitentă de pla
nuri) este imbinat cu
cel al unui acuzat con
trast dramatic — intre
sănătatea Si vitalitatea
adolescenței (cind Lu
chian. „tinăr si nepă
sător ca un zeu",
repurta performante
sportive și victorii
mondene) și maladia
care torturează sufle
tește. îl imobilizea
ză sl care va sfirsi
prin a paraliza „mina '
fermecată", ce zugră
vea anemone, amenințind să întunece privi! rea : între năzuința
susținută de muncă
eroică și nobil ideal, și
realități sociale depri
mante. strivitoare.
Suferința fizică și
umilința socială apar
mereu in „Luchian" ca
poveri ale existentei
artistului, dar și ca
„fatalități" pe care el
le contestă și. în su
premă instanță, le in
fringe prin rezistentă
și opoziție, prin voință
morală.
Efortul de informa
ție al scenariștilor
este evident. Chiar si
scenele ce recreează
impreiurări
binecu
noscute ale .existenței
pictorului depășesc aneodoticul in direcția
semnificativului. Două
îmi
par
direcțiile
generalizării în „Lu
chian". Le-aș numi
portretul zbaterii artis
tului intr-o societate
ostilă si portretul vie
ții interioare, in care
drama se învecinează
cu efortul de a în
vinge și cu generoasa
deschidere spre oa
meni. în privința celui
dinții — filmul insistă
pe conflictul dintre op
țiunile lui Luchian și
arta promovată în sa
loanele epocii. Un con-

flict estetic, (ce impli
că criteriul realismu
lui. autenticității, pro
bleme ale raportului
dintre desen si culoare,
ale armoniilor coloristice), dar mai ales un
conflict de principii de
natura angajării socialpolitice. atita vreme cit
chipurile bătrînilor ne
căjiți, muncitorilor la
lucru, al cărbunarului,
ale florăreselor cu chip
nobil și meditativ ori
imaginile „Mahalalei
Dracului", aîe așteptă
rii „la împărțitul porumbului". ale mo
mentului 1907 și cel
al incendierii cona
celor erau imagini
ale realității. în pri
vința cblei de-a doua
dimensiuni a filmului
— mereu, în locul ac
centului pe epic, în
filmul lui Mărgineanu
apare preocuparea ex
plorării universului in
terior. a sondării in
conștiința
chinuită,
cind trează, cind tul
burată de lovituri și
opreliști, cind puter-

sine și are puterea
să-si transgreseze su
ferința,
obiectiveze
arta — în imagini ale
timpului in care tră
iește. expresii ale an
gajării realiste si ale
curajului exprimării
unei atitudini tranșate
de adevăr social si
protest uman.
Un film despre un
maestru al culorii și al
luminii cu „viată si
bucurie", al „materiei
chemate să cînte" (Arghezi), presupunea și
performante de dome
niul frumuseții și ex
presivității cinemato
grafice. Atributele și
calitățile ce țin de do
meniul vizualului o de
monstrează. Decorurile
și costumele arhitectu
lui Nicolae Drăgan și
ale Cătălinei Iacob sint
de ținută. Imaginea lui
Cătălin Ghibu este ra
finată, incercind, cind
e posibil, o parafrază
stilistică in reflectarea
ambianțelor, peisaje
lor, oamenilor, echiva
lări și concurări ale
tonalităților și strălu
cirilor specifice ta
blourilor lui Luchian.
La ritmul aparte al
acestui film de stări și
nuanțe, ce imtțină re
constituirea realistă cu
metafora poetică, con
cură si mișcarea apara
tului. și montajul Cristinei Ionescu, și muzi
ntc cristalizata
sfișiată a . artistului., ca lui Lucian Mețianu,
ca și coloana sonoră
„Luchian"
conține
(inginer Silviu' Camil).
desigur și destule sec
Cit privește actorii,
vențe ce aparțin linei
bine aleși și bine
fresce de epocă, zu conduși, se remarcă
grăvită cu' dorința odupă cum o cerea
rolul prin farmec și
biectivității (acele sec
distincție (Maria Ploac,
vențe. inegale ca Stră
Monica Ghiuță), prin
lucire și tonus, ce au
simplitate și aplomb.
ca decor saloanele o(Mircea Constantines
ficiale și cele ..ale recu), prin haz (Ovidiu
atelierelor Schumacher), prin cafuzaților"
pictorilor si conacele
paritatea de a ■- face
pregnante și apariții
mecenaților. intrecerile sportive, bătăile cu episodice (Constantin
Băltărețu).
Fructififlori ori Cafe Fialcind interesante date
kowsky — locul întîlale modelului au
nirii artiștilor și „tea
tentic și ale scena
trul". in care Maceriului. George Constan
donski iși recita ron tin. in rolul lui Bogdelurile). Interesant, pe dan-Pitești, creează un
mari porțiuni, insă, ur erou cinematografic in
teresant prin ameste
mărind un sondaj inte cul
de intuiție, fran
rior. imaginea se su- chețe si cinism împins
biectivează. Percepem la extrem. Cit privește
lumea cu ochii si su
pe Ion Caramitru, in
fletul. cu tulburarea, terpretul lui Luchian.
slăbiciunea ori spaima acesta realizează o
deosebită —
și ostilitatea artistului creație
rolul lui Luchian marsuferind și mereu lovit.
cind un nou moment
Adesea, in locul recon
de autodepășire in ca
stituirii reci se prac
riera artistului — prin
tică și se urmărește puterea de a incarna o
gamă largă de trăiri,
sugestia. Scenele do
cumentare, dar mai atitudini și sentimente
și mai ales prin capa
ales cele rod al
citatea de a sugera o
ficțiunii au reverbeimensă suferință și
rație poetică, fascina
sfișiere sufletească cu
ție (ca scena cu acele mijloace
pregnante :
fără a cădea niciodată
chei ruginite, găsite in
în „poză", in „melo
iarbă, păstrate o vreme
dramă", în „demon
și apoi abandonate).
: cu autentieiTensiunea evenimente strație"
tate hrănită din inteli
lor esțe dublată și chiar gență. miza pe mijloa
depășită de tensiunea ce realiste și o remar
trăirilor, și transfigu
cabilă combustie inte
rării lor in artă. Am
rioară.
aminti in acest sens
„Luchian" impune
scena în care bolnavul
prin capacitatea de a
Luchian descoperă un emoționa spectatorul
răsculat agonizînd. O cu alte mijloace decit
imagine artistică
______ rele- cele ale melodramei :
vind că artistul adevă atributele artei ade
rat. oricît de lovit ar vărate.
fi. poate să vadă si să
se ridice dincolo de Natalia STANCU

PE SCENA OPEREI ROMANE

Două capodopere
ale literaturii
muzicale românești

I

Două capodopere ale literaturii
muzicale românești, care ar putea
străluci pe oricare scenă lirică a
lumii și, dacă ne gindim bine, nu
ar avea multe opusuri, din creația
ultimelor decenii. cu care să se
compare — opera comică in două
acte „O noapte furtunoasă" de Paul
Constantinescu și tabloul coregrafic
„La piață" de Mihail Jora — au
fost prezentate miercuri in cadrul
prestigiosului festival. Despre pri
ma, prin toamna anului 1935, ime
diat după premieră, entuziasmat,
Mihail Sebastian nota ; „Verva, iro
nia acestei mici opere comice sînt
cu adevărat pe linia lui Caragiale.
Transpus din teatru in muzică, ge
niul caragialesc iși păstrează toată
virulența..." ; .... încercarea tinărului compozitor Paul Constantinescu
este o directă și țericită transpune
re muzicală a mahalalei românești,
surprinsă in pitorescul ei sonor șl
trecută din dialogul lui Caragiale
in jocul dialectic al orchestrei". Ta
bloul coregrafic într-un act „La
piață" de Mihail Jora era apreciat
de poeta Mariana Dumitrescu. în
1932. tot cu ocazia premierei, ca o
frescă în care aspectele critice ale
realității, aflate în prim plan, îm
bracă haina ridicolului și sint tra
tate cu mijloacele expresive ale co
micului : burlescul, caricatura.
„O noapte furtunoasă" deci, mai
tinără ca oricind, acum, in aceste
zile, pe scena festivalului, după
mai bine de 45 de ani de la pre
mieră. înțelegem o dată mai mult
marea artă a lui Paul Constantinescu. măiestria cu care, desprinzind
ritmica interioară a dialogurilor, a
vorbelor fiecărui personaj caragia
lesc, află de fapt cheia ritmului si
rimei textului său : a elaborat o
construcție simfonică, pigmentată
de motive bine cunoscute celei de-a
doua jumătăți a veacului trecut, de
melisme de ‘ influentă orientală, de
ritmuri apusene, ba mai mult, de
tălmăcirea unor melodii găsite în
culegerile lui Anton Pann — „Cîntec<? de lume" și „Spitalul amoru
lui". A împletit romanțe dulcege cu
motive de inspirație populară, a
continuat izul de romanță al cintecului „Angel radios", acompaniat
de acordeon, cu verva unui ritm
popular, a trecut fulgerător de la
o prețioasă declamație la stilul cintecului de mahala, de la o stare la
alta, a lansat semnale, scurte por
tretizări sonore, replici-simbol care
se aud. preluate de orchestră, tonuri
contrastante, neașteptate, pline de
vervă, de savoare... Toate pentru a
ne descrie lumea lui Jupîn Dumitrache, care ține „la onoarea lui dă
familist", lume plină de pretențiile
și fasoanele Vetei și Ziței. de de
clamațiile „studintelui și amploia-

teatre
A.R.I.A.
(la Ateneul
Român) :
Concertul Filarmonicii din Dresda
(R.D. Germană). Dirijor : HERBERT
KEGEL, solistă : ANNEROSE
SCH
MIDT — 20; (la Sala mare a Palatu
lui) : Baletul „SOPIANAE" din Pecs
(R.p. Ungară) — 18; (la Studioul de
concerte al Radioteleviziunii) : An
samblul folcloric MARIA FARAN
DOURI (Grecia) — 18.

tului" Rică, de „incendiile" din * se foiesc precupetele. fetele cu cobiliță. coșarii, chivutele. mătură
care abia-abia scapă Spiridon, de
„aprobările" ipistatului Ipingescu,
toarele. un bețiv, un taraf, pluto
de încurcăturile lui Chiriac — un
nierul țanțoș care ne loc se îndră
„Titircă mai tinăr".
gostește de Chiva... Este, pină aici,
Deceniile au dat operei „O noap
fresca descrisă de fantastica mu
zică a lui Mihail Jora, cu fiecare
te furtunoasă" și mai multă tine
rețe. Așa cum plină de farmec răpersonaj introdus în scenă printr-o
melodie, printr-o temă, mai întil
mine. după ani de zile, regia lui
delicat enunțată, apoi bine marcată
Jean Rinzescu, ca o compoziție de
de orchestră. Ion Tugearu introdu
referință care luminează generos
farmecul textului caragialesc in
ce win acest stop-cadru o idee cu
care spectacolul debutează si se în
„respirație muzicală". Astfel, i-am
cheie, urmind în general firul ac
aplaudat, sub bagheta lui Carol
țiunii dorite de compozitor. Pe
Litvin, pe inegalabilul comic al sce
parcurs insă, adaugă noi personaje:
nei lirice, un actor de primă mări
Goe. Mâmițica si totul ar curge fi
me — Constantin Gabor (Jupin Duresc dacă „noutatea" nu ar schim
mitrache), pe Florin Diaconeseu —
ba sensul desfășurării. Ion Tugea
un Rică Venturiano de mare vervă,
ru se lasă inspirat de muzică, con
care marchează in cele cîteva re
struiește cu sensibilitate dansurile
plici, prin accentuarea comicului de
Chivei și ale plutonierului (expre
situație, punctul culminant al spec
sivă. cu unduiri parcă de lujer, cu
tacolului. „strecurindu-se“ cu ușu
mișcări mai mult elegante decit
rință prin zig-zagurile atit de difi
pătimașe ne-a apărut Aurora Ro
cile și derutante
pornite de la
taru. alături de excelentul dansator
„Angel radios'1 la tremoloul fricii,
George Bodnarciuc), de asemenea,
la tragicomica sa constatare ; „Vai,
reușitul moment „chefliul și tara
ce noapte furtunoasă!", la enunțul
ful" (implinit cu vervă și umor de
fanfaron al unor „mari prințipuri".
Ștefan Bănică, Adrian Gheorghiu
Am remarcat debutul tinerel solis
și Adrian Caracaș) sau dansul co
te Adriana Alexandru-Pop (Spiri
șarului. țese cu abilitate atmosfera
don). care a adus un plus de pros
de
neconfundat a acestei „scene"
pețime, de noutate spectacolului,
in care se consumă mici-mari dra
insuflînd parcă tuturor dorința de
me. mici-mari iluzii.... dar. atunci
a ieși din tipare, de a crea. pe
cind șe abate de la partitură, ceea
Lucia Becar (Veta). intr-un rol îmce s-a și intimplat, in sensul com
plinit cu aplomb, cu siguranță, zupletării listei de personaje gindite
grăvit în culori bine alese ; pe
de compozitor — rupe acțiunea,
Marcel Anghelescu (Chiriac). în geproduce nedumeriri, introducind o
neral reușit, uneori insă ingroșind
curioasă scenă ritmică, (ritmuri
prea mult replicile, Matilda Onofrei
populare osenești si oltenești in
(Zița), Valentin Loghin (Ipingescu)
tr-o piață de acum 6 decenii ! ?),
care, alături de Veta- și Rică. au
brodată pe un transparent motiv
dat farmec celebrului cvintet final...
conflictual. nu face altceva decit să
Dacă opera lui Paul Constanti
scadă tensiunea spectacolului, dind
nescu a fost o reluare, baletul „La
spectatorului senzația că trebuie sa
piață" de Mihail Jora lansează pe
treacă peste „pata albă" si să reia
scena festivalului o premieră : vi
firul acțiunii de unde a fost între
ziunea coregrafică semnată de Ion
rupt. ...Fără îndoială, o „paranteză"
Tugearu. Se propune un limbai de
dans modem — după cum afirmă
nesemnificativă, care poate fi eli
autorul — renunțarea la pantomiminată, pentru ca baletul să poată
mă, la detaliu romanțios. Cortina
etala intr-adevăr momentele re
se ridică și stop-cadru. fotograful
„trage-n poze" lumea pieței. Lume ușite. să poată sublinia marea pu
tere de sugestie a muzicii.
pestriță, colorată, o piață a anilor
1920, în care. printre dughenele cu
Smaranda OȚEANU
„mărunțișuri", cu .... calde si reci".

AGENDĂ FESTIVALULUI
• Ateneul Român găzduiește în această seară, la ora 20, cel de-al
doilea concert al Filarmonicii din Dresda, dirijat de Herbert Kegel,
, , avlnd
ca solistă pe Annerose Schmidt (pian). In program : pagini de Paul Des
sau, Beethoven, Mussorgski și Rapsodia I de Enescu.
• Pentru iubitorii artei coregrafice — la ora 18, la Sala Palatului —
spectacolul ansamblului de balet „Sopiane" din Pecs (R. P. Ungară).
• La ora 18, in Studioul de concerte al Radioteleviziunii : concertul
ansamblului folcloric Maria Farandouri — Grecia.
• Șl, in fine, încă un moment de mare interes, intilnirea cu valorosul
colectiv al Teatrului Mare Academic al U.R.S.S. (Opera Română, ora 19),
care propune in Festival spectacolul „Dama de pică" de Ceaikovskl.

• Opera Română : Dama d«
pic*.
Spectacol susținut de Teatrul Mare
Academic de stat al U.R.S.S. — 19.
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lui iporomete (premieră) —
19,30, (sala Atelier) : Așteptindu-l pe
Godot — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Anchetă
asupra unui tînăr care nu a făcut ni
mic — 19,30, (sala Grădina Icoanei) :
Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chaillot
— 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 20.

• Teatrul de comedie : Există nervi
— 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) ;
Nu ne naștem toți la aceeași virstă —
19,30. (Ia clubul C.F.R.-Triaj) : Jean,
fiul lui Ion — 15.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(grădina Boema) : Idolul femeilor —
20.
• Ansamblul „Rapsodia română'4
La fintina dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Nu vă
ascundeți după uși — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la sala GiuIești) : Legenda cintârefului — 17.

cinema
Continuindu-și cercetă
rile minuțioase, solide, con
sacrate unor personalități
de seamă ale culturii ro. mânești, Valeriu Râpeanu
întreprinde în acest al doi
lea volum din „Cultură și
istorie" (editura „Cartea
Românească") o amplă analiză marxistă, caracteri
zată de suplețe și compre
hensiune, asupra lui Nico
lae Iorga și Gheorghe I.
Brătianu. Primul este o pa
siune mai veche a criticului
și istoricului literar. Acum,
personalitatea fascinantă a
lui Nicolae Iorga este ur
mărită in paginile revistei
„Sămănătorul". Un capi
tol semnificativ. „N. Ior
ga înainte de „Sămănăto
rul", are rolul de a confi
gura „portretul artistului
în tinerețe" pină in mo
mentul cind preia condu
cerea revistei. „în 1903, N.
Iorga nu mai reprezenta
doar o speranță, ci o per
sonalitate a culturii noas
tre" : profesor universitar
Ia 23 de ani, membru co
respondent al Academiei
la 26, autorul unui număr
impresionant de. volume
scrise intr-un ritm ce a
stîrnit nu numai uimirea
entuziastă, dar și invidia
tinărul
minimalizatoare.
savant luase deja pe cont
propriu o amplă și răsună
toare acțiune de cercetare
critică a valorilor litera
turii române, reeditind-o
pe aceea, mai veche, maioresciană. „Viața intelec
tuală a românilor în 1899"
reprezintă o aducere la zi,
o actualizare a celebrei
teorii maioresciene (a „for
melor fără fond"). „Pagini
de tinerețe" și „Viața in
telectuală"
marchează,
după opinia lui V. Râ
peanu.
sămănătorismul
dinainte de «Sămănătorul»".
Critica tinărului istoric,
spre deosebire de aceea
mai veche, a lui Maiorescu,
este numai un punct de
afirmarea
plecare spre
plenară a idealului. De la
critica literaturii, N. Iorga
trece, spre sfîrșitul seco
lului, la critica instituțiilor,
a căror modernizare con
stituie obiectivul
luptei

cultură, nu rămine
mai puțin impresionantă,
prin actualitatea ei, credin
ța savantului in imensele
resurse înnoitoare ale culturit in forța ei reală de
împrospătare și revoluțio
nare a conștiințelor. în această direcție. Iorga poate
fi considerat fără ezitare
un mare precursor. Ace
leași idei și direcții de ac
țiune se pot regăsi Ia Spiru
Haret ori la Rădulescu-Motru, iar această identitate
de vederi nu este o coin
cidență întimplătoare. ci
rodul aceleiași pătrunză-

sale. în această evoluție
maturizare a vederilor
toricului — „Sămănătorul"
constituie cea de a treia
fază, ultima, a criticii lui
Iorga, care devine acum o
„critică socială", luminată
de idealul solidarității na
ționale, idee complexă și
contradictorie, pe care se
clădește „sămănătorismul"
lui Nicolae Iorga.
Principalul merit al în
tinsei exegeze a lui V. Râ
peanu asupra mobilurilor
și rezultatelor activității
lui Iorga la „Sămănătorul"
(din paginile căruia va fi

a fi preluate la scurt timp
după premiera pariziană,
„lupta literară" a lui Ior
și nu numai a lui —
ga
viza un pericol real,' Mai
mult, potrivit
aprecierii
cercetătorilor avizați, „trupele străine dădeau . în
București un număr mai
reprezentații
mare
de
decit Teatrul Național", iar
înalta
sociediletanții din
tate găseau de cuviință să
prezinte pe aceeași scenă
piese franceze in limba
franceză. De aceea. V. Râ
peanu scrie cu îndreptă
țire :„N. Iorga a respins

Valeriu RÂPEANU =

„Cultură și istorie ✓✓
extrasă cartea definitorie
„O luptă literară")
con
stă în Înlăturarea, pas cu
pas, a multor prejudecăți
ori vederi înguste ce mai
apasă încă destule alte cer
cetări asupra contribuției
lui N: Iorga. V. Râpeanu
crede, împreună cu alți cri
tici literari, că „sămănătoririnul" nu este o mișcare
sau un curent literar (decit
în subsidiar) și, ca atare, el
nu poate fi judecat prin
prisma „ultimelor" cuceriri
ale esteticii moderne. Este
un curent social si o doc
trină ideologică cu valoare
practică imediată. Esența
sa constă in înțelegerea
culturii ca factor unifica
tor pe plan social și națio
nal. Din acest unghi, lite
ratura este privită prin
prisma modului cum pune
în lumină problemele acute
ale societății
românești,
principala fiind drama ță
rănimii. Văzînd în cultură,
in general, mijlocul schim
bărilor pe care le dorea,
eroarea, evidentă.. constă
în absolutizarea culturii ca
unicul instrument al schim
bării. Dacă este profund
utopică această voință de
a reforma viata socială

toare diagnosticări a stării
societății
românești la
sfîrșitul sec. XIX și înce
putul sec. XX. Importul
„civilizației
ușoare", ab
formelor specifice acelei
„la belle epoque" din Apus
(Franța indeosebi) nu fă
cea decit să accentueze dis
crepanța dintre „fond" și
„formă", dintre adevăratele
probleme sociale și falsele
tipare de evoluție ale vieții
intelectuale și artistice a
timpului. Lupta virulentă
a istoricului
împotriva
cosmopolitismului, nu lip
sită de excese, este confir
mată de posteritate și, oricite erori de gust și este
tice s-ar mai descoperi irj
activitatea de critic a lui
Iorga, direcția lui de atac
rămine, în genere, valabilă.
Epoca in care Iorga „tuna
și fulgera" contra importu
rilor masive dar nesemnifi
cative. menite doar să ' sa
tisfacă gustul snob al
„inaltei societăți", oretindea cu necesitate asemenea
drastice intervenții. Cind
Teatrul Național — arată
V. Râpeanu — iși Umplea
repertoriul cu piese lipsite
de orice valoare si care
aveau doar „meritul" de

o situație anormală pen
tru Teatrul Național al unei
țări și nimeni nu poate sus
ține că el s-a situat pe o
poziție falsă. înalta socie
tate a vremii dădea dovada
unei lipse sfidătoare de tact
și a unui cosmopolitism agresiv. Dreptatea a fost de
partea lui Iorga". Nu in
toate acțiunile întreprinse
lucrurile stau întocmai așa,
dar meritul esențial al lui
V. Râpeanu constă in de
limitare și explicare con
vingătoare, în dezvăluirea
suplă a punctelor in care
un anumit exces al virtu
ților le transformă. ' prin
viziunea ingustă, prin ab
solutismul și exclusivismul
marelui critic. în propriile
lor defecte. Iată un alt
exemplu. în istoriografia,
mai ales literară, româ
nească, „sămănătorismul"
lui N. Iorga a rămas aso
ciat de o sumă de epitete
fără acoperire. Astfel, rine
zice „sămănătorism" spune
ori subînțelege automat un
șir de etichete peiorative :
„idilism", ..patriarhal", „pa
seism" ori „regresiune în
trecutul idealizat" etc. V.
Râpeanu observă aici cum
defectul soluțiilor propuse

i

N. Iorga se răsfringe,
in mod cu toul neadecvat,
și asupra diagnosticului pe
care savantul l-a dat. cu
mare luciditate, vieții so
ciale si intelectuale a
timpului său, analizate prin
prisma tulburătoarei „dra
me a țărănimii". Idealizind
trecutul, un anumit trecut,
Iorga nu-și pierde de fel
luciditatea cind e vorba să
descrie in lumina unui
crud adevăr soarta țărăni
mii. „Idilismul" de care e
acuzat apare ca efect al
neînțelegerii ori al relei
credințe de care au fost
animați detractorii, nu nu
mai de ieri, ai savantului
cetățean. ' „A trata deci
ideile sămănătoriste ale lui
N. Iorga drept -diversio
niste» (etichetă cu destul
de mare putere de circula
ție in studiile consacrate
criticului — n.n.) ni se pare
astăzi a reedita opinii fi
nind de preistoria ideolo
giei noastre culturale. Să
mănătorismul constituie o
expresie elocventă a criticii
sociale întreprinse de sa
vant, denunțind injustițiile
sociale, sărăcirea revoltă
toare a țărănimii noastre,
flagrantele inechități din
țară" — scrie V. Râpeanu,
elucidind astfel, intr-una ‘
din cele mai convingătoare
exegeze consacrate lui N.
Iorga, cîteva din contra
dicțiile sămănătorismului.
Dealtfel, luciditatea, spi
ritul științific, obiectivita
tea in analiză caracterizea
ză cam tot ce a< scris V.
Râpeanu, inclusiv întinsul
studiu, aplicat și nuanțat,
bazat pe criterii științifice,
consacrat istoricului Gh. I.
Brătianu, studiu care de
monstrează
modernitatea
metodei acestui
savant,
contribuțiile sale la afirma
rea tradiției, mitului și le
gendei ca izvoare fertile in
elucidarea unor etape' din
dezvoltarea istorică a po
poarelor.
Cartea lui V. Râpeanu
este o solidă contribuție Ia
valorificarea
moștenirii'
culturale a unor mari per
sonalități ale vieții spiri
tuale a poporului român.

C. STA.NESCU

• Ștefan Luchian SCALA — 9; 11,15
13,30; 15.45; 18; 20,15, CAPITOL
9
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA
9
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii :
DRUMUL SĂRII — 15,30: 17,45 : 20.
• „Tridentul" nu răspunde : PACEA
— 15,30; 17,30: 19.30.
• Duelul : VIITORUL — 15,30; 17,30;
19,30.
• Convoiul : MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : FLA
CĂRA — 15,30; 17,30: 19,30.
• Vocile : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,30; 20,15.
• Echipajul : PATRIA — 9; 12,15;
15.45; 19. FESTIVAL — 9; 12; 16; 19.
CULTURzVL — 9; 12: 16; 19.
• învățătorul : CENTRAL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Procurorul acuză : TIMPURI NOI
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Piedone in Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, la
grădină — 20, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15: 20,30, FAVORIT —
9: 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20,15, grădina
CAPITOL — 19,30.
• Polițist sau delincvent : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, GRADINA
MIORIȚA — 20.
• Aventurile lui Mark Twain 11,30; 14, Viața e frumoasă —
19 : DOINA.
• Scene din viața de familie : BUZEȘTI — 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : DACIA — »;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
a Io, ho, ho : LIRA — 15,30; 17,30
19,30.
• zăpada albă a Rusiei : COTROCENI — 15; 17.30; 20.
• Orele fiicelor i MUNCA — 15,30;
17,45; 20.
• Vara speranțelor : ARTA - 9;
11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Julek : PROGRESUL — 16: 18; 20.
• Aventuri in Marea Nordului : vicTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
GRADINA LIRA — 20.
a Domnișoara Noorie : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
gradina buzești — 19,30.
• Războiul stelelor: EXCELSIOR — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 19,45, TOMIS — 8.45;
11,15; 13,45; 16,30; 19,15, la grădină —
20,15, EFORIE — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
19.45.
• Cariera mea strălucită : GRIVIȚA
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. GRA
DINA GLORIA — 20.
• Un șerif extraterestru : FEREN
TARI — 10.30; 15.30: 17.30: 19,30. VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trecătoarea : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15.30; 17,45; 20, AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădi
nă — 19,45.
• Orașul tăcerii : MODERN — 9;
11,15; 13.30: 15.30: 17,45; 19,45. la gră
dină — 20,30, GRADINA PARC-HOTEL
— 20.
• Sînt timid, dar mă tratez : POPU
LAR — 15.30; 17,30; 19.30.
• Articolul 420 : COSMOS — 10; 13;
16; 19.
• Mica romanță : GRĂDINA FESTI
VAL — 19,45.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România
Cu ocazia celebrării celei de-a 37-a aniversări a sărbătorii naționale a
Republicii Socialiste România, in numele Comitetului Central al Partidului
Popular Revoluționar Laoțian, al guvernului, poporului laoțian și al nostru
personal, dorim să vă exprimăm felicitările noastre călduroase dumneavoas
tră și prin dumneavoastră Partidului Comunist Român, Marii Adpnări Națio
nale, guvernului și poporului frate român.
în cursul celor 37 de ani care au trecut, sub conducerea clarvăzătoare a
Partidului Comunist Român, avînd în fruntea sa pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, poporul român, harnic și creator, a depus toate eforturile in con
struirea socialismului în țara sa, permițind Republicii Socialiste România să
devină o țară socialistă dezvoltată, dotată cu o agricultură și o industrie mo
derne. cu o cultură progresistă, cu o știință și o tehnică înaintate, în care viața
poporului se îmbunătățește zi de zi.
Aceste succese constituie o contribuție la salvgardarea păcii și securității
în Europa și în întreaga lume, ca și o încurajare a spiritului luptei națiunilor
pentru independență -națională, democrație și progres social, ridicînd astfel
prestigiul Republicii Socialiste România pe arena internațională. Fie-ne per
mis să salutăm sincer aceste strălucite succese ale poporului frate român, pe
care Ie considerăm ca și ale noastre.
Folosim această ocazie solemnă pentru a exprima mulțumirile noastre
sincere Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, guvernului
și poporului frate român pentru sprijinul și ajutorul acordate cauzei luptei
noastre revoluționare in trecut, cit și in prezent, în transformarea și edifi
carea socialistă.
Fie ca poporul frate român să obțină noi și tot mai mari succese în
îndeplinirea rezoluțiilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist
Român în vederea înaintării țării către prosperitate.
Fie ca solidaritatea și prietenia frățească între partidele, guvernele și
popoarele laoțian și român să se întărească continuu.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian,
Prim-ministru al Republicii Democrate
Populare Laos

popular județean, în cadrul căreia
le-au fost înfățișate aspecte ale dez
voltării social-economice și culturalștiințifice a municipiului și județului
Iași, preocupările oamenilor muncii
din această parte a tării pentru tra
ducerea cu succes in viață a hotăririlor celui de-al XII-lea Congres
al partidului.
Oaspeții au vizitat, apoi. Comple
xul de învățămînt-cercetare-producție al Institutului politehnic „Gh.
Asachi", platforma industrială a ora
șului. „Universitatea „Al. I. Cuza“„
precum și o serie de monumente
istorice si obiective de cultură si artă
ieșene.
în onoarea delegației bulgare. Con
siliul popular județean a oferit un
dejun.
(Agerpres)

Delegația Adunării Populare a R P.
Bulgaria, condusă de Stanko Todo
rov, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Adunării Populare, care se află in
țara noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale, a făcut, joi, o vizită
in municipiul Iași.
Delegația a fost însoțită de Nico
lae Giosan, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Marii Adunări
Naționale, de Emilia Sonea, vicepre
ședinte al M.A.N.
A luat parte Petăr Danailov, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.
Parlamentarii bulgari au avut o
întrevedere cu Leonard Constantin,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., primsecretar al Comitetului județean Iași
al P.C.R., președintele Consiliului

Plecarea secretarului general al Partidului
Socialist Costarican
La plecare, ‘ pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de tovarășii
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., și Dumitru Turcuș, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.R.
(Agerpres)

Joi a părăsit Capitala tovarășul Al
berto Salom Echeyerria, secretar ge
neral al Partidului Socialist Costarican, care, însoțit de Luis Carlos Alva
rado, secretar regional al P.S.C., a
efectuat o vizită de prietenie în țara
noastră la 'invitația C.C. al P.C.R.

Președintele E.D. A. a părăsit Capitala
Joi după-amiază a părăsit Capita
la tovarășul Ilias Iliou. președintele
Uniunii Democratice de Stingă din
Grecia — E.D.A., care. la invitația
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, a făcut o vizită in
tara noastră.

I

Pe aeroportul - Otopeni. oaspetele
a fost salutat de tovarășii Virgil
Cazacu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. Ghizela Vass. membru al
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

SUFANUVONG
Președintele Republicii,
Președintele Adunării Populare Supreme
a Republicii Democrate Populare Laos

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis
tru i guvernului, a trimis o tele
gramă primului ministru al Regatului
Țărilor de Jos, Andreas van Agt, cu
ocazia învestirii in această funcție,
prin care ii adresează sincere felici
tări și cele mai bune urări de succes
in activitate. în telegramă se exprimă

convingerea că relațiile statornicite
între Republica Socialistă România
și Regatul Țărilor de Jo6 se vor dez
volta continuu, pe toate planurile, în
interesul reciproc al popoarelor noas
tre, spre binele cauzei păcii, secu
rității și înțelegerii în Europa.

Plenara Consiliului Uniunii Centrale

a Cooperativelor Meșteșugărești
Joi a avut loc plenara Consiliului
Uniunii Centrale a Cooperativelor
Meșteșugărești, avind la ordinea de
zi analiza îndeplinirii sarcinilor de
plan pe cele opt luni și probleme or
ganizatorice.
La lucrările plenarei a participat
tovarășul Emil Bobu, membru ai Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
Participanții au analizat modul de
îndeplinire ,a sarcinilor de plan din
acest an in lumina indicațiilor date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Relevind succesele obținute de lucrăto
rii din cooperația meșteșugărească in
aplicarea neabătută a politicii parti
dului nostru, plenara a stabilit o se
rie de măsuri menite să ducă la în
deplinirea planului pe 1981, primul
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' .eșcoalâ
Emisiune în limba germană
Agenda
Festivalului
„George
Enescu"
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Fapte de eroi ai muncii șl vieții
socialiste
Din sălile de concert și de specta
col ale Festivalului internațional
„George Enescu"
Film artistic : „Balada lui Andy
Crocker". (Producție a studiourilot americane). In distribuție : Leo
Masser, Jimmy Dean, Pat Hlngle,
Jim Haworth, Agnes Moorehead.
Regla : George Mc Covan

an al noului cincinal. Participanții
s-au angajat ca, în întîmpinarea
Congresului al VI-lea al cooperației
meșteșugărești, să-și intensifice efor
turile, Să facă totul pentru înlătu
rarea lipsurilor ce s-au mai manifes
tat, pentru realizarea exemplară a
planului de producție și prestări
servicii.
La punctul doi al ordinii de zi,
plenara a hotărît eliberarea din func
ția de președinte al UCECOM a to
varășului Teodor Haș, urmînd să pri
mească alte însărcinări.
Plenara a ales în unanimitate ca
președinte al Consiliului Uniunii
Centrale a Cooperativelor Meșteșugă
rești pe tovarășul Virgil Trofin,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

12.10 Telejurnal
22.30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
16.30 O viață pentru o idee ț Alexandru
Obreja (1860—1937)
17,00 Festivalul
internațional „George
Enescu" • „Crăiasa zăpezii"
de
Liana Alexandra — operă pentru
copil.
Interpretează
ansamblul
„Voces primavera" (dirijor : Claudiu Negulescu) și orchestra de stu
dio a Radiotelevizlunll (dirijor :
Ludovic Baci)
18,00 Universul femeilor (reluare)
18,35 Muzică ușoară
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,25 Cintarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran (re
luare)
20,45 Studio T ’81
21,00 Festivalul internațional „George
Enescu" • Selecțiunl din specta
colul ansamblului de balet „Sopllanae" din Păcs
22.10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR
Direcția drumurilor din M.T.Te.
reamintește conducătorilor auto :
1. Datorită lucrărilor de deviere a
drumului național nr. 7 între Călimănești — Brezoi. circulația ne acest
drum este închisă Dină la 31 octom
brie ac. pentru următoarele cate
gorii de mijloace de transport :
a. — Autotrenuri rutiere de trans
port marfă și frigorifice avînd lun
gimea totală mai mare de 12 ml.
b. — Toate mijloacele de trans
port a căror lățime constructivă sau
a încărcăturii depășește 2,5 ml.
c. — Toate categoriile de trans
porturi cu tonaj si gabarit depășit.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19,
20 și 21 septembrie. In țară : vreme ră
coroasă. Cerul va fi temporar noros.
Vor cădea ploi locale, mal frecvente in
vestul și nordul tării. Vint slab pină la
moderat, cu unele intensificări în vest

Circulația pentru aceste categorii,
de autovehicule pe perioada respec
tivă se va desfășura pe rutele înve
cinate semnalizate corespunzător, cu
indicatoare de orientare.
Posesorii de autorizații speciale de
transport cu tonaj și gabarit depășit
pentru acest traseu se vor prezenta
la unitățile de drumuri emitente. în
vederea înscrierii pe acestea a noilor
rute de transport.
2. Peptru celelalte categorii de vehi
cule circulația pe acest drum se în
trerupe zilnic intre orele 11.30—19,30
și respectiv 22.00—5.00 dimineața, cu
excepția zilelor de simbătă. duminică
și sărbătorilor legale.
și la munte. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre 6 și 14 grade, izolat
mal coborite in estul Transilvaniei, iar
maximele vor fi cuprinse între 16 și 24
de grade. Dimineața, local, ceață. In
București : Vreme răcoroasă. Cer tem
porar noros, favorabil ploii. Vint slab
pină la moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre 8 șl 10 grade, cele
maxime între 19 și 22 de grade. Dimi
neața ceață slabă. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

Cronica

zilei

.Tovarășul Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut, joi, o
întîlnire cu Hassan Aii, ministrul co
merțului din Irak. Au fost discutate
posibilitățile dezvoltării in continua
re a schimburilor comerciale și coo
perării economice dintre cele două
țări, în spiritul înțelegerilor bilaterale la nivel înalt.
★
Joi după-amiază, tovarășul Ștefan
.
Andrei, ministrul afacerilor externe,
a avut o intrevedere cu doamna dr.
G. K, T. Chieps. ministrul resurselor
minerale și gospodăririi apelor din
Republica Botswana, care efectuează
o vizită în țara noastră la invitația
Ministerului Minelor.
în cursul convorbirilor au fost
evocate bunele raporturi dintre
România și Botswana și s-a eviden
țiat însemnătatea inițierii de acțiuni
de cooperare in producție în dome-'
niul minier și pe alte planuri dintre
cele două țări.
în cadrul schimbului de opinii pri
vind situația din Africa australă s-a
accentuat necesitatea accesului la in
dependență al Namibiei, a încetării
actelor de agresiune ale RepuSlicii
Sud-Africane, lichidării politicii de
discriminare rasială și apartheid din
Republica Sud-Africană, creării con
dițiilor de pace și stabilitate pentru
progresul economic și social indepen
dent al tuturor statelor din zonă.
A'
Delegația militară condusă de generalul-colonel Heinz Kessler, ad
junct al ministrului apărării naționa
le și șef al Direcției principale .po
litice a Armatei Populare Națiohale
a R.D. Germane, .care efectuează o
vizită în țara noastră, și-a continuat
convorbirile la Consiliul politic su
perior al armatei. Oaspeții. împreună
cu generalul-Iocotenent Gheorghe
Gomoiu. adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi-

liului politic superior al armatei, au
vizitat Miizeul militar central, uni
tăți militare din București și Con
stanța, obiective turistice de pe lito
ralul românesc al Mării Negre și din
Delta Dunării.
Delegația militară a R.D. Germa
ne a fost primită de tovarășul Ion
Stoian, prim-secretar al Comitetului
județean Constanța al P.C.R.
A
La Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu" din Capitală au
început, joi. lucrările unui simpozion
de muzicologie organizat de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste,
Academia de științe sociale si poli
tice și Uniunea compozitorilor și mu
zicologilor în cadrul manifestărilor
dedicate centenarului nașterii lui
George Enescu.
Cuvintul de deschidere a fost rostit
de Petre Brâncuși, președintele /Uniu
nii compozitorilor și muzicologilor.
Participanții au fost salutați de Ladislau Hegeduș, secretar de stat Ia
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste.
Simpozionul reunește muzicieni de
prestigiu din țara noastră, precum
Si din Anglia, Belgia. Berlinul oc
cidental. Bulgaria. Cehoslovacia. Re
publica Populară Chineză, Franța,
R.D. Germană.'Italia. Iugoslavia, Ja
ponia. Mexic, Mongolia. Polonia,
Portugalia. Statele Unite ale Americii. Ungaria. Uniunea Sovietică, Ve
nezuela.
A

Jpi dimineață a avut loc la ClujNapoca vernisajul Expoziției acade
mice de carte sovietică, organizată
potrivit acordului dintre Academia
Republicii Socialiste România și Aca
demia de științe a Uniunii Sovietice.
La manifestare au vorbit academi
cianul Victor Preda, președintele fi
lialei Cluj-Napoca a Academiei, și
L. E. Cerniak, redactor-șef la Editura
„Nauka" din Moscova.
(Agerpres)

Ansamblul ialomițean „Borcea" din Fetești a cîștigat
Marele premiu și locul întîi la Festivalul mondial
de muzică și dansuri de la Angers (Franța)
Participind la Festivalul mondial
de muzică și folclor de la Angers
(Franța) in compania unor formații
deosebit de valoroase reprezentind
Austria. Belgia. Canada. Cehoslova
cia, Grecia. Italia, R.F.G.. Peru. Po-

lonia. Portugalia. Spania. Turcia, la
care s-au adăugat prestigioase gru
puri folclorice din Franța, ansam
blul „Borcea" din Fetești, reprezen
tind România, avînd o comportare cu
adevărat remarcabilă, s-a clasat pe
locul întîi. cîștigînd marele premiu.
Peste 50 000 de spectatori i-au ur
mărit pe membrii ansamblului in
cele 6 zile de concurs, interpretînd
sultele de dansuri din Oltenia. Mol
dova. Muntenia. Oaș, Ialomița si Că
lușul. Hora staccato, parada instru
mentelor și nemuritoarea Ciocirlie.
(Mihai Vișoiu).

IAȘI : Al 4-lea Congres
național de patologie
infecțioasă
Sub egida Uniunii societăților de
științe medicale și a Societățiide
_
boli infecțioase. narazitologie si epi
demiologie. la Iași s-au deschis lu
crările celui de-al 4-lea Congres na
țional de patologie infecțioasă. ma
nifestare științifică de amploare, la
care participă numeroși specialiști
din tară și de peste hotare (participă
cercetători din Anglia. Suedia. Fran
ța. U.R.S.S.. Cehoslovacia Ungaria,
R.D.G.. Polonia etc).
Programul congresului cuprinde
trei teme xde importantă majoră
pentru medicina contemporană in
general, și nentiru patologia infecțioasă în special. Prima temă —
„Progrese recente în terapia bolilor
infecțioase" — are ca scop trecerea în
revistă a cunoștințelor actuale pri
vind terapia etiologică și patogenică
a bolilor infecțioase. A doua temă
este consacrată discutării implicați
ilor legate de patologia infecțioasă si
parazitară tropicală, cu posibilități
de implantare în zonele temperate,
iar cea de a treia abordează pro
bleme actuale, clinice și terapeutice,
ale hepatitei virale, afecțiune cu
răspîndire in numeroase țâri ale glo
bului. Congresul durează trei zile —
17—19 septembrie. (Manole Corcaci).
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La invitația primului ministru nl
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, prim viceprim-ministru al
Republicii Irak, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției,
Taha Yassin Ramadhan. a efectuat
o vizită oficială de prieten’e in
România în perioada 16—17 septembrie 1981.
Prim viceprim-ministrul Irakian,
Taha Yassin Ramadhan. si persoanele care l-au însoțit s-au bucurat
de o primire călduroasă, expresie a
bunelor relații de prietenie și colabo
rare statornicite între cele două țări
si popoare.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, l-a primit pe
prim viceprim-ministrul guvernului
irakian. Taha Yassin Ramadhan. cu
care a avut o convorbire cordială,
în care au fost abordate aspecte ale'
raporturilor bilaterale, precum și
unele probleme internaționale de in
teres comun. Cu acest prilej a avut
loc un schimb de mesaje de prie
tenie
între
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Saddam Hussein,
secretarul general al Partidului
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Irak.
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis
tru al guvernului român, și tovară
șul Taha Yassin Ramadhan. prim viceprim-ntinistru al guvernului ira
kian. au avut convorbiri desfășurate
într-o atmosferă prietenească, de
stimă reciprooă si deplină înțelegere.
în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă in le
gătură cu preocupările actuale din
cele două țări în domeniul dezvol
tării lor economice și sociale și s-a
făcut o analiză amănunțită a ansam
blului raporturilor dintre România
și Irak.
De ambele părți s-a subliniat că
întîlnirile. convorbirile si contactele
dintre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. și președintele Republicii
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Irak, tovarășul Saddam Hussein, înțe
legerile convenite la cel mai înalt ni
vel au o importantă hotărîtoare pen
tru întărirea prieteniei și dezvoltarea
colaborării între cele două țări și
popoare. A fost, de asemenea, re
levată utilitatea întîlnirilor la nivel
ministerial care au avut loc între cele
două țări. Cele două părți au hotărit
să continue dezvoltarea sistematică
a raporturilor dintre țările lor. prin
realizarea unor înțelegeri pe termen
lung, in interesul celor două popoare
prietene, pe baza trainică a respec
tării stricte a principiilor indepen
dentei și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne si avan
tajului reciproc.
în cursul convorbirilor au fost analizate stadiul actual al principale
lor ăcțiuni de cooperare economică,
hotărindu-se măsuri concrete pentru
realizarea lor în cele mai bune con
diții. Totodată, au fost examinate noi
proiecte de cooperare. îndeosebi in
producția industrială. în transporturi,
agricultură și în domeniul materiale
lor de construcții si locuințelor.
Cu această ocazie a avut loc o se
siune extraordinară a Comisiei mix
te comerciale si de cooperare eco
nomică si tehnică româno-irakiană,
la care delegațiile celor două țări
au fost conduse de președintele
părții române in această comisie, to
varășul Ion Dincă. prim viceprimministru al guvernului, și de președințele părțli irakiene, Hassan Aii,
membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, ministrul comerțului. La încheierea lucrărilor,
șefii celor două delegații au semnat
Procesul verbal al sesiunii, care pre
vede măsuri menite să conducă la
dezvoltarea schimburilor comerciale
și la intensificarea cooperării econo
mice dintre cele două țări. Totodată,
s-a hotărit ca viitoarea sesiune or
dinară a ' Comisiei mixte românoirakiene să aibă loc Ia Bagdad, în
cursul trimestrului IV al acestui an.
Abordîndu-se unele probleme in
ternaționale actuale, a fost exprima
tă îngrijorarea României și Irakului
față de tensiunea care persistă in

lume și s-a evidențiat necesitatea de
a se acționa cu hotărire și deplină
responsabilitate pentru diminuarea
încordării, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de pace, destindere,
independentă și colaborare, pentru
rezolvarea pe cale pașnică, politică,
a tuturor stărilor de conflict din di
ferite regiuni ale lumii, pentru adop
tarea de măsuri ferme de dezarmare
și, în primul rînd, de dezarmare
nucleară, pentru trecerea la pași
concreți în direcția edificării noii
ordini economice internaționale, pen
tru democratizarea raporturilor din
tre state, astfel încit să fie asigurată
pe deplin respectarea drepturilor
popoarelor de a-și hotărî singure
soarta, de a se dezvolta libere, în
conformitate cu propriile lor năzu
ințe.
Partea irakiană a făcut o prezen
tare a cauzelor conflictului dintre
Irak și Iran și a circumstanțelor care
au condus la izbucnirea ostilităților
dintre ele.
Partea română și-a exprimat pro
funda sa preocupare în legătură cu
conflictul dintre Irak și Iran și a
subliniat urgenta încetării confruntă
rii dintre cele două țări vecine și a
soluționării diferendelor dintre ele pe
cale pașnică, prin tratative. în inte
resul ambelor popoare, al cauzei
păcii și securității internaționale.
Subliniindu-se conlucrarea exis
tentă între România și Irak pe plan
internațional, a fost reliefată dorința
celor două guverne de intensificare a
cooperării dintre ele in cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, al miș^
carii țărilor nealiniate, al „Grupului
celor 77“ și în alte forumuri interna
ționale.
La încheierea vizitei, prim vice
prîm-ministrul Republicii Irak. Taha
Yassin Ramadhan. a mulțumit căldu
ros pentru ospitalitatea și primirea
prietenească care i-au fost rezer
vate în timpul vizitei și a transmis
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ilie
Verdeț, invitația de a efectua o vizită în Irak. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
______ ____
data_____
efectuării
_______
acesteia urmînd a fi stabilită ulterior.

A

A

Miercuri noaptea a sosit în Capi
zențî Hassan Aii, ministrul comer
tală Taha Yassin Ramadhan, prim vi
țului. președintele părții irakiene în
ceprim-ministru al Guvernului Re
comisia mixtă. Ahmad Hussain Alpublicii Irak, care efectuează o vizi
Samarraie. adjunct al ministrului
tă oficială de prietenie în tara noas
afacerilor externe. Subhi Yassin, ad
tră la invitația tovarășului Ilie
junct al ministrului industriei șl
Verdeț, prim-ministru al Guvernului
mineralelor. Abdul Jawad Majid
Amin, președintei^ Organizat'ei de
Republicii Socialiste România.
Oaspetele este însoțit de Hassan
stat pentru industriile tehnice. Dhiab
Aii, ministrul comerțului, președin
M. Al-Algawi. ambasadorul Irakului
tele părții irakiene in Comisia mixtă
la București.
comercială și de cooperare economică
în cadrul convorbirilor s-a evi
și tehnică dintre România și Irak,
dențiat cu satisfacție evoluția poziti
Ahmad Hussain Al-Samarraie, ad
vă a raporturilor de colaborare șl
junct al ministrului afacerilor exter
cooperare economică si tehnico-stiinne, Subhi Yassin, adjunct al minis
tifică dintre România și Irak. în
trului industriei și mineralelor.
conformitate cu acordurile si înțele
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
gerile stabilite cu prilejul dialogului
împodobit cu drapelele de stat ale
la nivel înalt româno-irakian. De
României și Irakului, membrii dele
ambele părți au fost reliefate posi
gației au fost salutați de tovarășul
bilitățile largi pe care le oferă eco
Ilie Verdeț, prim-ministru al Guver
nomiile celor două țări în direcția
nului Republicii Socialiste România,
adincirii si extinderii colaborării re
de Ion Dincă. prim viceprim-minis
ciproc avantajoase si au fost exami
tru al guvernului, președintele părții
nate. în acest sens, domeniile în
române în Comisia mixtă comercială
care pot fi promovate noi acțiuni de
și de cooperare economică și tehnică
cooperare între România și Irak. în
dintre România și Irak, Duipitru Be
acest context au fost stabilite mă
jan, ministru secretar de stat la Mi
suri concrete de intensificare a con
nisterul Comerțului Exterior și Coo
lucrării româno-irakiene în indus
perării Economice Internaționale, Ion
triile petrolieră, construcțiilor de
M. Nicolae, prim-adjunct al minis
mașini, construcțiilor industriale șl
trului comerțului exterior și coo
civile, precum și în agricultură si au
perării economice internaționale,
fost hotărîte acțiunile viitoare in do
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
meniul creșterii schimburilor comer
lui afacerilor externe, Gheorghe Nes
ciale.
torescu, adjunct al ministrului indus
Convorbirile s-au desfășurat într-o
triei construcțiilor de mașini.
atmosferă de prietenie și înțelegere
Au fost prezenți Dhiab M. Al-Alga
reciprocă.
wi, ambasadorul Irakului la Bucu
Cu acest prilej s-au desfășurat
rești, și membri ai ambasadei.
lucrările unei sesiuni extraordinare
Au fost intonate imnurile de stat . ă Comisiei mixte comerciale și de
ale celor două țări.
cooperare economică și tehnică din
tre România și Irak. Delegațiile celor
A
două țări au fost conduse de Ion
Joi dimineața au avut loc. la Pa
Dincă și de Hassan Alb copreședinți
latul Victoriei, convorbiri între
în comisia mixtă.
primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România. Ilie
A
Verdeț. și prim viceprim-ministru al
La București a fost semnat, joî
Guvernului Republicii Irak, Taha
după-amiază. Procesul verbal al se
Yassin Ramadhan.
siunii extraordinare a Comisiei mix
te comerciale și de cooperare econo
La convorbiri au luat parte Ion
mică și tehnică dintre România și
Dincă. prim viceprim-ministru al
Irak.
guvernului. președintele părții ro
Documentul, semnat de președinții
mâne în Comisia mixtă comercială
celor două părți in comisie, Ion Dincă,
Si de cooperare economică si tehnică
prim viceprim-ministru al guvernu
dintre România și Irak. Dumitra
lui, și Hassan Aii, ministrul comer
Bejan. ministru secretar de stat la
țului
al Irakului, consemnează re
Ministerul Comerțului Exterior și
zultatul convorbirilor purtate în ca
Cooperării Economice Internationale,
pitala României de oaspeții irakieni,
Ion M. Nicolae. prim-adjunct al mi
materializate printr-o serie de mă
nistrului comerțului exterior si coo
suri privind extinderea cooperării
perării economice internaționale.
economice în domeniile industriei,
Gheorghe Dolgu. adjunct al minis
construcțiilor industriale și civile, atrului afacerilor externe. Gheorghe
Nestorescu, adjunct al ministrului
griculturii, pe baze reciproc avan
industriei construcțiilor de mașini.
tajoase, realizarea în comun a unor
obiective destinate dezvoltării ecoMarcel Dinu, director in M.A.E.
nomico-sociale a celor două țări. De
Din partea irakiană au fost pre-

A

asemenea, sint prevăzute acțiuni me
nite să ducă la sporirea schimburilor
reciproce de mărfuri.
La solemnitate au participat Du
mitru Bejan, ministru secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Ion M. Nicolae, prim ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, Gheorghe Dolgu, adjunct
al ministrului afacerilor externe.
Gheorghe Nestorescu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de
mașini, alte persoane oficiale.
Au luat parte Ahmad Hussain AlSamarraie, adjunct al ministrului
afacerilor externe, Subhî Yassin, ad
junct al ministrului industriei și mi
neralelor, Abdul Jawad Majid Amin,
președintele • Organizației de stat
pentru industriile tehnice, Dhiab
M. Al-Algawi, ambasadorul Irakului
la București, consilieri și experți.
A

Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România a ofe
rit un dineu , în onoarea prim viceprim-ministrului Guvernului Repu
blicii Irak.
Tovarășul Ilie Verdeț șl Taha
Yassin Ramadhan au toastat in
sănătatea
președinților
Nicolae
Ceaușescu și Saddam Hussein, pentru dezvoltarea continuă a prietenieî
și colaborării dintre cele două țări
și popoare.
★
Prim viceprim-minlstrul
viceprîm-ministrul Guvernu
lui Republicii Irak, Taha Yassin Ra
madhan. și oficialitățile irakiene care
l-au însoțit în vizita oficială de prie
tenie în țara noastră au părăsit, joi
seara, Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
unde erau arborate drapelele de stat
ale României și Irakului, oaspeții au
fost salutați de tovarășul Ilie Verdeț,
prim-ministru al guvernului, de Ion
Dincă, prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții rotnâne
în Comisia mixtă comercială și de
cooperare economică și tehnică româno-irakiană, Dumitru Bejan. minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării
Economice Internaționale, Ion M.
Nicolae. prim adjunct al ministrului
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Gheorghe Nestorescu,
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.
Au fost prezenți Dhiab M. Al-Algawi, ambasadorul Irakului la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Succese românești la Europenele de tir
Sportivii români au avut o comportare remarcabilă în prima zi a
Campionatelor europene de tir de la
Titograd (Iugoslavia), cucerind o
medalie de aur și una de argint în
probele pe echipe rezervate junio
rilor.
Medalia de aur a fost obținută in
proba de pușcă — 60 focuri, poziția
culcat, în care echipa României (Flo
rin Brinduș, Ion Joldca si Marian
Dumitru) a ocupat primul loc. cu un
total de 1 780 puncte, fiind urmată
de formațiile Norvegiei (1771 p.),
Suediei (1 770 p.), Danemarcei,
U.R.S.S. (cu cite 1 767 p.). Finlandei
și Franței (cu cite 1 764 p.).
în proba de pistol liber, formația
română, alcătuită din Sorin Babii,
Mihai Dragomirescu și Gabriel Cris-

tache, s-a clasat pe locul doi, cu
1 645 puncte, după selecționata
U.R.S.S. (1 666 p.);
★
în ziua a doua a campionatelor
europene de tir, proba feminină de
pistol standard s-a încheiat cu o
splendidă victorie a sportivei român
ce Ana Ciobanu. care obține meda
lia de aur și titlul continental cu per
formanta excelentă de 591 puncte —
nou record național. Pe locul doi s-a
clasgt Iva Roze (U.R.S.S.) — 585
puncte, iar locul trei a fost ocupat
de Elena Ghioroaie (România) —
585 puncte. Pe echipe, proba a fost
cîștigată, de asemenea, de selecțio
nata României.
în virată de 30 de ani, componentă
a clubului Dinamo București. Ana

Ciobanu reeditează succesul obținut
cu 5 ani în urmă, tot în Iugoslavia,
la Skoplie. în proba de pistol standard junioa
re, pe primul loc s-e clasat echina
României, acesta fiind al 4-lea titlu

european cucerit de reprezentanții
țării noastre la actualele campionate.
La pușcă standard feminin 3x20
focuri, Marilies Holbig (R.D.G.) s-a
clasat ne locul întîi cu 592 puncte —
nou record mondial.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în ziua a patra a campionate
lor europene feminine de baschet,
care se desfășoară în Italia, selec
ționata României a întîlnit la Senigallia reprezentativa Ungariei pe
care a învins-o cu scorul de 58—55
(25—25). Principalele realizatoare
ale echipei române au fost Magda
lena Pall și Elena Filip, care au în
scris 21 și, respectiv, 12 puncte.
• în turneul zonal feminin de șah
de la Bydgoszcz (Polonia), după 10
runde conduce Marina Pogorevici
(România) cu 7 puncte și o partidă
întreruptă, urmată de Margareta

Mureșan (România), Maria Ivanka
(Ungaria) — 6.5 puncte (1). Hana
Erenska (Polonia) — 6 puncte etc.
în runda a 10-a au fost consemnate
următoarele rezultate : Erenska —
Polihroniade 1—0 ; Boiadjieva —
Klimova 1—0 ; Țiprianova — Csonkics 1—0 ; Makai — Brusztman re
miză ; Szmacinska — Nuțu 1—0. Re
zultate din partidele întrerupte :
Klimova — Pogorevici 1—0 (prima
partidă pierdută de șahista româncă
de la începutul turneului) ; Porubski — Polihroniade 1—0 ; Hilingerova — Porubskl remiză.

I

• SCHIMBAREA CLI
MEI. încălzirea Pămintului ar

lotei glaciare ar putea avea con
secințe mai greu de prevăzut.

putea antrena in secolul viitor
topirea calotei glaciare a An
tarcticii de vest, ceea ce ar pu
tea provoca creșterea nivelului
mării cu mai multi metri. Cer
cetătorii Institutului de studii
spațiale cu sediul la New York,
afirmă că sporirea cantității de
gaz carbonic din atmosfera te
restră provoacă reincălzirga Pâmîntului orintr-un „efect de
seră", absorbind radiațiile calo
rice. dispersate in mod normal
în snatiu. în oninia savantilor.
consecințele schimbării climei
vor fi insensibile la scara a trei
sau patru generații, astfel incit
omul va avea suficient răgaz
pentru adaptare. în schimb,
creșterea nivelului oceanului
mondial ca urmare a topirii ca

• BANCĂ DE SEMIN

ȚE Semințe ale celor mai di
ferite cereale ce cresc ne tot
cuprinsul globului sint adăpos
tite de banca de gene cerealie
re a U.R.S.S.. din Kubanskâia.
în recipiente ermetic Închise se
află semințele a 270 000 soiuri
diferite de plante de cultură, de
cereale și hibrizi ai acestora, cit
si semințe ale. „rudelor" sălba
tice ale respectivelor plante de
cultură. Cele 24 de încăperi uti
late modern, cu temperatură și
umiditate constantă, sint plasa
te in subteran. Selecția semin
țelor este operată cu maximă
rigurozitate pentru ca acestea
să poată fi apoi utilizate la ob
ținerea de noi soiuri.

• URMĂRI TRAGICE
ALE
MONOCULTURII.
înălțimea medie a populației
din zona specializată în cultura
trestiei de zahăr din statul bra
zilian Pernambuco se apropie
de cea a pigmeilor — în iur de
1,60 m la bărbați si 1.50 m la
femei. Duoă cum a constatat
endocrinologul Nelson Chaves,
care s-a consacrat studierii
populației regiunii respective,
cauza acestui fenomen o con
stituie deficitul alimentar dato
rat monoculturii. Alimentația unilaterală duce la carențe de albumine. substanțe minerale si
mai ales de vitamina B. Statu
ra mică este însoțită si de alte
simptome grave : femeile au o
fertilitate scăzută, nu-si pot alăpta copiii, iar nou-născuții sint
subponderali; cei mai multi

DEâ
■ '
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’pretutindeni

muncitori agricoli din această
regiune suferă de un asemenea
grad de slăbiciune fizică încit
nu pot lucra mai mult de patru
ore oe zi.

• INFARCT VINDE
CAT SPONTAN. Activitatea de cercetare la Universitatea Missouri-Columbia (S.U.A.)
este orientată spre verificarea
ipotezei după care unele cazuri
de infarct trec neobservate, cir
culația sanguină restabilindu-se
spontan printr-un circuit în de
rivație pină la capătul arterei
blocate. Deocamdată experien
țele efectuate pe dini au con

firmat — în cazul blocării unei
artere coronare — că organis
mul transferă temporar circula
ția sanguină, utilizind un circuit
colateral care împiedică crește
rea presiunii singelui. Oamenii
de stiintă speră să stabilească
modul în care se realizează acest circuit, durata funcționării
sale, precum si eventualele efecte determinate de derivațiile
colaterale asupra ansamblului
cardiovascular.

•

VAS-MUZEU. Ultl‘

mul velier francez cu trei ca
targe, „Belem". aflat încă in
serviciu, a sosit la Paris, pentru

a fi transformat în muzeu. De
montate și transportate cu mare
grijă pe apă, pe calea ferată și
apoi pe șosea, cele trei catarge
urmează a fi montate in cursul
lunii viitoare. Avind o lungime
de 53 de metri, nava a fost lan
sată în anul 1896. Acum, după
aproape un secol, răstimp in
care a străbătut întinderile
mărilor și oceanelor, vasul va fi
ancorat pe unul din cheiurile
Senei, in apropierea Turnului
Eiffel, devenind muzeu al ma
rinei cu pinze.

gură este amendat cu 51 de ru- celule fotovoltaice. Energia epii. în anii din urmă s-a înregis lectrică obținută prin transfor
trat un singur caz cînd a fost marea celei solare este înmaga
nevoie să se recurgă la această zinată în bateriile care alimen
hotărire a obștii, intrucit locui tează un mic motor. Motocicle
torii satului s-au obișnuit cu ta poate atinge o viteză de 55
Rîndul că în comunitatea lor nu kilometri pe oră și are o auto
e loc pentru fumători. După cum nomie de deplasare de circa 32
povestesc bătrinii, abținerea de de km.
la fumat este foarte veche în
acest sat și ea se transmite din
•
DESCOPERIREA
generație în generație.

Cătunul Hunder din statul Ra
jasthan este vestit în India prin
aceea că aici fumatul nu numai
că este interzis, ci este și sanc
ționat. Orice locuitor al satului
prins cu țigara sau cu pipa în

cercetători din Sri Lanka a rea
lizat o motocicletă care se de
plasează utilizînd energia sola
ră. Noutatea constă intr-un „acoperiș", fixat pe un cadru de
aluminiu, pe care sint montate

• MOTOCICLETĂ
ACȚIONATĂ DE ENER
• SAT NEFUMĂTOR. GIA SOLARĂ. O echipă de

UNEI

SUPERNOVE. Un

astronom american a descoperit,
de la observatorul Lick de pe
Mount Hamilton (California), o
supernovă necunoscută pînă
acum. Oamenii de știință pre
supun că între această explozie
stelară și sistemul extragalactic
denumit NGC 3227 (o „galaxie
Seyfert") ar exista un raport
de interdependență.

NAȚIUNILE UNITE

Pregătirea ordinii de zi a celei de-a 36-a
sesiuni a Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Biroul Adunării Generale
a O.N.U. s-a întrunit la New York
pentru examinarea problemelor ce
urmează să fie incluse pe ordinea
de zi definitivă a celei de-a 36-a se
siuni a adunării. Printre punctele
recomandate sore a fi incluse pe
agenda sesiunii în curs, figurează
cele referitoare la conflictele din di
ferite părți ale lumii. între care cel
din Orientul Mijlociu, grupul de
probleme privind oprirea cursei
înarmărilor si dezarmarea, politica
de apartheid si discriminare rasială
a R.S.A.. problema accesului la inde
pendentă al Namibiei, drepturile
inalienabile ale poporului palesti
nian. noua ordine economică inter
națională si alte chestiuni de ordin
politia. militar. economico-social.

cultural, umanitar si de altă natură.
Pină in prezent, agenda sesiunii nu
mără 134 puncte.
★

în cadrul primei sale conferințe
de presă, președintele actualei sesiuni
a Adunării Generale a O.N..U., Ismat
Kittani (Irak), s-a pronunțat pentru
sporirea eficientei activității Organi
zației Națiunilor Unite in promovarea
de soluții in marile probleme inter
naționale. El a arătat că, în calitate
de președinte al sesiunii în curs, va
depune toate eforturile pentru ca
membrii O.N.U. să continue căutarea
căilor în vederea rezolvării proble
melor majore ale contemporaneității,
inclusiv pentru lansarea negocierilor
globale dintre statele industrializate
și țările în curs de dezvoltare pentru
instaurarea noii ordini economice
mondiale.

Ceremonia primirii In O.N.U. a Republicii Vanuatu
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
La New York a avut loc ceremonia
solemnă a înălțării pe catargul din
fața sediului O.N.U. a drapelului de
stat al Republicii Vanuatu, care a fost
admisă la actuala sesiune ca membru
cu drepturi depline in organizația
mondială.
într-o alocuțiune rostită cu acest
prilej, secretarul general al O.N.U.,
Kurt Waldheim, a apreciat că admi
terea Republicii Vanuatu în calitate
de membru al O.N.U. confirmă din
nou valoarea principiilor fundamen
tale pe care se întemeiază activitatea
Națiunilor Unite. Unul din aceste
principii fundamentale, a arătat vor
bitorul, îl reprezintă egalitatea suve
rană a tuturor membrilor organiza
ției. Un alt principiu, a adăugat el,
ește acela al folosirii O.N.U ca instru
ment de sprijinire a progresului eco
nomic și social al tuturor popoarelor.
La rindul său, primul ministru al Re

publicii Vanuatu, Walter Lini, a de
clarat că țara sa va depune toate
eforturile pentru ă colabora larg cu
celelalte state membre ale O.N.U. în
interesul păcii și stabilității interna
ționale.
★

Republica Vanuatu, cunoscută în
trecut sub numele de Noile Hebride,
a fost, pină la 30 iulie 1980, cînd și-a
proclamat independența, condominion
franco-britanic. Vanuatu este un ar
hipelag situat in Pacificul de Sud,
format din peste 100 de insule, din
care 30 mai importante. Populația ar
hipelagului, de circa 120 000 locuitori,
vorbește mat multe limbi și dialecte,
cele mai răspindite fiind engleza,
franceza și o limbă autohtonă, bislama — care sint, toate trei, limbi ofi
ciale.
Principalele surse de venit ale lo
cuitorilor sint pescuitul, plantațiile
de cocotieri și turismul.

LA CONGRESUL
PARTIDULUI LIBERAL
DIN MAREA BRITANIE

Să înceteze prigoana anticomunistă,
antidemocratică din Paraguay!

Opoziție față
de sporirea arsenalelor
nucleare
LONDRA 17 (Agerpres). — Cel
peste 1 500 de delegați case participă
la lucrările Congresului anual al
Partidului liberal din Marea Britanie,
ce se desfășoară în localitatea Llan
dudno (din Țara Galilor), au condam
nat joi cu o copleșitoare majoritate
de voturi, planurile de amplasare pe
teritoriul britanic a rachetei ameri
cane „Cruise" și de dotare a subma
rinelor flotei britanice cu rachete
„Trident", informează agenția U.P.I.
Totodată, participanții s-au pronun
țat pentru crearea in insulele brita
nice a unei zone lipsite de arme
nucleare.
în cursul dezbaterilor, numeroși
delegați au subliniat, în intervențiile
lor. pericolul uriaș pe care îl repre
zintă cursa înarmărilor pentru pacea
și securitatea internațională, aducînd
critici severe ho.tărîrii Administrației
S.U.A. de a produce bomba cu neu
troni.

unității de
acțiune a forțelor de stingă
peru. In sprijinul

LIMA 17 (Agerpres), — Luînd cu
vântul la festivitatea aniversării îm
plinirii unui an de la constituirea în
Pe.ru a alianței Stingă Unită., lide
rul alianței. Alfonso Barrantes Lan
gan. s-a pronunțat pentru lărgirea
și consolidarea unității de acțiune a
forțelor de stingă din tară, transmite
agenția Prensa Latina. El a. arătat
că. in prezent, se impune organiza
rea unei alianțe de stingă mai am
ple. care să cuprindă absolut toate
forțele și persoanele ce împărtășesc
programul de" transformări social»
politice și economice preconizat de
Stingă Unită. Din; alianță, cea de-a
doua forță politică din tară, fac
parte Partidul Comunist. Partidul
Socialist Revoluționar, gruparea Cla
sa Muncitoare și blocurile Unitatea
Democratică Populară, Uniunea de
Stingă Revoluționară și Frontul
Muncitoresc Țărănesc Studențesc și
Popular.

Aspect de la marea demonstrație din Bremen împotriva amplasării de noi
rachete în R.F.G. La manifestație au luat parte numeroase delegații ale
ț
colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile orașului Bremen

VIENA
Partidul Comunist din Austria se pronunță
pentru destindere și dezarmare
VIENA 17 (Agerpres). — La Viena
a avut loc plenara C.C. al P.C. din
Austria, la care au fost examinate
probleme actuale ale vieții interne
austriece și ale situației internațio
nale.
Luînd cuvtntul în cadrul unei con
ferințe de presă, președintele P.C.
din Austria, Franz. Muhri, a declarat
că Partidul Comunist se pronunță în

mod consecvent pentru destindere și
dezarmare, pentru asigurarea unei
păci trainice pe planeta noastră.
Vorbitorul a condamnat planurile
N.A.T.O. de instalare in Europa occi
dentală a unor noi rachete nucleare
americane cu rază medie de acțiune,
ca și hotărirea Administrației S.U.A.
privind producerea bombei cu ne
utroni.

ILE DE PRESA

e scurt
LA CENTRUL DE MUZICA ROMANEASCA DIN ORAȘUL FINLAN
DEZ VALKEAKOSKI a avut loc o seară omagială Enescu organizată de
primăria orașului și filiala locală a Asociației de prietenie Finlanda-Roma
nia. Primarul orașului, Pertti Kataja, s-a referit, in cuvintul său, la bu
nele relații culturale existente intre România și Finlanda, a evidențiat
marile realizări obținute de poporul nostru in diverse domenii. Ambasada
a donat Centrului de muzică românească din Valkeakoski un set de discuri
cu opera „Oedip".

Sediul central al O.N.U. din New York

GRECIA

în pregătirea alegerilor generale
ATENA 17 (Agerpres). — Guver
nul interimar. însărcinat cu conduce
rea treburilor curente pină după alegerile generale din 18 octombrie, a
depus joi jurămîntul in fata preșe
dintelui Constantin Karamanlis —
anunță agenția A.N.A.
In vederea desfășurării alegerilor
legislative, așa cum prevede Consti
tuția. guvernul condus de Gheorghios
Rallis și-a prezentat în urmă cu
două zile demisia.
Tot in legatară cu viitoarele ale

geri. președintele Karamanlis urmea
ză să decreteze dizolvarea parlamen
tului Și organizarea. în interval de o
lună, a alegerilor generale.
Președintele de onoare al partidu
lui Uniunea Centrului Democratic
(E.D.I.R.) din Grecia, Gheorghios
Mavros, a anunțat joi că s-a raliat
la principala, formațiune de opo
ziție, Mișcarea Socialistă Panelenă
(P.A.S.O.K.), și va candida pentru
alegerile generale de la 18 octom
brie pe lista acestui partid.

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI AI
P.C.IL, condusă de tovarășul Ion
Catrinescu, membru al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Brăila al P.C.R., a în
treprins în perioada 10—17 septem
brie a.c. o vizită in Republica So
cialistă Vietnam. în schimb de ex
periență. în cursul vizitei, delega
ția a avut convorbiri Ia secția or
ganizatorică a C.C. al P.C.V., la co
mitetele municipale ale orașelor
Haifong și Ho Și Miri. Delegația
română a fost primită de tovarășul
Song Hao, secretar al C.C, al P.C.
din Vietnam.

tîlrțit cu primul adjunct al minis
trului turismului din România, Ion
Tudor. Au fost discutate probleme
privind dezvoltarea relațiilor româno-italiene in domeniul turismu
lui.

ÎNTÎLNIRE ROMANO-ITALIANA. Ministrul italian al turismului,
senatorul Nicola Signorello, s-a în-

LA BELGRAD au avut loc con
vorbiri între Lazar Moisov. pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I.,

EXPOZIȚIE. In pavilionul central
al Parcului de cultură și odihnă din
Bratislava a avut loc vernisajul unei
expoziții a sculptorului român
Boris Caragea. In alocuțiunile
rostite cu acest prilej s-au eviden
țiat valoarea exponatelor și dezvol
tarea colaborării cultural-artistice
româno-cehoslovace.

și Gordon McLennan, secretar ge
neral al P.C. din Marea, Britanie,
aflat în Iugoslavia la invitația C.C.
ai U.C.I. După cum informează agenția Taniug, părțile au discutat
probleme ale activității interne și
internaționale ale celor două parti
de, posibilitățile de promovare in
continuare a cooperării dintre ele.
Totodată, au fost examinate aspecte
ale situației internaționale actuale.

IN CAPITALA R.D.G. a avut loo
o Întâlnire între Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D.’ Germane, și Gus Hali, secretar
general al P.C. din S.U.A., aflat in
tr-o vizită in R.D.G.
ÎNTREVEDERE
CUBANO-POLONEZA. Jozef Czyrek, membru
al Biroului Politic, secretar al C.C.
al P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, și-a încheiat
vizita oficială' in Cuba — anunță
agenția P.A.P. în ultima zi a vizi
tei. Fidel Castro, prim-secretar al
C.C. al P.C. din Cuba, președintele

Vești recent sosite din Paraguay
anunță dezlănțuirea unui nou val de
represiuni împotriva forțelor demo
cratice, a partidelor politice de opo
ziție, a sindicatelor, contra tuturor
celor ce se împotrivesc regimului
dictatorial al, lui Alfredo Stroessner.
După masacrul de la Caaguazu, unde
au fost exterminați sute de țărani,
după numeroase alte atrocități, bri
găzile expediționare ale regimului
și-au reluat campania sîngeroasă,
recurgînd la arestări in masă, schin
giuiri și asasinate. Noi contingente
de mtlitanți progresiști au fost în
temnițați în ultima vreme, adăugindu-se sutelor de arestați aflati in
închisorile de tristă faimă ale lui
Ștroessner. Teroarea constituie in
strumentul predilect cu ajutorul că
ruia sint menținute realități economico-sociale din cele mai sumbre.
La sate. 1 535 de moșieri stăpinesc
trei sferturi din suprafața agricol^,
dar 200 000 de țărani nu au nici un
petic de pămint. „Partea leului" din
buget — 27 la sută — este înghi
țită de aparatul militaro-polițienesc.
aproape de patru ori mai mult decît
mijloacele financiare destinate agri
culturii. ramura de bază a economiei
naționale, 15 000 de persoane — lati
fundiari, bancheri, înalți funcționari,
exponenți ai elitei militare etc. —
beneficiază de peste 40 la sută din
venitul național, în timp ce două mi
lioane de oameni viețuiesc cu salarii
printre cele mai scăzute pe continent.
Mortalitatea infantilă, ca și bolile
datorate subnutriției fac adevărate
ravagii. Monopolurile străine contro
lează principalele întreprinderi in
dustriale ale țării — îndeosebi in
domeniul extracției minerale și pre
lucrării produselor agricole.
împotriva acestor stări de lucruri
se, ridică forțele democratice și pro
gresiste ale țării, în primele rinduri
aflîndu-se Partidul Comunist Para
guayan, care duce o luptă fermă,
consecventă împotriva dictaturii fas
ciste. Comuniștii militează pentru un
program de transformări democra
tice, agrare și antiimperialiste. in ve
derea înfăptuirii revoluției sociale si
naționale. Primul pas în această di
recție. așa cum subliniază un docu
ment al C.C. al P. C. Paraguayan,
constă in lichidarea dictaturii si asi

gurarea libertăților politice pentru
popor, forțele democratice și patrio
tice aflindu-se in fața sarcinii urgen
te de a forma un front larg antidictatorial.
Luptători neinfricati pentru inte
resele poporului, comuniștii paraguayeni au fost și sint tinta princi
pală a prigoanei regimului dictato
rial. Multi dintre ei au căzut, de-a
lungul anilor, victime ale terorii.
Vreme *de două decenii a zăcut iu
închisoare tovarășul Antonio Maidaria. actualul prim-secretar al C.C. al
P. C. Paraguayan, eliberat de-abiairt
ianuarie 1977. sub presiunea unei
largi campanii a opiniei publice
mondiale. Spre sfirșitul anului tre
cut. Antonio Maidana. ca și tovară
șul său de lufetă Emilio Roa. unul
din conducătorii de frunte ai parti
dului. au constituit tinta unor acțiuni
teroriste, fiind răpiți in împrejurări
asupra cărora regimul Stroessner
păstrează tăcere.
Spre adinca îngrijorare a tuturor
celor ce prețuiesc ideile de libertate
și progres, recent s-a aflat că Anto
nio Maidana si Emilio Roa se află
deținuți in lagărul de concentrare
Embascada din Paraguay, complet
izolați si grav bolnavi în urma tor
turilor la care au fost supuși. Un
manifest dat publicității în clandes
tinitate de P. C. Paraguayan denunță
persecuțiile amintite, chemînd în același timp forțele democratice si
patriotice din tară si de pretutindeni
la intensificarea luptei pentru apăra
rea vieții și eliberarea celor areștăti.
Comuniștii români, oamenii mun
cii din
România. educați de
partid în spiritul solidarității mili
tante, și-au manifestat dintotdeauna
sentimentele de solidaritate cu lupta
dusă de Partidul Comunist Paragua
yan, alături de celelalte forțe patrio
tice ale țării, pentru infăptuirea idea
lurilor de pace, libertate, indepen
dență, progres și prosperitate ale
maselor populare. în același spirit,
cer acum cu hotărire punerea in li
bertate a 1 tovarășilor Antonio Mai
dana si Emilio Roa. salvarea Io,? din
miinile temnicerilor stroes'rrtriști,
încetarea prigoanei împotriv.' 'muniștilor, a tuturor militanților clasei
muncitoare, restabilirea drepturilor
democratice in Paraguay 1

de ta proclamarea independenței de
Consiliului de Stat și Consiliului
stat a Mexicului. La festivitățile
de Miniștri ale Cubei, l-a primit
organizate cu același prilej in ora
pe ministrul polonez, fiind exami
șul
Dolores, leagăn al evenimente
nate cu acest prilej probleme ale
lor care au condus la obținerea in
colaborării dintre P.M.U.P. și P.C.
din Cuba, ale dezvoltării relațiilor dependenței Mexicului, a fost pre
zent președintele țării, Jose Lopez
dintre cele două țări, precum și
Portillo.
aspecte ale situației internaționale.
ÎNTÎLNIRE LA KREMLIN. —
VIZITA IN R.F.G. Cu prilejul în
Leonid Brejnev. secretar general ai tâlnirii cu ministrul de externe an
golez, Paulo Teixeira Jorge, aflat in
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., vizită în R.F.G., vicecancelarul și
s-a întilnit joi, la Kremlin, cu Mi ministrul de externe vest-german.
chael Foot, liderul Partidului La Hans-Diețrich Genscher, a condam
nat din nou invazia forțelor milita
burist din Marea Britanie, și cu De
nis Healey, liderul adjunct al parti re ale regimului sud-african pe te
dului — informează agenția T.A.S.S. ritoriul Angolei, informează agenția
D.P.A. EI a subliniat că' fără o so
A avut loc un schimb de opinii in
luționare justă și pașnică a proble
probleme actuale ale situației din
mei namibiene nu este posibilă asi
lume si ale relațiilor anglo-soviegurarea unei păci durabile in sudul
tice.
Africii.
PRIMAR AL ROMEI a fost reales
VICTIMELE
CUTREMURULUI
Luigi Petroselll, reprezentant al
DIN PAKISTAN. Peste 200 de per
Partidului Comunist Italian. Petroși-au
pierdut
viața și mai
soane
selli a beneficiat de voturile consi
mult de 2 000 au fost rănite
lierilor comunali comuniști și socia
în nordul Pakistanului. în urma
liști.
cutremurului înregistrat sîmbăta
trecută, relatează agenția Reu
LA CIUDAD DE MEXICO au
ter. Cele mai afectate au fost
avut loc festivitățile centrale pri
localitățile aflate în văile riurilor
Dârei,
Tangir și Khanbari,
lejuite de aniversarea a 171 de ani
CENTRALA SINDICALA AMERICANA A.F.L.-C.I.O. a anunțat, pen
tru sîmbătă. la Washington, o mare manifestație. în acest scop, centrala
sindicală, care reunește 16 din cele 23 milioane de membri de sindicat dinS.U.A., a inițiat o „Zi de solidaritate" a membrilor săi, cu care prii
prin variate acțiuni de protest ce vor fi organizate în capitală, se va e>
prima opoziția sindicatelor față de reducerea unor programe sociale, 1.
condițiile în care fonduri uriașe sint alocate pentru scopuri militare, ne
productive.

ORIENTUL MIJLOCIU

Cerințele progresului întregii umanități impun

PENTRU ERADICAREA SĂRĂCIEI ÎN LUME,
NU PSEUDOSOLUȚII, CI MĂSURI PRACTICE, EFICIENTE
între speranțele pe care le trezea
unora și prevestirile pesimiste ale
altora, Conferința Națiunilor Unite
privind țările cel mai puțin avansate,
care și-a încheiat recent lucrările
la Paris, s-a situat, prin rezultatele
sale, pe... la mijloc. Documentul final
al conferinței — adoptat prin consens
de reprezentanții celor peste 130 de
state participante, între care și Româ
nia— pune în evidență, pe de o par
te, o oarecare disponibilitate a țărilor
bogate de a răspunde cu mai multă
solicitudine nevoilor stringente ale
„celor mai săraci dintre săraci", iar,
pe de altă parte, caracterul limitat,
minor ca eficientă al rezultatelor
practice obținute. Dar faptul în sine
că s-a ajuns totuși la anumite înțe
legeri între bogați și săraci, după atîtea tentative nereușite în cadrul altor
foruri internaționale, este interpretat
de observatori ca un semn al necesi
tăților obiective tot mai puternic ex
primate de a se reinnoda firele dialo
gului Nord-Sud și de a se deschide
calea unor „negocieri globale" in pro
blemele lichidării subdezvoltării, a
decalajelor dintre state și edificării
unei noi ordini economice mondiale,
capabilă să asigure progresul tuturor
popoarelor lumii.
A muri înainte de a putea
trăi,,. Dezbaterile conferinței au por
nit de la constatarea că situația celor
mai defavorizate țări ale planetei este
deosebit de critică. Toate cele 31 de
state în cauză au strbcturi economice
inadecvate dezvoltării. Tributare, in
genere, unei singure materii prime
agricole sau industriale, al cărei nivel
de producție și preț de desfacere sint
determinate de monopolurile care do
mină piața mondială, țările cel mai
puțin avansate duc o linsă acută de
resurse financiare proprii, necesare
creșterii economice. Odată satisfăcute
nevoile minime de subzistență, lor
nu le mai rămîne aproape nimic pen
tru dezvoltare.
Datorită deformărilor sale structu
rale. economia „celor 31“ a cunoscut,
în ultimele două decenii, o evoluție
•xtrem de lentă : venitul național pe

locuitor — și așa foarte scăzut (șub
200 de dolari) — a sporit cu mai pu
țin de un dolar pe an ! Fapt și mai
îngrijorător, in multe din aceste țări
stagnarea a început să facă loc decli
nului economic. Producția agricolă, a
cărei creștere este indispensabilă
pentru o ameliorare durabilă a situa
ției „celor 31", rămine tot mai mult in
urma nevoilor de consum ; foametea
atacă însăși vitalitatea popoarelor lor;
iar expresia cea mai dramatică a
acestei realități este faptul că oamenii
mor Înainte de a putea trăi : unu din
doi copii nu atinge vîrsta de cinci ani.

obiectivelor înscrise în noul program
de acțiune presupune sporirea de
patru ori a ajutorului oficial pentru
dezvoltare destinat acestui grup de
state, astfel ca el să se ridice la
24 miliarde de dolari in 1990, față
de 6 miliarde cit este în prezent.
Țările donatoare n-au consimțit
însă decît un efort, care, potrivit do
cumentului final al conferinței, ar
putea duce, „probabil pină în 1985",
la dublarea ajutorului m raport cu
nivelul său din ultimii cinci ani. Dacă
vor fi onorate promisiunile făcute la
Paris, remarcă observatorii de presă,

sesc anual pentru îriarmări sume de
peste 20 de ori mai mari decît aju
torul pentru dezvoltare.
Astfel, fărimiturile de la masa bogaților nereușînd nici pe departe să
satisfacă nevoile reale ale săracilor,
lucrurile par să se petreacă intr-un
fel asemănător cu cele din povestea
filantropului prefăcut, care, azvirlind
un pumn de bani, așteaptă apoi ca
inerenta învălmășeală a solicitanților
să-i învrăjbească pe unii cu alții.
Reuniunea n-a indreptățit însă o ase
menea speranță : în ciuda unor voci
potrivit cărora „interesele celor

LA ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI NAȚIUNILOR UNITE
PRIVIND ȚĂRILE CEL MAI PUȚIN DEZVOLTATE
Țările cel mal puțin dezvoltate au,
deci, nevoie de un ajutor substanțial
și urgent din partea statelor avansate
economic pentru a ieși din situația
critică in care se află, iar scopul con
ferinței de la Paris era tocmai de a
răspunde acestei necesități stringente.
Dealtfel, pe masa conferinței s-a
aflat noul program de acțiune in fa
voarea „celor 31 “, conceput ca un
efort pe termen lung (1981—1990), vizind depășirea obstacolelor structurale
care se află Ia originea stagnării și
chiar a regresului lor economic, ast
fel incit, pină la sfirșitul actualului
deceniu, venitul mediu pe locuitor să
se dubleze in fiecare din țările cel
mai puțin avansate.
Bune intenții sau stratagema
filantropului prefăcut ? La ca
pătul a două săptămini de ne
gocieri. participanții la conferință
au adoptat noul program de ac
țiune, dar nu înainte de a ajunge
la un compromis în problemacheie — și anume volumul aju
torului pe care bogății îl vor acorda
celor săraci. După calculele efectua
te de specialiștii O.N.U., realizarea

rezultatele primei conferințe mondia
le consacrate țărilor cel mai puțin
avansate vor oferi „celor 31“ doar
perspectiva stagnării economice, nici
decum cea a progresului.
Cit de. redus, s-ar putea spune in
fim, este ajutorul pe cafe țările in
dustrializate il acordă „celor mai să
raci dintre săraci" se poate lesne ve
dea chiar din datele prezentate la
conferință : cu excepția dtorva țări
vest-europene (Suedia, Norvegia,
Danemarca și Olanda), care alocă in
acest scop 0,15 la sută din produsul
lor național brut, alte state indus
trializate nu consacră decît 0,02 la
sută —S.U.A. ; 0,04 la sută —R.F.G.;
0,05 la sută — Franța ; 0,06 la sută —
Japonia etc. I
La conferința de la Paris, unele
țări capitaliste industrializate au în
cercat adeseori să motiveze „indispo
nibilitatea" de a acorda un ajutor mai
substanțial „celor 31“ prin aceea că
sînt confruntate cu diferite probleme
economice, că resimt poverile crizei
mondiale — trecîndu-se sub tăcere
faptul că ele insele alocă resurse și
fonduri uriașe pentru cursa înarmă
rilor, că. in general, in lume se iro-

mai săraci ar fi foșt sacrificate la Pa
ris pe altarul relansării dialogului
Nord-Sud“, țările „lumii . a treia"
s-au prezentat unite in convingerea
că problema subdezvoltării nu poate
fi soluționată printr-o abordare frag
mentară.
Aspecte particulare, soluții
generale. într-adevăr, ar fi greu,
dacă nu imposibil, de imaginat cum
și-ar putea găsi o rezolvare durabilă
problemele țărilor cel mai puțin dez
voltate, chiar în condițiile in care s-ar
cvadrupla ajutorul in favoarea lor,
atît timp cit actualul sistem inechi
tabil de relații internaționale permite
menținerea și chiar accentuarea de
calajelor dintre cele două categorii
mari de state : țări dezvoltate și țări
in curs de dezvoltare. Tocmai exis
tența acestui sistem face posibil' ca
bogății să ia cu două mîini ceea ce
dau cu una — atunci cind dau efec
tiv. in fapte, nu in vorbe. Statisticile
O.N.U. sint deosebit de elocvente in
acest sens : numai datorită deterio
rării raportului de schimb, adică a
scăderii prețului produselor expor
tate de țările sărace și creșterii cos-

tului mărfurilor importate de ele,
statele rămase in urmă pierd anual,
in ansamblu, o valoare de aproape
două ori mai mare de'cit cea a ajuto
rului pentru dezvoltare. Dar meca
nismul frustrării nu se limitează la
„foarfecă prețurilor", el este mult
mai complex și. implicit, mai păgu
bitor pentru lumea nedezvoltată.
Iată de ce soluționarea problemei
subdezvoltării se cere concepută și
abordată in cadrul unei acțiuni
globale de înlocuire a vechilor relații
inechitabile, ce favorizează îmbogăți
rea unor state pe seama altora, cu
relații noi, echitabile și democratice,
cu o nouă ordine economică interna
țională, chemată să asigure progre
sul general. Or. principalul obiectiv
al dialogului Nord-Sud este tocmai
realizarea acestui deziderat vital al
lumii de azi. Căci, așa cum s-a sub
liniat și la conferința de la Paris,
cine mai poate spera intr-o'creștere
dinamică și stabilă a economiei țări
lor dezvoltate in absența progresului
in . statele in curs de dezvoltare !
în lumina acestor cerințe esențiale
ale vremurilor noastre. România so
cialistă, ea insăși țară in curs de
dezvoltare, acționează cu toată hotă
rirea pentru infăptuirea noii ordini
economice internaționale, pentru re
lații noi intre state, care să asigure
progresul țărilor rămase .în urmă și,
totodată, dezvoltarea economiei mon
diale. în opinia tării noastre, expri
mată și în cursul reuniunii de la
Paris, sporirea asistenței pentru țările
cel mai puțin avansate trebuie rea
lizată nu pe baza excluderii sau re
ducerii sprijinului acordat celorlalte
țări în curs de dezvoltare care depun
eforturi pentru a înlătura decalajele
ce le separă de statele dezvoltate. în
mod practic, România se pronunță
pentru începerea cit mai curind po
sibil a unei runde de negocieri globa
le Nord-Sud, care trebuie să fie ex
presia utilității reciproce, a interesu
lui comun și a responsabilității
fiecărui popor față de destinele
omenirii.

Gh. CERCELESCU

• Convorbiri la Abu Dhabi • Oficiu de reprezentare al
O.E.P. în Malayezia • Explozie în orașul libanez Saida
ABU DHABI 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Maltei. Dom Mintoff, și-a încheiat vizita oficială
efectuată în Emiratele Arabe Unite.
Comunicatul comun dat publicității
la încheierea convorbirilor cu pre
ședintele țării gazdă, șeicul Zayed
Bjn Sultan Al Nahayyan, evidențiază
dorința celor două țări de a extinde
și adinei cooperarea bilaterală pe
diverse planuri, in special in dome
niul economic.
După 'cura informează agenția
W.A.M.. cele două părți au subliniat
necesitatea retragerii totale a trupe
lor isrăeliene din teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din 1967.
Comunicatul, precizează agenția ci
tată. arată că problema palestiniană
constituie elementul central al pro
blemei Orientului Mijlociu si nu se
poate alunge la o reglementare a
crizei din regiune fără recunoașterea
drepturilor legitime ale poporului

palestinian, inclusiv de a-și crea un
stat propriu, independent.

KUALA LUMPUR 17 (Agerpres).
— Ministrul de externe al Malayeziei, Ghazali Shafic, a anunțat că Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei va putea deschide in curind un
oficiu de reprezentare la Kuala Lum
pur. iar țnembrii acestuia se vor
bucura de drepturile si imunitătile
acordate corpului diplomatic.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Aproxi
mativ 15 persoane au fost ucise, iar
alte 75 rănite, ca urmare a exploziei
unei bombe la Comandamentul for
țelor comune palestiniano-progresiste libaneze din orașul Saida, în su
dul Libanului — relatează agenția
Reuter.
Mulți dintre cei răniți — adaugă
agenția — sînt femei și copii. Ex
plozia a provocat, de asemenea, im
portante pagube materiale.

„Sănătate pentru toți“
Tema Conferinței regionale a O.M.S. de Ia Denpasar
(Indonezia)
JAKARTA 17 (Agerpres). — Con
ferința regională a Organizației Mon
diale a Sănătății, ale cărei lucrări se
desfășoară in orașul indonezian Den
pasar, din insula Bali, este consa
crată problemelor luptei împotriva
bolilor contagioase, colaborării in do
meniul ocrotirii mediului înconjură
tor. Vor fi evaluate și posibilitățile

de folosire a metodelor medicinii
tradiționale in combaterea epidemii
lor. Delegații, reprezentind țări de pe
continentul asiatic, vor dezbate si as
pecte profesionale, organizatorice și
financiare și vor stabili cadrul unui
program regional intitulat „Sănătate
pentru toți", eșalonat pentru perioada
care urmează pină in anul 2000.
*

Persistă deficitul țărilor Pieței comune in relațiile
comerciale cu Japonia
TOKIO 17 (Agerpres). — Expor
turile iaponeze In țările membre ale
Pieței comune au atins în primele
opt luni ale acestui an 12,6 miliar
de dolari, reprezentind un spor de
18,1 la sută comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut, informează
un raport al Comisiei C.E.E. dat pu
blicității la Bruxelles.
Documentul constată, totodată, că
schimburile comerciale ale „celor

zece" cu Japonia s-au soldat in pe
rioada respectivă cu un deficit net
de 7,4 miliarde dolari, aproape de
două ori. mai mare decit cel atins
în primele opt luni ale anului tre
cut.
\
Această gravă dereglare a schim
burilor comerciale este de natură să
înrăutățească si mai mult relațiile
dintre vest-europeni si japonezi, con
sideră observatorii din Bruxelles.
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