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Președintele Republicii Socialiste 
România, ' t o va r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimineața, 
pe noul secretar al Comitetului Popu
lar al Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București, Abdulhamad S. Zintani, în 
vizită de prezentare, cu prilejul în

ceperii misiunii sale în tara noastră.
La primire a participat tovarășul 

Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut intr-o ambianță cordială, 
prietenească, cu noul secretar al Co
mitetului Popular al Biroului Popu

lar al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste la București.

Cu acest prilej au fost exprimate 
satisfacția față de bunele relații ro- 
mâno-liK:.e..„. precum și dorința ca 
aceste raporturi să se dezvolte tot 
mai puternic, în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt româno-libian.

CALITATEA SEMINȚII HOTĂRĂȘTE ÎNCĂ DE IA SEMĂNAT
NIVELUL VIITOAREI RECOLTE

Primarii orașelor El Khalil (Hebron) și Halhul

1 400 kg la hectar. Unitățile agri
cole a căror producție a fost com
parată mai sus au condiții agrope- 
dologice apropiate, sînt vecine „de 
răzor", cum se spune, fac parte din 
•același consiliu agroindustrial.

De ce asemenea diferente ? Pen
tru că diferit este și modul cum 
s-a lucrat în aceste unități și. mai 
ales, diferită a fost calitatea semin
țelor folosite. La cooperativa agri
colă din Smirna au fost încorpora
te în sol numai semințe din înmul
țirea întîi. procurate de la I.C.C.P.T. 
Fundulea, condiționate și tratate 
sub supravegherea specialiștilor u- 
nității. Tot la direcția agricolă se 
afirmă că în unele cooperative a- 
gricole — Jilavele. Adîncata — fo
losirea semințelor, din înmulțirea a 
3-a și a 4-a a determinat o scădere 
substanțială a recoltelor la hectar. 
La orz au fost foarte evidente scă
derile de recoltă datorate neajun
surilor la tratarea semințelor. în 
unele unități recolta scăzînd cu 
20—25 la sută, iar la I.A.S. Ograda, 
ca urmare a deficiențelor la trata
rea semințelor de orz recolta a fost 
mult diminuată. Nu numai în Ialo
mița. ci și în alte județe au existat 
diferente mari de recoltă ca urma
re a calității diferite a seminței fo
losite. în unele unități agricole din 
județele Dolj, Teleorman, Giurgiu, 
tăciunele a atacat 25—30 la sută din 
plante, ceea ce a contribuit la scă
derea recoltei cu aceleași procente, 
deoarece nici o plantă atacată nu a 
mai rodit.

Toate acestea pun clar în eviden
tă importanta deosebită pe care o , 
prezintă pentru sporirea recoltelor 
sămînța de bună calitate, condițio
nată si tratată. Iar aceasta înseam
nă soiuri indicate pentru fiecare 
zonă, semințe în care să nu fie nici 
un bob de buruiană, să aibă ger
minație corespunzătoare si să fie 
tratate împotriva boliloi- si dăună
torilor astfel încît să existe garan-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Sămînță bună, în teren nivelat și mărunțit grădinărește! O cerință respectată 
in unitățile agricole din județul Călărași care au început însămînțarea orzului 
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Sub brazdă - soiuri înalt productive
De calitatea semințelor de griu și 

orz, a celorlalte culturi, depind in pri
mul rînd recoltele. Prin potențialul 
productiv ridicat, semințele din soiuri 
valoroase, adecvate condițiilor agro- 
pedoclimatice locale, bine condițio
nate și tratate, valorifică îngrâșă- 
mintele și fertilitatea naturală a pă- 
mîntului, reprezintă cea mai efi
cientă dintre toate investițiile desti
nate creșterii producției agricole. In 
acest sens este concludentă expe
riența unităților agricole care an de 
an. indiferent de condițiile climatice, 
obțin 5—6 tone de griu la hectar. 
Cooperativa agricolă Tudor Vladi- 
mirescu, județul Brăila, a recoltat, 
anul acesta, în medie, 5 700 kg griu 

de pe întreaga suprafață de 666 hec
tare.

„Avem toate semințele condițio
nate și pregătite pentru semănat, 
atît la grîu cit și la orz — ne spune 
tovarășul Viorel Popescu, inginerui- 
șef al cooperativei. Cum e și nor
mal, întreaga cantitate de sămînță 
are buletinul roșu de analiză. Pute
rea de germinație este de aproape 
sută , la sută. Nu admitem să punem 
sub brazdă nici un kilogram de griu, 
de orz care nu întrunește toate cali
tățile cerute".

— Ce demonstrează experiența dv. 
în ce privește densitatea lanurilor și
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit. în cursul zilei de marți, 
pe Fahd Al-Kawasmeh, primarul ora
șului El Khalil (Hebron), și pe Mo
hammad Milhem, primarul orașului 
Halhul, care fac o vizită în țara noas
tră, la invitația Ligii române de prie
tenie cp popoarele din Asia și Africa.

La întrevedere a luat parte Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de 
salut din partea lui Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. împreună cu cele mai bune 
urări.

Ei au adresat vii mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru în
trevederea acordată și au exprimat 
întreaga gratitudine a locuitorilor o- 
rașelor pe care le reprezintă, a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
pentru activitatea susținută a Româ
niei, a șefului statului român, con
sacrată soluționării juste a problemei 
palestiniene, a conflictului din O- 
rientul Mijlociu.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, la rîndul său, președinte
lui Comitetului Executiv al O.E.P. un

Președintele și vicepreședintele firmei „British Aerospace**

Experiența și mai ales producții
le înalte dobindite de unitățile a- 
grioole fruntașe au arătat limpede 
că folosirea semințelor de grîu și 
orz din soiuri productive, condițio
nate si tratate împotriva bolilor și 
dăunătorilor, constituie una din căi
le importante de sporire a recolte
lor Ia hectar. Au demonstrat aceas
ta nu numai experiențele făcute de 
oamenii de știință in laboratoare și 
pe loturi experimentale, ci și miile 
de exemple oferite mai ales In ulti
mii ani de însăși agricultura țării 
noastre. Iată cum se grupează, bună
oară — după producțiile medii de 
griu la hectar obținute în acest an 
— unitățile agricole din județul Ia
lomița. Potrivit datelor întocmite 
de direcția agricolă județeană, trei 
unități au realizat peste 5 0001 kg, 
33 — între 4 000—5 000 kg. 23 — 
circa 3 500 kg, 13 unități — intre 
2 500—3 000 kg. iar 3 unități sub
2 500 kg la hectar. între cooperati
vele agricole cu cea mai înaltă pro
ducție medie obținută la grîu și 
unitățile cu cea mai mică recoltă e- 
xistă o diferență de 3 911 kg la hec
tar. iar între întreprinderea agrico
lă de stat situată pe primul loc și
cele de pe ultimul, diferența la hec
tar este de 3131 kg la hectar. în 
cadrul aceleiași zone există dife
rențe foarte mari între producțiile 
obținute de o unitate sau alta. Coo
perativa agricolă Smirna, de exem
plu. a realizat o producție medie de
6 031 kg la hectar, iar cea din Milo- 
șești — 4 009 kg la hectar, mai puțin 
decît cooperatorii din Smirna cu 
1 200 kg ; cooperativa agricolă Mun
teni Buzău a obținut 5 124 kg la ha, 
iar cooperativa agricolă Sărățeni
3 816’ kg. deci mai puțin cu 1 308 kg 
la ha. Sau alt exemplu. I.A.S. Bor- 
dușani a realizat 4 997 kg la hectar, 
iar I.A.S. Stelnica — 4 200 kg. cu 
aproape 800 kg la hectar mai puțin, 
între cooperativa agricolă de pro
ducție Ciocîrlia si unitățile compo
nente ale consiliului agroindustrial 
Urziceni sînt diferențe de 1 000 —

Marți la amiază, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Austin 
Pearce, președintele firmei engleze 
„British Aerospace", și pe Allen 
Greenwood, vicepreședinte al firmei, 
care fac o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, și loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, 
colonelul Moammer El Geddali, conducătorul Marii Revulutii 

de la 1 Septembrie, al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, 
va efectua o vizită oficială de prietenie io tara noastră

salut prietenesc și cele mai sincere 
urări de succese în activitatea sa. 
Totodată, șeful statului român a re
afirmat hotărîrea României de a acola
da și în viitor întregul sprijin luptei 
poporului palestinian pentru cucerirea 
drepturilor sale inalienabile, pentru 
o soluție echitabilă a situației din 
Orientul Mijlociu.

în timpul întrevederii a fost ma
nifestată dorința comună de a extinde 
și întări prietenia și colaborarea 
dintre România socialistă și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
dintre popoarele român și palestinian, 
in interesul cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale și în mod deosebit 
ale evoluției situației din Orientul 
Mijlociu.

în acest context s-a subliniat ne
cesitatea de a se intensifica activita
tea politică și diplomatică pentru a 
se ajunge la reglementarea situației 
din Orientul Mijlociu prin instaurarea 
unei păci globale, juste și trainice in 
zonă, pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile palestiniene și arabe ocu
pate în urma războiului din 1967. din 
Ierusalimul arab, rezolvării problemei 
poporului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermina

A fost de față Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

în cadrul întrevederii s-a făcut un 
schimb de vederi în legătură cu evo
luția cooperării dintre întreprinderile 
românești de specialitate și firma 
britanică „British Aerospace" și a fost 
exprimată satisfacția pentru buna 
colaborare stabilită în acest domeniu 
între România și Anglia. 

re, inclusiv la constituirea unui stat 
independent, garantării independen
ței și suveranității tuturor statelor 
din această regiune. A fost subliniată 
importanta pe care ar avea-o con
vocarea unei conferințe internaționale 
sub egida O.N.U. și cu participarea 
părților interesate, inclusiv a O.E.P. 
— singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian — a U.R.S.S. 
și S.U.A., în calitate de copreședinți 
ai Conferinței de la Geneva, precum 
și a altor state care pot aduce o 
contribuție pozitivă la procesul re
glementării pe cale pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu.

în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat necesitatea a- 
nulării măsurilor de expulzare a pri
marilor din El Khalil (Hebron) și 
Halhul. a reîntoarcerii celor doi pri
mari în orașele lor. în care au fost 
aleși prin vot unanim de întreaga 
populație palestiniană.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea renunțării la politica de im
plantare de noi așezări israeliene in 
teritoriile palestiniene, care creează 
noi tensiuni în această regiune, în- 
greunind procesul de pace in O- 
rientul Mijlociu.

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

Au fost abordate, totodată, o seri® 
de probleme privind intensificarea 
cooperării reciproc avantajoase din
tre România și Marea Britanic în do
meniul aeronauticii și în alte ramuri 
ale industriei constructoare de mașini 
și au fost evidențiate posibilității® 
existente de dezvoltare a acestei 
cooperări.

Convorbirea s-a desfășurat într-® 
atmosferă cordială.

A VENIT TOAMNA: CUM SE DESFĂȘOARĂ

APROVIZIONAREA POPULAȚIEI ? La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, colonelul Moam

mer El Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie, al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So

cialiste, va efectua o vizită oficială 
de prietenie în România, în ultim*  
decadă a lunii septembrie 1981.

Comerțul dispune de cantitățile de produse 
necesare unei aprovizionări normale, ritmice 

a piețelor și magazinelor Capitalei
Convorbire cm tovarășul Gheorghe PREDA, 

vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular 
al municipiului București

• In trimestrul III s-au vîndut populației Capitalei, în 
comparație cu anul trecut, cu 16 la sută mai multe 
preparate din carne, cu 35 la sută la unt, cu 20,8 la 
sută la ulei, cu 21,4 la sută la zahăr, cu 42,6 la sută 
la făină, cu 92 la sută la cartofi ® în trimestrul urmă

tor vor fi comercializate cantități superioare
— Ținînd seama de indicațiile con

ducerii partidului, de însemnătatea 
asigurării unei aprovizionări cores
punzătoare a populației in perioada 
de toamnă-iarnă, ce ne puteți spune 
despre măsilrile întreprinse de Con
siliul popular al Capitalei?

— De la început, trebuie să arăt 
că programul de aprovizionare sta
bilit pentru Capitală este respectat 
de factorii care conlucrează pentru 
aprovizionarea populației. Acestea nu 
sînt simple afirmații, datele și cifre
le exacte- vorbesc de la sine despre 
eforturile considerabile făcute de stat 
în această direcție.

Să exemplificăm, luînd drept ter
meni de comparație trimestrul III al 
acestui an și trimestrul III al anului 
1980 : la carne s-au vîndut în plus 
600 tone, la preparate de carne — 
plus de 1 307 tone, la unt — mai 
mult cu 365 tone, la ulei cu 1394 
tone, la zahăr cu 3 115 tone, la lapte 
cu 19 600 hi, la mălai cu 4 346 tone, la 
făină cu 2 800 tone, la ouă cu 24 mi
lioane bucăți, la cartofi cu 15 mii 
tone, la legume cu 23 mii tone, la 
fructe cu 10 600 tone. Sint date care 
demonstrează că la principalele pro
duse agroalimentare cantitățile vîn- 
dute in trimestrul III al acestui an 
sint considerabil mai mari decît cele 
desfăcute în perioada corespunză
toare a anului trecut, în condițiile 
unei populații constante.

— Aceste precizări, intr-adevăr 
limpezi si edificatoare, privesc tri
mestrul III. Care este situația în per
spectiva trimestrului IV?

— Și în lunile următoare vom fi 
în măsură să asigurăm aproviziona
rea populației în raport cu prevede
rile planului, recolta acestui an ga- 
rantînd cantitățile necesare Pinjj. la 
noua recoltă. La toate principalele 
produse, cantitățile ce vor fi comer
cializate in trimestrul următor sint 
superioare celor desfăcute in trimes
trele anterioare ale anului. Mi se 
pare interesant de arătat că în se
mestrul 11/1981 și semestrul 1/1982 
vor fi puse la dispoziția cumpărăto
rilor 120 mii tone cartofi, față de 
67 mii tone vindute in perioada 
corespunzătoare 1979—1980 și 88 mii 
tone vindute în perioada corespun
zătoare 1980—1981.

• — Deși se pun în vinzare cantități 
importante de mărfuri, se mai con
stată, totuși, unele dereglări și nea
junsuri in comercializarea unora 
dintre produsele principale. Care 
sînt cauzele și ce considerați că tre
buie întreprins ?

— într-adevăr, din cauza unei in
suficiente ritmicități în livrarea unor 
produse, a unor deficiențe în organi
zarea comerțului s-au produs. în ul
tima perioadă, un șir de dereglări in 
desfacere. în buna aprovizionare a 
cumpărătorilor. Totuși, apreciind cu 
obiectivitate faptele, putem spune că 
unul din principalii factori care au 
determinat și continuă să determine 
asemenea fenomene îl constituie ati
tudinea. prin nimic fondată — repe
tăm. fără nici un temei, date fiind 
resursele existente — de supraapro- 
vizionare din partea unor cetățeni, 
de stocare în locuințele proprii Îndeo
sebi a zahărului și uleiului. în can
tități oare depășesc cu mult nevoile 
reale. Sint oameni care și-au făcut o 
„profesiune" din a alerga de la un 
magazin la altul, pierzînd ore pre
țioase. cumpărind zilnic cîteva kilo
grame de zahăr și de ulei. Sint foar
te numeroși acei cetățeni care. în loc 
să aibă în casă, cum aveau de obicei, 
1—2 kg de zahăr și ulei, dețin 
cantități înzecite. Cine-și poate în
chipui că o familie, chiar numeroasă, 
are nevoie de asemenea cantități 7

As supune atenției opiniei publice 
unul din multele exemple din ulti
mele zile : într-un bloc, unde o fa
milie de asemenea „hirciogi" aduna
se nu mai puțin de 100 — una sută ! 
— sticle de ulei, rafturile cămării 
s-au prăbușit sub greutatea poverii 
și provizia „agonisită" s-a făcut țăn
dări. Sau exemplul cumpărătoarei 
Preduț Elena, domiciliată în Aleea 
Posada nr. 48, care, la o singură cum
părătură, a achiziționat 14 litri de ulei; 
la fel, Negoiță Maria, din comuna 
Clinceni, Giurgiu, a plecat din maga
zin cu nu mai puțin de 22 sticle de 
ulei. în cine lovesc asemenea atitu
dini, oare nu în noi înșine, nu în

Convorbire realizată de
Maria BABOIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

In piața llie Pintilie — la primele ore ale dimineții, legume proaspete în sor
timente variate

Reporterul: Cum înțelegeți răspunderea ce decurge din 
tripla dv. calitate de producător, proprietar și beneficiar ? 
Nicolae Preda — maistru principal: „Dovedesc cu adevărat această cali

tate angajantă atunci cînd manifest exigență față de munca mea și 
a celor din jur, cînd producem competitiv".

Ion Pîrvulescu - secretar al organizației de partid de la strungărie: „Să 
te doară orice nepăsare din jur și Să acționezi cu răspundere 
pentru buna gospodărire și dezvoltare a avuției noastre, a tuturor".

Ion Neciu - lăcătuș, șef de echipă: „Care proprietar nu-și dorește să 
capteze toate ideile noi, să Ie pună în slujba producției?"

Gh. Negulescu - sudor, șef de echipă: „Conștiința și răspunderea munci
torească mă obligă să acționez pentru întărirea continuă a disci
plinei muncii".

NOUA CONȘTIINȚĂ A MUNCII 
rf ■>

promovată cu înaltă răspundere 
la fiecare loc de muncă!

Producător, proprietar, beneficiar...
Tțriada calităților fundamentale ale muncitorului de 

azi, din România socialistă. Această realitate repre
zintă una dintre cuceririle revoluționare, de esență ale 
orinduirii socialiste. Tripla calitate de producător, pro
prietar, beneficiar a constructorului socialismului de
termină, cum este și firesc, mutații de adincime în con
știința creatorului de bunuri materiale și spirituale. O 
nouă conștiință a muncii, o nouă calitate a muncii. 
Muncitorul iși gindește și iși exercită azi, de la un 
nivel superior, răspunderile față de zestrea țării pe care

o stăpinește, nutrind convingerea fermă că exercitarea 
întocmai a acestei răspunderi sociale determină spo
rirea continuă a avuției naționale, progresul țării, im
plicit nivelul general — și personal — de bunăstare și 
civilizație. De aici iși trag, seva faptele de muncă închi
nate patriei; conștiința acestei înalte răspunderi — de
finitorie pentru democrația noastră socialistă, promovată 
de partid — generează dorința de autodepășire, de per
fecționare în toate domeniile de activitate. Așa cum o 
demonstrează, in cele ce urmează, suita de fapte și 
opinii intîlnite intr-o mare uzină bucureșteană.

Oamenii cărora le-am consemnat 
aici răspunsurile la întrebarea-test de 
la începutul acestor rînduri fac parte 
din harnicul colectiv al întreprinde
rii de mașini electrice — București. 
Opiniile lor dau relief, înainte de 
toate, unei poziții morale înaintate. 
Dar înțelesul acesta mai larg îl vom 
desprinde cu mult mai multă ușurin
ță din argumentele fiecărui interlo
cutor în parte. Argumente pe care, 
în fond, le-ar putea aduce fiecare din 
cei 7 500 000 de muncitori ai Româ
niei socialiste. Să notăm deci:

Reporterul: „Stați de vorbă cu to- 
i varășul Preda, m-a îndrumat spre 

dv. președintele consiliului oamenilor 
muncii din uzină. Este unul dintre 
oamenii foarte exigenți". Cum v-ati 
cîștigat acest renume?

Nicolae Preda : Renumele ăsta îl

avem aproape toți aici. Nu uitați că 
motoarele noastre electrice merg în 
multe țări ale lumii și, întreb eu. 
care proprietar are interesul să-și 
facă firma de rîs? Ca să nu mal 
adaug și faptul că Ia această exigentă 
sfatem îndemnați zi de zi de către

Cu prilejul vizi
tei de lucru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu în ju
dețul Teleorman, 
azi, în jurul orei 
12,45, posturile de 
radio și televiziu
ne vor transmite 
direct adunarea 
populară din muni
cipiul Alexandria.

partid, de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Rep : Cum se exprimă răspunde
rea de producător și proprietar în co
lectivul atelierului de bobinaj, hala 
100, unde lucrați ?

N. P. : Depun mărturie despre a- 
ceasta. în ultimă instanță, motoarele 
noastre. Pînă aici însă înregistrăm 
nenumărate fapte care argumentează 
noua conștiință a muncii. O să mă 
opresc numai la două dintre acestea, 
într-o zi, în schimbul doi, -a- trebuit 
să facem apel la un material înlocui
tor, comparabil cu materialul cerut de 
documentație. Unul dintre controlorii 
noștri de calitate — Constantin Năs- 
turescu — s-a opus: „Nu se poate, 
n-avem aprobarea beneficiarului".

Rep. : „Opoziția" se exercita cumva 
din... birocratism 7

N. P. : Ba din conștiința răspunde
rii muncitorești, Năsturescu voia să 
fie sigur că prestigiul uzinei lui nu 
va fi știrbit. Și. în numele dreptului 
său de proprietar, și-a exprimat 
deschis dezacordul. Pînă n-a văzut

llie TĂNASACHE
(Continuare in pag. a Il-a)

FESTIVALUL NAȚIONAL „ClNTAREA ROMÂNIEI"

Amplă mișcare 
de educație patriotică, 
revoluționară

Cea de-a treia ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României", iniția
tivă culturală de însemnătate națio
nală. datorată secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a desfășurat în perioar 
da 1979—1981. sub semnul aniversării 
a 2 050 de ani de la întemeierea pri
mului stat dac centralizat si inde
pendent de sub conducerea lui Bure- 
bista si a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. Un bi
lanț al celor doi ani de intensă mun
că politico-educativă si cuttunal-ar- 
tistică scoate cu putere în evidentă 
diversificarea formelor de activitate, 
sporirea considerabilă a canadtătii 
de cuprindere, de antrenare a mase
lor de oameni ai muncii în întreaga 
activitate educativă din instituțiile 
culturale, din case de cultură, cluburi 
muncitorești. Astfel. 3 800 000 de 
muncitori,, țăranii, intelectuali, elevi 
si studenti. fruntași în producție. în 
activitatea profesională si obștească, 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități au participat direct la 
formele activității nolitico-ideologice. 
cultural-artistice și de creație tehni- 
co-științifică. Se poate snune pe 
drept cuvînt că larga paletă a mani
festărilor din cadrul festivalului con
stituie o expresie elocventă a parti
cipării maselor la vastul proces edu
cativ desfășurat în tara noastră, -la 
consolidarea si afirmarea tot mai de
plină a trăsăturilor noii conștiințe, 
revoluționare. Un fapt deosebit de 
îmbucurător constă în mai buna în
țelegere a faptului că festivalul, de
parte de a se reduce la activitatea 
artistică, la competiția, întru totul fi
rească. a tot mai numeroaselor ta
lente ridicate din rindurile poporu
lui. este, mai mult decât atît. o am
plă mișcare educativă, cu obiective 
concrete, cu un caracter politic, an
gajat, strins legată de sarcinile eco- 
nomieo-sociale. de îndeplinirea obli
gațiilor profesionale și obștești.

Valorificînd Experiența obținută în 
edițiile precedente ale festivalului, 
un accent deosebit s-a pus pe ridi
carea continuă a calității muncii de 
educare patriotică și revoluționară 
a maselor, in spiritul principiilor 
eticii și echității socialiste. Au fost 
atrași în sfera culturii și artei un 
număr mai mare de muncitori, ță
rani și intelectuali, fără deosebire de 
naționalitate.

Potrivit indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, s-a accentuat 
considerabil latura politico-educativă 
a festivalului. O pondere însemnată 
au avut-o acțiunile destinate educă
rii politice, ideologice, patriotice si 
revoluționare a maselor. în unități 
economice din industrie si agricul
tură. exploatări miniere și forestie

re. pe șantiere de construcții. în 
scoli, facultăți. în case de cultură, 
cluburi, cămine culturale si unități 
militare s-a acționat mai intens 
pentru popularizarea, cunoașterea, 
însușirea si realizarea sarcinilor re- „ 
ieșite din documentele Congresului 
al XII-lea al P.C.R., ale congreselor 
consiliilor populare, ale congreselor 
țărănimii și Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, din cuvîntările se
cretarului general al partidului, pen
tru înfăptuirea neabătută a întregii 
politici interne si externe a partidu
lui si statului nostru. întreaga activi
tate cultural-educativă a contribuit 
mai direct la mobilizarea oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea sarcinilor 
de _ producție din industrie, agricul
tură și șantiere de construcții. Nu
meroase programe complexe de ma
nifestări au fost consacrate cunoaș
terii și aplicării noului mecanism 
economico-financiar. autoconducerii 
si autogestiunii. stimulării inițiative
lor muncitorești. întăririi disciplinei 
în muncă.

în această ediție a festivalului o 
atenție sporită s-a acordat activității 
de educare materialist-științifică a 
oamenilor muncii. Au fost organizate 
dezbateri, răspunsuri la întrebări, în- 
tilniri ale brigăzilor științifice cu di
verse categorii de oameni, s-a gene
ralizat activitatea universităților cul- 
tural-stiințifice în toate orașele si 
centrele de comună.

De asemenea, a crescut gradul d® 
integrare a activității cultural-edu
cative cu participarea maselor la 
creația tehnico-științifică, la acțiu
nile de perfecționare a organizării 
producției și a muncii. Peste trei 
milioane de oameni au fost atrași la 
creația tehnico-știintifică. Ei au so
luționat circa 270 000 teme de cer
cetare. Largă mișcare în care s® 
manifestă talentele artistice existen
te în masa largă a poporului. Festi
valul a oferit un minunat cadru de 
afirmare a imensului potential crea
tor ai maselor, de participare activă 
și conștientă a lor atît în procesul 
de producție, cit și al creației și in
terpretării artistice. S-a acordat o 
atenție deosebită, mai mare decît în 
trecut, permanentizării vieții cultu
ral-educative în. toate colectivele d« 
muncă. A sporit numărul forjnatiilor. 
interpretilor și creatorilor amatori în 
mari unități economice, pe platforme 
industriale. în consiliile unice agro
industriale de stat si cooneratiste. în 
majoritatea localităților urbane si 
rurale. 175 000 formații și cercuri 
artistice de amatori din sistemul așe
zămintelor culturale, sindicatelor, ti
neretului. cooperației meșteșugărești.
(Continuare în pag. a IV-a)
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O viața de munca
împlinind 62 de ani, Mircea 

Săvulescu, maistru principal la 
,,Rulmentul“-Brașov, urmează să 
iasă la pensie. Tovarășii de 
muncă îl vor cinsti, cu acest 
prilej, pentru foarte bogatu-i 
bilanț de fapte și realizări in 
producție : in ultimii 36 din 49 
ani de muncă a făcut 100 de 
inovații, plus alte sute de per
fecționări tehnice și tehnologice, 
a conceput o serie de mașini 
pentru fabricarea rulmenților 
(nu puține ii poartă chiar nu
mele), unele dintre acestea ajun- 
gînd chiar să se exporte, a pre
gătit citeva sute de muncitori 
calificați și cadre tehnice care 
se mindresc că s-au format la 
„școala Săvulescu". Iată deci 
una dintre numeroasele vieți de 
muncă pilduitoare din jurul 
nostru !

I
I
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Ca pe bulevard
Deși circulația „autovehiculelor 

prin Piața Republicii din Sibiu 
e interzisă — măsură foarte 
bună luată demult de organele 
locale in vederea descongestio
nării circulației in zona centrală 
a orașului — pe-aici se circulă 
ca pe bulevard, intr-una 
aceste zile am numărat — 
numai zece minute — 22 
autoturisme trecind grăbite prin 
acest loc oprit. Interesant, toate 
aveau numere de Sibiu I Unde-or 
fi agenții de circulație ?

I
I

din 
in 
de

I Tractorul uitat
I
I
I
I

La km 56,800 de pe șoseaua 
București-Oltenița un tractor 
zace uitat (intre șosea și calea 
ferată) de peste doi ani I Au 
trecut peste el ploi, ninsori și... 
două inventarieri generale ce se 
fac la sfârșit de an in orice uni-' 
tate socialistă. Dar nimeni nu-l 
revendică. Al cui o fi? — se în
treabă cetățeanul Andrei Sta
tion, din Oltenița, care ne-a 
sugerat acest fapt divers.

I Liliac in tloare!
I
I

Cei care trec pe strada Cozia, 
din municipiul Rm. Vilcea, au 
prilejul 
filialei 
statului 
înflorit, 
oară in 
un semn că această toamnă va 
fi lungă și frumoasă ? Dac-ar fi, 
ce bine-ar fi!

să admire — in curtea 
județene a arhivelor 
— un arbust de liliac 

Pentru a doua 
acest an I Să fie, oară,

I Arheologică
I
I
I
I
I
I

La Ciorogirla, in vecinătatea 
Capitalei, s-au făcut interesante 
descoperiri arheologice. Intr-o 
expoziție ipecială deschisă de 
Școala generală din comună pot 
fi văzute unelte din piatră, lemn 
și os, greutăți din lut ars pentru 
năvoadele de pescuit, frecătoare 
din piatră șlefuită pentru riș- 
nitul semințelor, oale și amfore 
pentru păstratul grinelor. Spe
cialiștii susțin Că exponatele 
aparțin unei epoci foarte înde
părtate (cu circa 6 40!) de ani in 
urmă) și constituie noi mărturii 
autentice despre formele 
lizate de viață din epoca 
litică pe aceste meleaguri.

civi- 
neo-

I
I

opt

I
I
I

„Pacienții"
„Alo, Salvarea ! Avem opt 

pacienți de la Întreprinderea de 
producere a nutrețurilor com
binate. Veniți să-i transportați 
de urgență !“. Recepționînd me
sajul — al cărui subînțeles doar 
el îl știa — Gheorghe Ardelea- 
nu (conducător auto pe auto
sanitara 31-SM-411) a dat fuga 
spre un Ide anume, unde „cola
boratorii" lui (cei care-i telefo
naseră) dosiseră „1 ' '
fapt, cine erau „pacienții' 
care trebuia să-i „salveze" 

I
I
I

care-i telefo- ■ 
.pacienții". De 
pacienții" pe * 1 

care trebuia să-i „salveze" cu 
mașina salvării ? Opt saci in- 
cărcați cu 358 kilograme furaje |

aprobarea beneficiarului, n-a zis da. 
Personal, mă declar întru totul de 
partea acestor oameni, care arată 
prin ceea ce fao, că își iubesc uzina.

Rep. : Al doilea fapt ?
N. P. : S-au discutat propunerile de 

promovare în categorie. Omul care 
m-a învățat meserie — Selim Enver
— s-a ridicat cu acest prilej și a sus
ținut o altă propunere decît aceea la 
care mă gîndisem eu. A argumentat 
și... a obținut cîștig de cauză. Poate 
părea un lucru mărunt. Dar vedeți, 
calitatea — și răspunderea — de pro
prietar se exercită în întreaga viață 
a uzinei, nu numai în nu știu ce șe
dințe ori cu prilejuri festive. în fapt 
este vorba aici de afirmarea concretă 
a democrației muncitorești.

Rep. : Lingă învestitura dv. de pro
ducător, proprietar, beneficiar, ce 
puneți alături, tovarășe Ion Pîrvu- 
lescu 7

I.P. : Două lucruri : munca și 
grija față de utilajele noastre. Cu 
atît mai mult cu cît și munca și 
grija de care aminteam sînt legate 
una de alta ca două verigi ale ace
luiași lanț.

Rep. : Și cum faceți ca aceste verigi 
să fie la fel de trainice la fiecare 
strungar ?

I. P. : Oricum, nu cu ajutorul... car
cerelor. cu care am făcut cunoștință 
și eu. prin ’43. Dacă o să aveți treabă 
la secția construcții metalice, pot să 
arăt și locul unde erau amplasate. 
Cum ridica un muncitor cuvîntul — 
carcera/ Ăsta era răspunsul patrona
tului la cuvintul de muncitor.

Rep. : Să revenim la grija pentru 
utilaje...

I. P. : ...care, de fapt, este grija 
pentru pîinea noastră. Această trăsă
tură morală — pentru că asta este
— o sădim cu răbdare lș noii veniți 
în strungărie. Stăpîni și ei ai uzinei, 
ca pretutindeni azi la noi.

Rep : Și cind acest lucru se înțe
lege mai greu?

I. P. : îi scoatem pe cei în cauză 
în fața „careului muncitoresc", cum 
am procedat cu Toma Marin și Leo
pold Blaj. Prilej în care se ia atitu
dine hotărîtă împotriva nepăsării, 
împotriva mentalității potrivit căre
ia. dacă sint unul din stăpînii fabricii, 
e dreptul meu să fac ce vreau cu 
mașina la care lucrez.

Rep. : Deci una din „armele" pe 
care le folosiți în cultivarea răspun
derii de producător și proprietar este 
atitudinea Împotriva nepăsării privind 
soarta utilajelor.

I.P. : A nepăsării de orice fel! Să 
te doară inima pentru orice negli
jență. să acționezi decis pentru înlă

Cornoc I I 
salvare, 

orii — *

concentrate sustrase de Gheor
ghe Rus și Nicolae C 
Prinși cu furajele în 
cei trei au încercat să se sal
veze cu fața curată. N-au reu
șit 1 

Ocupația ? 
Reclamantă!

De cum se iveau zorile și Plhi 
se întuneca. - -
comuna 
lița — scrie și iar scrie. ----

I
I
I
I
I
I

se întuneca. Aurelia Popa — din I 
comună suceveană Moldova Su- | 
lița — scrie șl iar scrie. S-ar 
putea crede că pînă acum a pu- . 
bficat zeci de volume. Ntci 
vorbă. Dumneaei scrie doar I 
niște jalnice reclamații, înmuin- 
du-șt penița in veninul invidiei.
Cei veniți să cerceteze revla- |

P. Asta pentru că ■ 
lucrează nicăieri și |

mațille s-au trezit și ei... recla
mați de A.l
femeia nu l--------
trebuie să facă ceva in timpul 
l.ber I (!?).
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Geambaș 
de ocazie

Pe o uliță a satului Lăcenl- 
Teleorman se aflau cîțiva mă
gari 1
Ionescu, geambaș de ocazie, a 
pus mina pe unul și pe aci ți-e 
drumul. Un alt măgar s-a I 
singur după ei. Proaspătul „pro
prietar" s-a grăbit să-i vindă 
pe amindoi intr-un alt sat, înca- 
sind 2000 de lei. Dar n-a apu- 

a

man se aflau cițiva im- ■ 
nesupravegheați, Anghel |

fî-S | 
luat

cat să se bucure de bani, că 
fostI descoperit șt... urecheat.

I
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în piețe, legume și fructe îndestulătoare, 
dar și rezerve de organizare mai rațională 

a desfacerii
Un sortiment larg 

de produse necesare 
consumului curent
Un raid mai amplu prin piețele 

alimentare ale Capitalei a scos clar 
în evidentă aprovizionarea mai 
bună a acestor unități față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut — 
la majoritatea produselor putem 
vorbi de abundentă — cit și o or
ganizare. cu mici excepții, cores
punzătoare regulilor generale de 
comerț, cerințelor cetățenilor. în 
piețele „Rahova", ..Dorobanți", 
„Moghioroș“. „Coșbuc". „Unirii", 
„Ilie Pintilie". „Amzei" se găseau 
expuse pe platouri și sub umbrare 
roșii și vinete, conopidă și fasole, 
peneni și rădăcinoase, varză si go- 
gosari, multe alte produse de care 
oamenii au nevoie. Dealtfel, stocu
rile la principalele produse alimen
tare existente acum în piețe, depo
zite și silozurile Capitalei se pre
zintă astfel : cartofi — aproape 
12 000 tone, din care sînt înșllozați 
de pe acum 7 200 tone, ceapă 8 300 
tone din care 6 000 în siloz ș.a.m.d. 
Cantitățile, incomparabil mai mari 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. însilozate sau ouse in vînza- 
re. se datoresc. fără îndoială, si ce
lor 23 de trusturi horticole din țară 
care-și vînd surplusurile de produ
se în cadrul „Lunii horticulturii" 
pe piețele Capitalei. în peste o lună 
și jumătate de cînd aceste unități 
agricole se află în piețe au desfă
cut neutru populație : legume total 
— 2 870 tone, cartofi — 2 724 tone, 
iar fructe și struguri — aproape 
1 500 tone.

Aceste cantități. împreună cu cele 
desfăcute, în aceeași perioadă de 
timp, pe piața țărănească — a- 
proape 1 500 tone de legume si fruc
te — au creat condiții bune de a- 
provizionare a populației, menține
rea preturilor în limitele mercuria
lelor. cantități suplimentare nece
sare insilozărilor.

Silozurile Capitalei 
se pregătesc 
pentru iarnă

Avem în piața „Ilie Pintilie" o 
scurtă convorbire cu tovarășul Eu
gen Răduță, șeful acestei unităti a- 
iimentare. „Noi. ne spune Eugen 
Răduță. sîntem aprovizionați de ci
teva unităti C.A.P.. Gostat. I.L.F. și 
producătorii individuali. Zilnic, in
tră pe „porțile" pieței aproximativ 
400 tone de fructe si legume. Nu ne 
lipsește aproape nimic. Totuși, tre
buie să vă spun că, la unele pro
duse. în special la struguri, oartofi 
și ceapă, se creează zilnic aglome
rație. La struguri știm care e cau
za : unii cetățeni vin să cumpere 
cu lada ca să-și facă la domiciliu 
vin. în ce privește cartofii și cea
pa : sînt vechi în meserie si știu că. 
nid acum un an. nici cu doi sau 
trei ani în urmă n-au fost puse in 
vînzare. la aceste sortimente, canti
tăți mai mari decît anul acesta, ci 
dimpotrivă. Oamenii nu înțeleg 
însă că ne aflăm în plină campanie 
de însilozare. că nu numai acum

I
I

Cura balneară în orice anotimp Noua conștiință a muncii

I
I
I
I
I

Condițiile de cazare, de trata
ment și posibilitățile multiple de 
agrement din stațiunile Ministe
rului Turismului asigură și în ano
timpul rece o cură balneară efica
ce, plăcută. în unele stațiuni acce
sul în bazele de tratament se face 
direct din hotel prin culoare aco
perite și încălzite.

Iată și citeva recomandări care 
vor înlesni alegerea stațiunii indi
cate pentru tratarea diferitelpr 
maladii : în afecțiuni reumatisma
le : Amara, Bazna, Călimănești- 
Căciulata, Eforie Nord, Geoagiu 
Băi, Govora, Herculane, Mangalia, 
Moneasa, Ocna Sibiului Slănic, 
Pucioasa, Sovata, Săcelu ; în afec
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Treptele încrederii
Preocupări și împliniri privind afirmarea femeilor în viața economică și social-politică

Un călător care trece astăzi prin 
Tîrgu Trotuș din județul Bacău nu 
poate să nu-i spună tovarășului său 
de drum în dulcele grai moldove
nesc : „D-apoi, după cîte văd eu, 
aista nu-i o așezare de oameni fără 
căpătii, ci o comună întemeiată in 
toată puterea cuvintului, cu gospo
dării tot una și una". Dacă stai însă 
de vorbă cu oamenii locului vei afla 
că lucrurile aici, cu ani în urmă, 
n-au mers tocmai bine din pricină că 
în fruntea obștii, la cooperativa 
agricolă de producție și la consiliul 
popular, s-au tot perindat niște băr
bați, ce-i drept unii la locul lor, dar 
lipsiți de inițiativă sau. altfel spus, 
cam „lasă-mă să te las". „Măi, oa
meni buni, le-a spus la o adică un 
activist de partid de la județ, de ce 
nu încercați să alegeți la C.A.P. o 
femeie?" Harnică și isteață, și-au dat 
ei atunci cu părerea, ar fi Constanța 
Semeniuc. Și au ales-o. dar cu îndo
ială. N-a fost deloc o treabă ușoară ; 
încrederea urma să fie cucerită pas 
cu pas ; ghinionul a făcut ca, după 
ce l-a determinat pe cooperatori să 
cultive legume în ciuda prejudecății 
că grădinăritul în zonă n-ar fi fa
vorizat de climă, o grindină să facă 
una cu pămîntul prima recoltă. Ce 
să mai lungim vorba. Tîrgu Trotuș, 
unde primar este acum Constanta 
Semeniuc, a devenit una dintre cele 
mai frumoase și prospere comune 
din județ, cu 100 hectare de grădină, 
cu o puternică asociație pentru creș
terea animalelor și îngrășarea tauri
nelor, cu o livadă superintensivă, 
cu o industrie mică diversificată 
(materiale de construcții, tîmplărie, 
covoare, cusături).

Firește, în județul Bacău nu numai 
în agricultură și-a găsit afirmarea 
simțul gospodăresc al femeilor. Ast
fel, întreprinderea de bere și spirt 
„Mărgineni" era o unitate cu rezul
tate medii. Dar după ce a fost nu
mită în funcția de director Maria 
Titianu, unitatea a ajuns fruntașă pe 

desfacem legume, ci și la iarnă. Si
lozurile nu sînt încărcate pentru 
altcineva, ci pentru cetățeni, iar 
practica dovedește, an de an. că 
mult mai bine se mențin cartofii in 
silozurile statului decît pe... balcoa
nele de la blocuri. Desigur, e marfă 
pentru toată lumea, dar nu la pu
țini dintre cei care cumpără acum 
cu nemiluita li s-au stricat produ
sele din cauza căldurii si. iarna, tot 
la magazinele I.L.F. au venit. Nu e 
oare aceasta o formă conștientă de 
risipă ?

Ne continuăm raidul prin piață. 
La ora aceea a dimineții rafturile 
,^e rupeau" de mărfuri, iar pe alei-

La cumpărături... Aspect cotidian 
din piețele Capitalei

le ei soseau mereu mașini cu produ
se proaspete. Iată si un camion în
cărcat cu varză (23—B—8 852). Cum 
ajunge lîngă platoul de desfacere, i 
se dă. fără nici o grijă, capacul la 
o parte, iar varza se rostogolește in 
pulberea drumului prin toată piața. 
Lipsa de grijă pentru produsele ob
ținute cu atîta trudă se vede bine si 
în alte părți. La unitățile Gostat și 
C.A.P., mărfurile sint parcă imbă- 
trînite. nesortate, nespălate.

Reluăm discuția cu tovarășul Ră- 
duță. Șeful bietei ne spune : „Iată o 
altă problemă de organizare căreia 
trebuie să 1 se găsească rezolvarea: 
în urma indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, cu 
privire la folosirea fiecărui metru 
pătrat de teren arabil din curtea ca
sei, de pe lotul personal, se simte 
din plin o mai mare afluență de 
vinzători care vin cu surplusurile 
de legume în piețe. E foarte bine. 
Multi producători sînt însă tentați 
să meargă numai în piețele cen

țiuni ale aparatului cardiovascu
lar : Balvanyos, Borsec. Buziaș, 
Lipova, Vatra Dornei, Tușnad ; în 
afecțiuni ginecologice : Bazna, Efo
rie Nord. Mangalia, Ocna Sibiului. 
Sovata, Vața-Băi ; în afecțiuni ‘ ale 
aparatului respirator : Slănic Pra
hova. Govora. Slănic Moldova ; în 
afecțiuni ale tubului digestiv, glan
delor anexe, boli de nutriție : Bor- 
s'ec, Câlimănești-Căciulata. Olănești, 
Sîngeorz, Slănic Moldova.

Biletele în stațiunea dorită, pre
cum și informații suplimentare se 
pot obține la agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism din în
treaga tară.

ramură. „Să vă spun drept, ne măr
turisea directoarea, la început mi-a 
fost teamă gindindu-mă că numai un 
bărbat poate străbate printre atitea 
dificultăți și durități pe care le im
plică aproape zilnic conducerea unei 
unități. Lipsa mea de experiență a 
fost un handicap serios, handicap pe 
care l-am depășit cu sprijinul primit 
.atît din partea comuniștilor din în
treprindere, cit și din partea organe
lor de partid municipale și județene." 

Dacă ai mai cere lămuriri de ce 
comuna Livezi arată precum o liva
dă înflorită ai afla că aici deputa

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL BACĂU

tele Veronica Busuioc, Natalia Ior
dan, Stelina Ciobanu și altele au pus 
la inimă buna gospodărire a locali
tății. Sau dacă ai privi atent propa
ganda vizuală, mereu la zi, întoc
mită cu gust și eficiență de la în
treprinderea „Metalurgica" ți s-ar 
spune că, în bună parte, este rodul 
strădaniei secretarei adjuncte a co
mitetului de partid, tehniciană Des- 
pina Ostriceanu. Iar atunci cînd ai 
remarca sporirea numărului unități
lor sanitare, a grijii pentru îmbună
tățirea asistenței medicale ți s-ar 
explica : „E și normal, deoarece doc
torița pediatru Maria Rusu, cunoscu
tă pentru probitatea ei profesională, 
se află de doi ani in fruntea direc
ției județene sanitare". Și să mai 
alăturăm la aceste exemple și păre
rea unui bărbat : „In circumscripția 
mea, ne spunea Iuliu Micnevici din 
Bacău, este deputat Olga Munteanu. 
Sînt de părere că simțul gospodăresc 
de a ști fiecare lucru așezat la locul 
lui este mai lesne de găsit la o fe
meie decit la un bărbat".

Toate aceste aspecte și multe al
tele sînt, în totalitatea lor, ilustra

trale. Astfel, se întîmplă adesea ca 
în cartierele mai mărginașe să lip
sească marfa. Nu s-ar putea ca 
fiecare producător înregistrat să fie 
dirijat spre o piață anume ?

întrebăm o cumpărătoare cum i se 
pare a fi aprovizionată piața „Ilie 
Pintilie" (Eleonora Cojocaru. lucră
toare la întreprinderea de confecții). 
Ne răspunde : „Eu sint mulțumită, 
în privința organizării însă, mai 
sînt unele lucruri de pus la punct. 
De exemplu, citisem nu de mult în 
ziarul „Scînteia" o propunere cu 
privire la orarul de funcționare al 
unităților I.L.F. Se sublinia atunci 
necesitatea ca. toamna, acestea să 
lucreze „zi-lumină", ca și unitățile 
producătoare. Mi s-a părut foarte 
bună propunerea, numai că. practic, 
nu s-a făcut nimic. E oare atît de 
greu să se treacă la un asemenea 
program ?“. (Întrebarea respectivă o 
adresăm și noi Direcției comerciale 
generale a Capitalei, așteptind răs
punsul pentru a-I aduce, la rîndul 
nostru, la cunoștința publicului).

Trei „ochiuri” 
de desfacere 
pentru 40 000 

de cumpărători ?
întirziem ceva mai mult și în pia

ța „Amzei". Imagini obișnuite de 
toamnă. în tot acest perimetru co
mercial, aproape că nu lipsește ni
mic. „Pe la noi, prin piață, ne in
formează tovarășul Nicolae Pătraș- 
cu, șeful acestui mare complex co
mercial. vin zilnic după cumpă
rături 30 000—40 000 de oameni. Des
facem în 24 de ore aproximativ 
100 tone de legume. Nimeni nu plea
că din piața noastră nemulțumit".

Tocmai ne gîndeam să plecăm în 
alt cartier, cînd, la o margine a pla- 
tourilor, zărim aglomerație la un 
punct de vînzare al I.L.F. Ne inte
resăm ce se vinde acolo și care e 
cauza aglomerației. Se vindeau stru
guri. iar aglomerația nu se datora 
nici pe departe lipsei acestui pro
dus din depozite, ci faptului că, 
pentru 40 000 de oameni care trec 
zilnic prin „Amzei", au fost organi
zate doar... 3 puncte de desfacere.

Găsim aglomerații — pentru dife
rite produse, și la unitățile „Fortu
na". Nu aveau marfă ? La discreție. 
Cauza : din 10 puncte de desfacere, 
cîte au fost organizate de această 
firmă în plata „Amzei". doar 6 erați 
deschise. Lipseau vînzătorii...

Fără îndoială, raidul nostru prin 
piețe ale Capitalei a scos la iveală 
faptul că mărfuri specifice sezonu
lui în care ne aflăm sînt în canti
tăți îndestulătoare. In multe locuri 
însă există carențe în organizarea 
desfacerii, mai mari sau mai mici — 
în egală măsură însă supărătoare 
pentru cumpărători. De aceea — 
pentru desfacerea fluentă a mărfu
rilor, sugerăm organelor în drept și 
în primul rînd Direcției generale co
merciale a Capitalei să analizeze 
neîntârziat situația și să ia măsurile 
care se impun.

Gh. GRAURE

rea unei constante preocupări de a se 
asigura femeilor un rol corespunză
tor în viața economică și social-poli
tică în raport cu numărul, aptitudi
nile și posibilitățile lor. Succesele 
dobindite in promovarea și afirmarea 
unui număr mai mare de cadre din 
rindul femeilor în funcții de răspun
dere pe linie de partid și de stat a 
avut ca suport deosebit de impor
tant rezultatele înregistrate în activi
tatea de primire în partid a celor 

.mai bune femei. Numai în anii 1979 
și 1980 au devenit membre de partid 
2 942 de femei, ceea ce înseamnă 46,5

la sută din totalul primirilor în 
această perioadă.

în aria preocupărilor organizațiilor 
de partid în acest domeniu un loc 
important revine și înfăptuirii pro
gramului privind asigurarea, pregă
tirea și perfecționarea forței de mun
că feminine, comitetele de partid din 
întreprinderi analizînd periodic cu 
factorii de răspundere felul in care 
aceste programe se concretizează. 
Drept urmare, in ultimii ani a spo
rit ponderea femeilor in principalele 
ramuri ale economiei județului. Pa
ralel, a fost ridicat gradul de parti
cipare a femeilor la organizarea și 
conducerea producției, elaborarea de
ciziilor, prin numirea lor în funcții 
de director, director adjunct, inginer- 
șef, contabil-șef. Astfel, în anul 1980 
au fost promovate în diferite funcții 
de răspundere 214 femei.

Cu citva timp în urmă, biroul co
mitetului județean de partid a ana
lizat modul in care se înfăptuiesc 
măsurile cuprinse în programul de 
promovare sistematică a femeilor in 
munci de conducere, atragerea în ac
tivitatea productivă a unui număr

Comerțul dispune 
de cantitățile de produse 

necesare aprovizionării 
normale, ritmice

(Urmare din pag. I)
acei oameni ai muncii care nu 
ajung să-și procure la timp ceea ce 
le este necesar pentru că există 
acești egoiști și hrăpăreți care pur 
și simplu dereglează aprovizionarea 
magazinelor, a populației ? împotri
va acestor manifestări străine eticii 
și echității socialiste sînt chemați să 
ia poziție toți cetățenii, toți cei care 
înțeleg că numai printr-o atitudine 
cumpătată, printr-o gospodărire ra
țională, judicioasă a tot ceea ce 
avem se poate asigura întregii popu
lații o aprovizionare corespunzătoa
re, în limite normale.

Răspunzătoare pentru aceste defi
ciențe sînt și colectivele unor unități 
comerciale, care favorizează astfel de 
comportări prin, vînzarea preferen
țială a unor mărfuri. Or, trebuie să 
fie clar : dispunem pentru aprovizio
nare de cantitățile de produse plani
ficate, de anumite capacități de trans
port și de forța de muncă în raport 
direct cu produsele ce trebuie vehicu
late într-un ritm normal. Tot ceea ce 
dereglează acest mecanism creează 
piedici, dificultăți. Iată de ce este im
portant ca înșiși lucrătorii comerciali 
să refuze să facă jocul „abonaților" 
zilnici ai magazinelor, aliindu-și pe 
toți cumpărătorii corecți și pledînd, 
împreună cu aceștia, pentru instaura
rea unei comportări chibzuite.

— Desigur însă că pe un plan 
principal trebuie să se situeze, de 
asemenea, mal buna organizare a 
magazinelor, întărirea controlului, din 
controalele recente ale Inspectoratu
lui comercial de : stat reieșind 
că unii gestionari și șefi de unități 
nu comandă uneori mărfurile nece
sare, creind ei înșiși goluri artificiale 
în magazine. Este oare posibil ca, 
timp de o săptămână, la magazinul 
D.I.A. din piața „Amzei" să nu se 
emită nici un fel de comandă pentru 
lapte, că în alte unități, de pildă la 
autoservirea din șos. Iancului 33, să 
nu se comande preparate de came ?

— Nu, asemenea situații sînt de 
neacceptat și măsurile de întărire a 
controlului vizează in primul rînd 
înlăturarea unor asemenea anomalii, 
asigurarea unui flux operativ al 
mărfurilor spre cumpărători, organi
zarea mai bună a desfacerii, instau
rarea unei atitudini corecte din par
tea tuturor vinzătorilor.

Cu acest prilej, aș vrea să-i infor
mez pe cititori că, începînd chiar 
din aceste zile, vor crește cantitățile 
de ulei și zahăr desfăcute în cursul 
după-amiezelor, se înființează punc
te suplimentare pentru desfacerea 
cartofilor, a legumelor și fructelor 
pe întreg cuprinsul Capitalei ; se 
asigură stocurile pentru iarnă. Așa
dar, măsurile organizatorice, coro
borate cu o atitudine civică, ac
tivă, sînt de natură să contribuie la 
înlăturarea neajunsurilor amintite, 
la o aprovizionare mai ritmică, în 
care fiecare dintre noi este interesat.

tot mai mare de femei și crearea 
unor condiții optime pentru afirma
rea acestora în viața economică și 
social-politică a județului. Analiza a 
prilejuit o trecere în revistă a rezul
tatelor obținute, dar mai cu seamă a 
deficiențelor și minusurilor care se 
mai fac simțite în acest domeniu, 
stabllindu-se totodată direcțiile în 
care trebuie să se acționeze cu mai 
multă fermitate pentru diversifi
carea formelor de atragere a femei
lor la viața economică și obștească, 
la activitățile organizate de comite
tele și comisiile de femei. Printre 
altele se are în vedere crearea unor 
activități accesibile femeilor, îndeo
sebi prin dezvoltarea industriei mici, 
extinderea muncii la domiciliu, de
pistarea locurilor de muncă potrivite 
femeilor care în prezent sînt ocupate 
de bărbați și redistribuirea acestora, 
orientarea școlară a tinerelor fete 
spre insușirea unor profesii care să 
le asigure o ocupație permanentă.

Referindu-se la rolul de mare în
semnătate pe care-1 au organele și 
organizațiile de partid in garantarea 
unei prezențe active a femeilor în 
toate domeniile de activitate, tova
rășa Alexandrina Găinușe, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, ne spunea : „Este important 
nu numai să realizezi un procent 
sau altul în promovarea femeilor, ci, 
efectiv, să creezi condiții ca puterea 
lor de muncă, însușirile și talentul 
lor să-și găsească un cîmp larg de 
afirmare. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preocuparea pen
tru creșterea participării femeilor la 
întreaga viață socială nu trebuie 
considerată doar ca ceva de zile 
mari, de care să ne amintim numai 
cu prilejul unor conferințe sau la 
«Ziua femeii», ci ca o sarcină de zi 
cu zi".

C. VARVARA 
Gh. BAJLTA

Lăcomia pierde nu numai omenia... 
ci și afectează interesele cercurilor 

largi ale cetățenilor

Se cere o replică fermă manifestărilor de egoism 
și individualism, tendințelor de acaparare 

și suprastocare
— Pe unii am început să-i cu

noaștem, ne spunea vînzătoarea de 
la „Alimentara". Vin zi de zi, se 
așază la rînd, nici ei nu știu pentru 
ce, spun că „pentru orice eventua
litate". Deși este limpede că. de la 
o zi la alta, nu se pot isprăvi pro
viziile casei la absolut toate ali
mentele. Dar ei cumpără, cumpără, 
cumpără...

Goana nesățioasă și absurdă a 
unor cetățeni după provizii, faptul 
că respectivii acumulează cantități 
ce depășesc cu mult nevoile lor au 
repercusiuni dintre cele mai nega
tive asupra condițiilor normale de 
aprovizionare ale celorlalți cetă
țeni. Dar lor nu le pasă de alții; 
dominați de mentalități egoiste, in
dividualiste, adună, adună cît pot. 
luînd din sacoșa altuia. Dereglînd 
fluxul aprovizionării, creind în mod 
artificial „goluri" în desfacerea unor 
produse. Și — culmea! — aceste 
„goluri" sînt folosite de ei înșiși 
drept „argument" pentru a-și mo
tiva lăcomia.

De pildă. Florica Florea, din stra
da G-ral Petre Popovăț avea în 
sacoșele ei nu mai puțin de 10 kg 
zahăr și 20 de pîini! Orice s-ar 
spune, pentru o singură cumpără
tură e cam... mult. Chiar dacă fa
milia ei ar număra 20'de persoane! 
La domiciliul a doi pensionari, fa
milia Bechiș, din strada Bălănescu- 
Rosetti 3, s-au găsit nu mai puțin 
de 139 kg de zahăr, 20 litri de ulei 
și 2 kg cafea. Le-au adunat ca 
hîrciogii stând amindoi la rînd. 
Pentru ce? Pentru niște vagi „rude 
de la țară" — cum au încercat ei 
să explice prezența unor cantități 
de produse alimentare mult prea

(Urmare din pag. I)

„Cum vă propuneți să acționați in continuare, în calitatea 
dv. de producător, proprietar și beneficiar al activității din 
uzină, de acționar al societății noastre, ca să spunem așa ?“

Nicolae Preda : „Să facem tot ce depinde de noi pentru a îndeplini 
riguros, la fiecare loc de muncă, planul uzinei".

Ion Pîrvulescu : „Mașinilor noastre să le asigurăm o viață cit mai 
lungă, o funcționare eficientă, iată cuvîntul de ordine al strungarilor".

Ion Neciu : „Ideile tehnice noi să le punem rapid în practică". 
Gh. Negulescu : „Să gospodărim metalul cu grija noastră de acasă. 

Pentru că și aici, in uzina noastră, tot acasă sintem".

mari pentru consumul a două per
soane, chiar dacă și-ar fi propus 
să-și aniverseze 120 de ani de 
viață!

Dumitru Alexandru Gheorghe, din 
Șoseaua Berceni 30, avea și el o 
„mică provizie" de... 100 kg de 
zahăr!

Și doar se știe că pîinea necon
sumată în ziua respectivă se usucă, 
uleiul trecut de termenul de garan
ție devine rînced, deci necomestibil, 
în făină apar gărgărițele — adică 
se creează itinerarul de la cămara 
cu suprastocuri la lada de gunoi. 
Iată cum supraaprovizionarea ge
nerează risipă, într-o perioadă în 
care, din spirit~civic, ar trebui să 
fim preocupați de un consum ra- 

'țional, echilibrat, consum pe care 
cantitățile repartizate pieței îl a- 
sigură.

Dar. din pricină că unii adună 
prea mult, pentru alții, care au mai 
puțin tâmp de pierdut pe la cozi, nu 
mai ajunge. Aceste disproporții sînt 
favorizate și de faptul că. uneori, 
marfa nici nu mai ajunge în raftu
rile magazinelor, fiind vîndută pe 
alte căi, ocolite și necinstite. Doi 
cetățeni din comuna Slobozia Bra
dului, județul Vrancea — Gheorghe 
Gheorghe și Luca Gheorghe, „cum
părau" direct din autocamion, fi
rește cu „consimțămîntul" nedezin
teresat al șoferului (600 lei în plus 
pentru 2 000 kg mălai!). La sesiza
rea cetățenilor care au văzut că 
se petrece ceva necurat, organele de 
miliție i-au prins tocmai cînd se 
făcea „transbordarea" mălaiului în 
mașina de Vrancea. Amatorii de 
cumpărături „cu sacul" au găsit 
„peticul potrivit" !n persoana Iui 
Ștefan Pațachi, vînzător la „Alimen
tara", sectorul 4, care a vîndut di
verșilor amatori 16 saci de zahăr a 
cîte 50 kg fiecare. încasînd cîte 50 
de lei in plus la sac! în graba lor 
„clienții" nici n-au observat că, din 
fiecare sac. lipseau cîte 5—10 kg! 
Pentru că. adeseori, motivele supra- 
aprovizionării nu sînt doar stări de 
spirit panicarde și. desigur, nejus
tificate — ci pur și simplu scopuri 
de speculă si cîstiguri ilicite.

în toate cazurile amintite, canti
tățile de mărfuri au fost repuse în 
circuitul comercial normal. In ee-i 
privește pe conducătorul auto si 
vînzătorul prinși „cu mîta-n sac" 
au fost deferiți justiției. Trebuie 
subliniat însă, o dată si încă o 
dată, că acești indivizi ale căror 
fapte sînt străine normelor și prin
cipiilor etice ale societății noastre 
trebuie să Se lovească de riposta 
fermă, categorică atît a organelor 
de ordine, cît și a opiniei publice. 
Rapacitatea celor care perturbă 
desfășurarea normală a comerțului, 
burdușindu-si cămările cu mult mai 
multe produse decît au nevoie, 
trebuie sancționate ca atare. E vorba 
de tendințe de speculă și ele tre
buie ourmate fără șovăială și fără 
tolerantă.

Rodica SERBAM
-i--------------------------------------

turarea neajunsurilor — asta înseam
nă, după mine, atitudine, conștiință 
muncitorească, revoluționară. Ca să fii 
cu adevărat proprietar trebuie să te 
afirmi ca un bun producător.

Rep. : Tovarășe Ion Neciu, vă aflu 
înconjurat aici de capote destinate 
grupurilor de sudură. Ce le tot cer
cetați atîta? E vreo neregulă?

I. N. : Dimpotrivă. Dar. ca să în
țelegeți despre ce este vorba, haideți 
mai bine în curtea uzinei.

Mergem in curtea uzinei. Iată, un 
lot de capote mai vechi, alt lot de 
capote noi.

I. N. : Nu cu multă vreme în urmă 
șl lăcătușii Nicolae Belaia. Șt. Vlă- 
descu și lancu Tudor, șeful atelieru
lui. și ing. Felicia Neacșu. tehnologul 
șef, și-au pus întrebarea: „cum am 
putea economisi metal la capotele 
astea fără să le scădem din calitate?" 
întrebarea a pus multe minți la 
treabă și iată rezultatul aici. în noile 
produse.

Rep.: Vreți să prezentați cititorilor 
noștri acest rezultat ?

I. N. : Acum, lucrul acesta se poate 
face în patru cuvinte: capote fără 
schelet metalic.

Rep. : Al căror avantaj este?
I. N. : Unu : Sint mai ușoare cu 

aproximativ 80 kg de metal. Doi : 
sînt la fel de rezistente. Trei : arată 
concret grija noastră de a gospodări 
ca adevărați proprietari materia pri
mă, materialele. Zic : arată concret 
deoarece, numai vorbele, oricît de 
frumoase, nu pot înlocui faptele.

Gh. Negulesou — sudor, șef de 
echipă : „Ca muncitori proprietari și 
beneficiari ne iubim uzina și de aceea 
facem totul ca la fiecare loc de mun
că să fie la ele acasă ordinea, disci
plina".

Rep : în acest efort educativ — la 
sudură lucrează multi tineri — Ia ce 
argumente faceți cu predilecție apel ?

Gh. N. : La cei 32 de ani de muncă 
neîntreruptă, aici. La faptul că uzina 
înseamnă nu numai locul unde-mi 
cîștig pîinea cinstit, ci și locul unde 
fiecare muncitor azi, la noi. își 
cîștigă demnitatea, are un cuvînt 
greu de spus — el. omul muncii, e 
stăpînul uzinelor ! — este pretuit. 
stimat. Mîinile noastre făuresc o 
nouă civilizație, socialistă. în Româ
nia. Si încă o precizare : toate aces
tea. înainte de a fi argumente pentru 
convingerea unuia sau altuia, sînt 
realități ale întregii clase muncitoare. 
Iată deci argumentele, izvorîte firesc 
din noua conștiință a muncii, la care 
fac apel ca muncitor.

Drept orice altă încheiere a acestor 
rînduri reporterul a preferat răs
punsurile interlocutorilor săi la a 
doua întrebare-test :
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ția realizării producțiilor prevăzute, 
Referjndu-se la această importantă 
problemă la consfătuirea de lucru 
pe problemele agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : „Este 
necesar să ne ocupăm serios de 
pregătirea seminței. Ministerul A- 
griculturii. Academia agricolă, in
stitutele de' invățămint. județele 
trebuie să-și asume și să poarte di-, 
rect răspunderea pentru calitatea 
seminței. Nu trebuie lăsat la voia 
intimplării, ca fiecare să hotărască 
ce sămință să pună". Secretarul ge
nerai al partidului, subliniind răs
punderea organelor de specialitate 
in această privință, atrăgea atenția 
să fie aplicate ferm măsurile stabi
lite pentru selectarea si tratarea 
seminței. Nu trebuie să mai punem 
în pămint sămîntă netratată, fără 
buletin de analiză. Aceasta în fie
care unitate., pe răspunderea ingi
nerului șef, si în consiliu, pe răs
punderea conducerii acestuia.

Unele organe de specialitate 
au acționat cu fermitate pentru 
tronarea unei ordini desăvîrsite
ceea ce privește asigurarea și con
diționarea semințelor. Chiar și a- 
cum. cind însămîntările au început, 
schimbul de semințe între județe 
încă nu s-a încheiat si. ceea ce 
este mai grav, o serie de unități 
agricole nu au preluat de la ba
zele de recepție toate cantitățile ce 
le-au fost repartizate. Mai au de 
preluat de la bazele de recepție 
cantităti mari de semințe unități a- 
gricole din județele Arad. Argeș, 
Bihor, Călărași, Dolj. Iași etc. încă 
nu au expediat toate cantitățile 
prevăzute întreprinderile de valori
ficare a cerealelor din județele Că
lărași. Brăila Si Giurgiu.

Odată cu eforturile sporite care 
trebuie să fie depuse in aceste zile 
pentru asigurarea cantităților de 
semințe, este necesară grăbirea 
condiționării si tratării acestora. 
Sint lucrări de care răspund în 
primul rînd specialiștii unităților a-

nu 
în- 
în

«
gricole. în legătură cu aceasta tre
buie amintit că Legea privind pro
ducerea. folosirea si controlul se
mințelor si materialului săditor 
pentru producția vegetală prevede 
obligația Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare si organe
lor sale de specialitate de 
gura un control riguros 
acestei activități, luînd 
de respectare fermă a 
inclusiv de interzicere a folosirii 
semințelor care nu corespund stan
dardelor de stat sau normelor in
terne. Pentru prevenirea repetării 
neajunsurilor care s-au manifestat 
în acest an la producția de grîu 
și orz — lanuri îmburuienite si 
multe plante atacate de tăciune — 
Ministerul Agriculturii a stabilit o- 
bligativitatea răspunderii personale 
a specialiștilor pentru calitatea se
mințelor folosite. în mod ' deosebit 
trebuie să se consemneze cine a 
asigurat tratarea semințelor de grîu 
și orz pentru a se cunoaște, la re
coltare. în ce măsură și-au făcut 
datoria specialiștii respectivi. Așa 
cum sublinia secretarul general al 
partifiului la consfătuirea de lucru 
pe problemele agriculturii, acum 
trebuie acționat pentru o înaltă ca
litate a lucrărilor.

Iată de ce trebuie urmărit ca la 
însămintări să fie folosite numai 
semințe de bună calitate, condițio
nate și tratate, iar acolo unde ele 
nu îndeplinesc toate condițiile ce
rute să fie executate lucrări supli- 

. mentare la pregătirea terenului și 
fertilizare.

Este de datoria organelor si or
ganizațiilor de partid, a direcțiilor 
agricole județene, a consiliilor a- 
groindustriale să asigure ordine si 
disciplină desăvîrșită în ce priveș
te folosirea semințelor în campa
nia insămînțărilor din această 
toamnă, in aplicarea întregului 
complex de măsuri tehnologice, ast
fel incit să existe garanția reali
zării producțiilor prevăzute a se 
obține în 1982.

loan HERȚEG

a asi- 
asupra 
măsuri 

legii,

La I.A.S. Sinnicolau Mare, județul Timiș, se ară ultimele suprafețe de teren 
destinate însămînțârii griului

perioare și în totalitate are buletinul 
roșu de analiză". Pînă aici, toate 
bune și frumoase. Dar în județul 
Mureș se mai așteaptă totuși sămîn- 
ța de grîu și orz ce trebuia livrată 
din alte județe. De la centrul de se
mințe Oradea mai trebuie să soseas
că 100 tone sămîntă de orz, iar de la 
centrul de semințe din Giurgiu — 80 
tone de orzoaică. Cit despre grîu. de 
la Galați și Cluj-Napoca, mai trebuie 
să fie livrate în timpul cel mai scurt 
30 și, respectiv, 13 tone sămînță. 
Pentru încadrarea în perioada opti
mă a lucrărilor de semănat, unitățile 
agricole rhureșene trebuie să urgen-

teze transportul întregii cantităti de 
sămînță planificată.' Din neglijență, 
așa ni se spune la direcția agricolă, 
cooperativa agricolă Ațintiș nu a ri
dicat încă 9 tone de orz. iar cea din 
Băla — 5 tone. De cîteva zile, pe baza 
planificării întocmite de direcția 
agricolă județeană, a început si livra
rea semințelor de grîu, acțiune care 
— sîntem asigurați — se va încheia 
cel tirziu la 27 septembrie. Dar de 
ce la această dată, din moment ce în 
județul Mureș însămințările trebuie 
încheiate la 1 octombrie?

Gheorqhe GIURGIU

old De sămînță răspunde specialistul 
agricol, nu conducătorul auto

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE OPT
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia

listă pe opt luni din acest an de către colective fruntașe din întreprin
deri industriale, de transporturi, unități prestatoare de servicii și din 
centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la finele celor opt luni *)  pe primele locuri sg clasează :

IN INDUSTRIA ELECTROTEHNICA, 
DE TEHNICA DE CALCUL. 

ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Electro- 

argeș" Curtea de Argeș, cu 819,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost 
depășiți cu : 2,6 la sută la producția 
netă, 4,2 la sută la producția fizică, 
1,3 la sută la export, 3,5 la sută la 
producția marfă vindută și încasată, 
2 la sută la 
și 0,6 la sută 
rile normate 
materiale de 
.5,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de ferite 
Urziceni, județul Ialomița.

Locul 
rești.

sută la productivitatea muncii. 72 la 
sută la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 13.8 la sută, iar cele ma
teriale cu 16,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
duse zaharoase „Feleacul" 
Napoca.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Muntenia"-București.

pro-
— Cluj-

LUNI ALE ANULUI
sută la livrări de mărfuri către fon
dul pieței, 22,6 la sută la producția 
în alimentația publică și cu 55,6 
sută la beneficii.

Locul II : Uniunea județeană 
cooperativelor de consum Gorj.

Locul III : Uniunea județeană

la
a
a

cooperativelor de consum Covasna,

ÎN
Șl

botoșani. Cum „rodesc" 1000 tone
de semințe in magazie ?

La Centrul de semințe Botoșani, ieri 
dimineața, la prima oră. pe inginerul 
Alexandru Chișcaru îl găsim Ia ma
gazia nr. 6. Nu însă cum era de aș
teptat, supraveghind preluarea ulti
melor cantități de semințe de grîu ce 
urmează a fi puse sub brazde, în 
zona Botoșanilor, ci mînuind un elec
troventilator (un fel de aspirator ma
mut) care scotea praful din încăpere.

— Ați încheiat livrarea întregii can
tități de semințe, tovarășe inginer ? — 
îl întrebăm.

— Așa ar fi fost normal, iar eu tre
buia să fiu acum in consiliul unic 
agroindustrial în care sînt repartizat, 
pentru a sprijini acolo lucrările agri
cole da toamnă. Curățenia trebuia în
cheiată însă de cîteva zile m toațe 
magaziile în care am depozitat se
mințele de cereale păioase pentru 
această campanie. Dar în magazii 
avem încă multă sămînță, pe care o 
serie de unități agricole nu se pre
zintă să și-o ridice. In magaziile cen-

trului județean sînt netransportate 
peste 1000'tone de semințe de grîu. 

întrebăm conducerile cooperativelor 
agricole Hlipiceni, Santa-Mare, Rin- 
ghilești, Brăești, Corlăteni, Dimăcheni, 
Zlătunoaia, ca și pe cele ale unor 
unități din consiliile agroindustriale 
Albești, Dîngeni și Sulița : cind veți 
începe semănatul, dacă nici pînă 
acum nu ați ridicat un kilogram de 
semințe de griu ? întrebare cu atît 
mai justificată cu cit unele dintre 
aceste unități au raportat deja că au 
început insămînțarea griului. Dacă 
așa stau lucrurile, organele agricole 
din județ au datoria de a verifica la 
fața locului, în cel mai scurt timp, 
modul în care au fost respectate con
dițiile de încorporare în sol a semin
țelor, luînd măsuri severe împotriva 
celor ce eventual au încălcat normele 
în vigoare.

în această toamnă. în județul Olt 
urmează să se însămințeze 95 000 hec
tare cu grîu și peste 42 700 hectare 
cu orz boabe. De remarcat este fap
tul că s-au însămîntat cu orz peste 
8 500 h£. urmînd ca azi-mîine să în
ceapă si semănatul griului. Organe
le agricole județene și specialiștii din 
unități, avind în vedere că în acest 
an în unele lanuri cultivate cu orz 
s-a înregistrat un puternic atac de 
tăciune care a diminuat recolta, a- 
cordă o mare atenție calității semin
ței. „Pentru a se evita asemenea 
neajunsuri am luat o serie de mă
suri — ne-a spus tovarășul ing. Doru 
Rădulescu. directorul direcției agri
cole județene. întreaga cantitate de 
sămîntă de orz destinată loturilor se- 
mincere a fost condiționată si tra
tată în centrul de selecționare a se
minței Caracal. Restul 
orz a fost condiționată 
la Caracal. și tratată în 
tivatoare. Deoarece nu 
cantități 
cide din

semintei de 
la centrul de 
unitățile cul- 
dispunem de 
insectofungi-suficiente de 

import pentru combaterea

Sub brazdă
(Urmare din pag. I)

Silvestri A1LENE1

mureș : Cu un ceas mai devreme,
dar cu multe zile mai tirziu

„Lecția acestui an. cînd unele u- 
nități au realizat recolte slabe si din 
cauza folosirii de semințe de calita
te necorespunzătoare, a fost prea as
pră pentru a o mai repeta — ne spu
ne Leonid Dobre. director adjunct al 
I.V.C.P.T. Mures. Iată de ce. in a- 
cest an, asigurarea cantității de să- 
mință de calitate superioară a înce
put „cu un ceas mai devreme". Do-

vada : pe lingă sămînță de grîu. orz 
și orzoaică. asigurată de unități, con
diționată și supusă analizelor de la
borator. centrul de semințe Mureș a 
asigurat 2 230 tone sămînță de grîu, 
din care 1 205 tone din verigi supe
rioare elită și din înmulțirea întii. 
Circa 35 la sută din cantitatea de să
mîntă pusă la dispoziția unităților 
face parte din categorii biologice su-

■ b ■ ■ b ■

productivitatea muncii 
la beneficii ; consumu- 
de materii prime și 

bază au fost reduse cu

III : I.P.R.S. Băneasa-Bucu-

INDUSTRIA FIRELOR 
FIBRELOR SINTETICE

ȘI ARTIFICIALE
I : Combinatul de fibre sin-Locul 

tetice Iași, cu 842,2 puncte.
Principalii .indicatori de plan au 

fost depășiți «cu : 3,3 la sută la pro
ducția netă, 18,1 la sută la export, 
1,2 la sută la producția fizică, 9,8 
la sută la producția marfă vîndută 
și încasată, 3,3 la sută la producti
vitatea muncii și cu 53,7 la sută la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse cu 
3,4 la sută.

Locul II : Combinatul de fire ar
tificiale Brăila.

Locul III : întreprinderea de fire 
artificiale „Viscofil“-București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de exploa

tare portuară Constanța, cu 980,8 
puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă, 
brute. 8,3 la 
muncii. 10 la sută la volumul tra
ficului portuar si cu 40,7 la sută la 
beneficii ; consumul normat de com
bustibil și energie electrică a fost 
redus cu 12.5 la sută.

Locui II : întreprinderea de avia- 
utilitară.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială pro

duse refractare Brașov, cu 567,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13.1 la sută la pro
ducția neță, 1,3 la sută la producția 
fizică, 7,5 la sută la producția marfă 
vîndută și încasată, 7,4 la sută la 
productivitatea muncii și cu 11,8 la 
sută la beneficii ; consumurile nor
mate 
că și 
5,5 la

planificate de energie electri 
combustibili au fost reduse 
sută.

cu

tie

indicatori de plan au 
cu : 6,1 la sută la pro- 
4,6 la sută la venituri 
sută la productivitatea

de 
in-

tăciunelui, am organizat și tratarea 
seminței cu formalină. sub directa 
supraveghere a unui specialist de la 
centrul de protecție a plantelor. Cert 
este că nici un kilogram de sămîn- 
tă de grîu sau orz nu se va încor
pora în sol fără a fi tratat".

Numai că nu în toate unitățile e- 
xistă întreaga cantitate de sămînță 
pentru culturile de orz și grîu des
tinate insămînțărilor de toamnă. De 
la centrul din Caracal nu au fost 
ridicate și. prin urmare, nu au fost 
tratate circa 500 tone sămință de orz. 
De asemenea, din cele 11 250 tone să- 
mintă de grîu prevăzută a se schim
ba au fost preluate de unitățile a- 
gricole numai 8 200 tone. Se întîm- 
plă ca de procurarea seminței să 
se ocupe cu totul altcineva decît in
ginerul din unitatea agricolă. Coope
rativele agricole Urzica. Turia și al
tele au delegat pe conducătorii auto 
sau alti oameni pentru a ridica să- 
mîntă de la centrul din Caracal.

Emilian ROLA

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Progresul“-Bucu- 
rești, cu 1 671,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la pro
ducția netă, 4,9 la sută la export, 
5.8 la sută la producția fizică, 10,6 
la sută la producția marfă vîndută 
și încasată, 11,1 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței, 2,3 la sută 
la productivitatea muncii și cu 4,6 
la sută la beneficii ; cheltuielile ma
teriale planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu 1,5 
la sută. v

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Flacăra roșie“-Bucu- 
rești.

Locul III : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Dîmbovița“-Bucu- 
rești.

ÎN DOMENIUL POȘTĂ 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Arad cu 354,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la vo
lumul activității de poștă și teleco
municații. 7,9 la sută la prestațiile 
de servicii pentru populație si cu 
0.9 la sută la telecomunicații ; vo
lumul de activitate 
a fost mai mare cu 
cît cel planificat.

Locul II : Direcția 
postă și telecomunicații Gori.

Locul III : Direcția județeană 
postă si telecomunicații Galați.

do

pe o persoană
2,5 la sută de-
judeteană de

de

soiuri înalt productive
cum pregătiți sămînță viitoarei re
colte ?

— La noi, densitatea 
din ...sac. Cu alte cuvinte, 
pregătit să însămînțăm 
boabe germinabile la metru pătrat. 
Norma de sămînță 
potențialul soiurilor 
tea pămîntului.. Așa 
secretarul generai 
acordăm maximă atenție realizării 
densității optime nu numai la hec
tar, ci și pe metrul pătrat, pentru 
că fiecare palmă de pămînt trebuie 
să rodească. Desigur, pentru reali
zarea densității optime asigurăm 
toate condițiile necesare, în primul 
rînd, nivelarea și mărunțirea tere
nului, pregătirea patului germinativ 
în preziua semănatului.

— Cum ați 
rilor de griu 
avea semințe 
superior ?

se asigură 
ne-am 

550—600
ține seama de 
și de fertilita- 
cum a indicat 
al partidului,

stabilit structura soiu- 
și ce faceți 
cu potențial

pentru a 
productiv

Zile fierbinți la Fierbinți
Cu fiecare zi ce trece 

toamna intră ne deplin în 
drepturile ei. prevestește și 
avertizează că 
apropie.

Cooperatorii
» binti. cunoscut! 

vreme pentru 
pasiunea lor în 
pămîntului. în 
plantelor si a animalelor’, 
în gospodărirea cu chibzu
ință a averii obștii de care 
dispun, nu se lasă deloc 
amăgiți de vremea căl
duroasă, fiindcă, așa cum 
s-a petrecut zilele trecute, 
timpul se poate înrăutăți 
de la o zi la alta si mai 
sint încă multe lucrări de 
efectuat și multe recolte de 
adunat din cîmp pentru a 
fi puse în hambare la 
adăpost.

Din cele 435 hectare cul
tivate cu floarea-soarelui 
au fost recoltate doar 200 
hectare, din 213 hectare 
cu sfeclă de zahăr s-a 
strîns și transportat la 
fabricile de zahăr recolta 
doar de ne 100 hectare ; 
desigur mai mult fată de 
grafic, dar foarte' puțin 
fată de volumul de lucrări 
ce trebuie efectuate în 
această perioadă. De pe 
cele 255 hectare cu legume 
s-au adunat 
fată de cele 
bilite.

Tovarășul 
inginerul-șef al cooperati
vei agricole, a tinut să pre
cizeze că in comparație cu 
condițiile vitrege din acest 
an producțiile sînt bune 
se fac eforturi pentru a 
adunate Ia timp si puse 
adăpost în condiții bune 
fără pierderi.

Cooperatorii 
binti mai au 
800 hectare cu 
hectare cu orz si de adunat 
însemnate cantităti de fu
raje pentru cele 1 100 de 
bovine și 1 500 de ovine. 
Pentru a face fată acestui 
mare volum de muncă din 
această perioadă (mem
brii cooperatori mai au de 
adunat si recolta de pe lo
turile individuale). în jur

iarna se
din Fier- 
de multă 
hărnicia si 
modelarea 
îngrijirea

doar 1 411 tone
3 405 tone sta-
Staicu Tănase.

si 
fi 
la 
si

din Fier- 
de semănat 

griu. 200

de peste 800 de oameni 
participă la munca la care 
se adaugă tot atîția elevi și 
personal retribuit din comu
nă. Este intr-adevăr un vo
lum mare de muncă, dar și 
o puternică forță de brațe 
de muncă. Am întrebat țe 
tovarășul Minea Iordan, se
cretarul comitetului de 
partid din unitate, care este 
secretul participării unui 
mare volum de brațe de 
muncă în această perioadă 
de vîrf. Răspunsul a fost 
destul de simplu si clar. 
Aplicînd întocmai prevede
rile statutului, fără mena
jamente si echivoc, si res- 
pectînd întocmai ; 
mentele stabilite la 
putui anului între 
liul de conducere si 
brii cooperatori, 
principiul si legile 
cine nu respectă suportă 
consecințele- si rigorile le
gii. Pentru ca membrii 
cooperatori să cunoască 
bine statutul legile tării, 
drepturile si îndatoririle 
lor, le amintim și le prelu
crăm în adunările brigă
zilor. in adunările de par
tid. cît și în adunările gene
rale trimestriale ale mem
brilor cooperatori. Mem
brii cooperatori care le în
calcă suportă consecințele, 
dar si consiliul de condu
cere este dator să respecte 
angajamentele stabilite la 
începutul anului. Un exem
plu este semnificativ. Anul 
trecut nu s-au respectat 
angajamentele asumate în 
fata cooperatorilor de către 
consiliul de conducere. 
Membrii cooperatori, la a- 
dunarea generală de în
cheiere a bilanțului, au ce
rut ca celor răspunzători de 
neaplicarea întocmai a ho- 
tărîrilor adoptate în comun 
să li se aplice prevederile 
statutului, iar cei vinovati 
să fie înlăturați din munca 
de conducere. Astfel, au 
fost schimbați din munca 
de conducere președintele, 
inginerul-șef și alti membri 
ai consiliului. Acum, mem
brii consiliului de conduce
re. ceilalți oameni cu

angaia- 
înce- 

consi- 
mem- 
După 
tării

munci de conducere și or
ganizare se străduiesc 
să respecte întocmai cele 
stabilite la începutul anu
lui în angajamente, desi
gur in raport cu realizările 
si cu participarea la 
muncă.

O problemă care a dat si 
dă multă bătaie de cap este 
aceea că. fiind in apropie
rea Capitalei, avem multi 
locuitori angajați în unită
țile economice din Bucu
rești. La începutul acestui 
an s-a întreprins o acțiune 
lăudabilă, fiecare angajat 
fiind dator să lucreze in 
timpul liter si la unele lu
crări de întreținere si re
coltat la cooperativa agri
colă din comună. S-au în
tocmit angajamente scrise 
cu obligații atit 
aceștia, cit și pentru 
siliul de conducere, 
că, ei să efectueze 
crări. iar consiliul de 
ducere 
conform 
goare. A început 
dar pe parcursul anului s-a 
abandonat această acțiune. 
Cu toate că e o bună par
ticipare la muncă, în anu
mite perioade de virf. lip
sa brațelor de muncă este 
foarte acută. Nu întîmblâ- 
tor pe cele 30 hectare cul
tivate cu tomate s-au ob
tinut. în medie, 16—18 tone 
la hectar. în timp ce coo
peratorii pe loturile indivi
duale au realizat cite 50— 
60 tone la hectar. Dacă so
cotim numai 2 iei oe un kg 
de tomate rezultă o pagu
bă de peste 2 milioane lei 
numai la tomate, dar coo
perativa cultivă o seamă 
de sortimente de legume, 
cereale, plante tehnice care 
au nevoie de brațe de 
muncă. Acest lucru trebuie 
să dea foarte mult de gîn- 
dit consiliului de conduce
re. consiliului popular co
munal. organelor județene, 
ministerului de resort si 
în mod deosebit conduce
rilor întreprinderilor din 
Capitală care nu au mai 
controlat si atras atenția 
angajaților din comună

pentru 
con- 
Adi- 

lu— 
con- 

să îi retribuie 
normelor in vi- 

munca.

onora o-amintită de a-si 
bligatiile asumate în agri
cultură. acolo unde locu
iesc și se bucură de toate 
condițiile bune create de 
statul nostru prin munca 
de zi cu zi a tuturor locui
torilor satului. Trebuie, 
dealtfel, să precizăm că 
majoritatea unităților agri
cole din jurul Capitalei. în 
mod deosebit cele din Sec
torul- agricol Ilfov, au pri
mit în acest an un sprijin 
substantial la muncile a- 
gricole din partea anga- 
jaților ce locuiesc pe raza 
comunelor si au obtinut re
zultate de prestigiu de care 
beneficiază toti. întreaga 
tară.

Un caz mai vechi îi fră- 
mîntă si în această toam
nă pe membrii cooperatori 
din Fierbinți : cu 4 ani în 
urmă au contractat un 
complex zootehnic pentru 
706 animale, in valoare de 
12 milioane lei. Trebuia să 
fie gata în toamna anului 
1979 și nici în această 
toamnă nu sînt perspective 
de a fi gata. în această 
situație, cooperatorii nu au . 
mai făcut alte cheltuieli cu 
întreținerea adăposturilor 
existente, iar acum 
tarile amenință să 
animale, cele noi 
nici o perspectivă 
gata. în ritmul în 
lucrează (sau. 
nu se lucrează). Zilnic sînt 
pe șantier 7—10 oameni. E 
bine zis că sînt pe șantier 
fiindcă zile întregi nu se 
înregistrează nici un pro
gres. Un cooperator mai 
hazliu spunea, privind la 
un grup de constructori ce 
stăteau in jurul unei ba
lastiere : „Aceștia nu sînt 
în stare să rupă toti la un 
loc o coadă de lopată în- 
tr-un an.“ într-adevăr. 
stăteau rezemati în lopetl. 
dar se sprijineau si pe pi
cioare pentru a nu obosi 
prea 
pină 
buie 
pată

— Alegerea semințelor din cele 
mai bune soiuri, raportate la condi
țiile locale, e sarcina primordială a 
specialiștilor agricoli. In fiecare an 
testăm însușirile soiurilor raionate, 
cît și ale soiurilor noi, de perspec-t 
tivă. în stabilirea proporțiilor aces
tora ținem seama de media multia- 
nuală a producției date de fiecare 
soi. în această toamnă am asigurat 
semințe din soiul „Doina", care în 
condițiile noastre a dat pînă la 6 500 
kg boabe la hectar. De asemenea, 
însămînțăm soiul „Iulia", care, la fel 
de bine, se pretează la densități spo
rite, rezistă bine la fenomenul de 
cădere și la scuturare. în ultimul 
timp am procurat și sămînță din so
iurile „Fundulea-29“ și „Lovrin-32“ 
ale căror însușiri, recomandate cu 
căldură de cercetători, le vom testa 
in condițiile noastre specifice. Ur- 
nuyim ca semințele să corespundă 
exigențelor, pentru a aveă certitu
dinea că vom realiza recolte sporite.

— Vă ocupați personal de tratarea 
semințelor în timp ce pentru alte 
unități, această pretențioasă opera
țiune se face în centre dotate spe
cial acestui scop. De ce v-ați asumat 
responsabilitatea ?

Tratăm semințele în unitate nu 
pentru că n-am avea încredere 
în ceea ce fac alții, dar vreau să văd 
cu ochii mei. că se respectă pînă și 
ultimul amănunt, să simt, împreună 
cu cooperatorii și mecanizatorii, răs
punderea față de muncă și de rezul
tate.

Considerăm că sămînță e „cartea 
de vizită" a agricultorului, a specia
listului care-și iubește și respectă 
meseria. în unitatea noastră semin
țele asigurate au toate însușirile ne
cesare pentru a da recolte de griu 
,de la șase tone în sus.

C. BORDEIANU

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI ȘI A PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru in

dustrializarea sfeclei de zahăr Tg. 
Mureș, cu 1 933,7 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu 70 la sută Ia pro
ducția netă. 73,3 la sută la produc
ția fizică. 72,9 
marfă vîndută

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județeană 

pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor 
354 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
lumul total al materialelor refolosi
bile colectate. 6 la sută la volumul 
de achiziții de materii prime de o- 
rigine animală colectat ; volumul fi
zic al materialelor refolosibile colec
tate a fost depășit cu 4 la sută Ia 
otel. 45 la sută la fontă și 22 la sută 
la cupru ; cheltuielile de circulație 
planificate s-au redus cu 12 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea si valori
ficarea materialelor refolosibile Bra
șov.

Locul III : întreprinderea județea- 
,nă pentru recuperarea' și valorifi
carea materialelor refolosibile Sălaj.

refolosibile Vaslui, cu
indicatori de Plan au 
cu : 11 la sută la vo-

ÎN COOPERAȚIA DE CONSUM — 
UNIUNI JUDEȚENE

la sută la producția 
si încasată. 70 la

privind producția*) Indicatorii
netă, productivitatea muncii, costurile 
de producție și beneficiile sint calcu
lați pe șapte luni.

Locul I : Uniunea județeană a coo
perativelor de consum Vîlcea, cu 
1173.4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 43,5 la sută la in
trări la fondul de stat, 19,2 la sută 
la producția industriei mici 0,9 la 
sută la prestări servicii pentru popu
lații, 29.1 la sută la export, 12,4 la

Instalație modernă de producere
a sulfurii de carbon

adăpos- 
cadă pe 
neavînd 
de a fi 
care se 

mai exact.

mult lopetile. Dar 
la urmă cineva tre
să pună mina pe lo- 
mai cu temei.

Ilorea CEAUȘESCU

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala industrială 

utilaje și piese de schimb pentru 
dustria chimică, cu 1872,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,1 la sută la pro
ducția netă, 82,8 la sută la export, 
14 la sută la producția fizică, 7,2 la 
sută la producția marfă vindută și 
încasată, 17,4 la sută la productivi
tatea muncii și cu 114,1 la sută la 
beneficii ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 5,5 la sută, iar cele 
materiale cu 6,9 la sută.

ECONOMIA FORESTIERA.
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala pentru utilaje 

și piese de schimb, cu
Principalii indicatori 

fost depășiți cu : 1,8 la 
ducția netă, 2,3 la sută 
fizică, 1,8 la sută la productivitatea 
muncii și cu 4,6 la sută la beneficii ; 
consumurile normate de materii, pri
me și materiale de bază au fost re
duse cu 0.8 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili, cu 0,5 
la sută.

265,3 puncte, 
de plan au 
sută la pro- 
la producția

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala articolelor cas

nice București cu 376,2
Principalii 

fost depășiți 
ducția netă, 
fizică, 1,1 la 
vîndută și , .
productivitatea muncii, 7.7 la sută la 
beneficii și 13,9 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile normate de energie electrică și 
combustibili au fost reduse cu 1,3 la 
sută. >

puncte.
de plan au 
sută la pro- 
la producția

indicatori
cu : 1,5 la

2,6 la sută 
sută la producția marfă 
încasată, 2,1 la sută la

INDUSTRIA • ALIMENTARA
Locul I : Centrala berii, spirtului, 

amidonului și apelor minerale, cu 
742,4 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă, . .. . .
3.9 la sută la producția fizică. 1.3 la 
sută la producția marfă vîndută -ți 
încasată, 5,7 la sută la productivita
tea muncii și cu 23 la sută la bene
ficii ; cheltuielile totale planificate 
la 1 008 Iei producție marfă au fost 
reduse cu 17,6 la sută, iar cele ma
teriale cu .17,4 la sută.

Locul II : Centrala pentru Indus
trializarea semințelor oleaginoase.

Locul III : Centrala industrială de 
morărit, decorticat, panificație și 
produse făinoase.

indleatori de plan au 
cu : 6,7 la sută la pro- 
33,3 la sută la export.

(Agerpres)

La Combinatul de fibre 
artificiale din Brăila a 
intrat în funcțiune o in
stalație de mare capacita
te pentru fabricarea sul
furi! de carbon. Tehnolo
gia de obținere a sulfurii 
de carbon se bazează pe 
sinteza hidrocarburilor și 
sulfului la ’temperaturi 
înalte. Noua instalație, 
cu un înalt grad de auto
matizare a proceselor 
tehnologice, prezintă nu
meroase avantaje față 
de vechile tipuri de in
stalații de sulfură de car
bon. Astfel, consumul de 
energie electrică pe o 
tonă de produs este de 7

ori mai mic. concomitent 
reducîndu-se și consumul 
de combustibil convențio
nal cu 31 600 tone pe an. 
De asemenea, productivi
tatea munții crește de 
peste 5 ori. iar cheltuie
lile materiale pe tona de 
produs scad cu 1 380 lei.

Sulfura de carbon care 
se va produce aici — ma
terie primă de bază cu 
numeroase utilizări în in
dustria chimică — va fi 
folosită atît în Combina
tul de fire artificiale din 
Brăila, cit si în unități 
industriale cu profil si
milar din București. Su
ceava. Dej și Lupeni. 
(Corneliu Ifrim).

Calculatoarele electronice în industria
Calculatorul electronic, ajuns as

tăzi o componentă integrată a teh
nologiilor industriale moderne, a 
pătruns și în industria confecțiilor, 
izbutind să modifice imaginea unei 
profesiuni ce părea strict manufac
turieră. Astfel, colectivul întreprin
derii de confecții și tricotaje din 
Capitală abordează folosirea unor 
sisteme pentru proiectarea confec
țiilor utilizînd pentru aceasta teh
nica de calcul. Prin folosirea pre
lucrării măsurătorilor antropometri- 
ce, in întreprindere s-a realizat un 
program de construcție automată a 
tiparelor, ceea ce va duce la adap
tarea mai rapidă a confecțiilor la 
conformația diferitelor categorii de

cumpărători și la satisfacerea mai 
bună a cerințelor acestora. De ase
menea, se lucrează la definitivarea 
unor programe de încadrare auto
mată a tiparelor pe calculatorul 
Felix 'C-256. în paralel, prin utili
zarea sistemului automat de gra
dare, încadrare și decupare a tipa
relor AM-1, consumurile de materii 
prime se optimizează, reducîndu-se 
cu 1—2 la sută. „Colectivul nostru, 
ne spune ing. Apetrei Mihatela, 
efectuează studii pe calculator 
privind utilizarea cit mai judicioasă 
a lățimilor optime de materiale in 
vederea creșterii coeficientului de 
utilizare a materiilor prime. Prin 
folosirea tehnicii de calcul realizăm

o importantă creștere a productivi
tății muncii, ciștigăm rapiditate și 
precizie in execuție, precum și eco
nomii de spațiu necesar băncii de 
date, față de sistemul clasic de 
păstrare a tiparelor, beneficiem de 
un acces permanent și rapid la da
tele stocate pe banda magnetică a 
calculatorului". -

Desigur, competența și hărnicia 
colectivului acestei mari întreprin
deri bucureștene se măsoară nu nu
mai prin folosirea tehnicilor indus
triale moderne, de ultimă oră. Aici 
s-au elaborat soluții tehnologice 
care să îmbunătățească procesul 
muncii, punindu-se astfel în valoare 
potențialul de creativitate proprie

confecțiilor■>
al muncitorilor și specialiștilor din 
întreprindere. între acestea, agre
gatei de tăiat role in bie. asimilat 
prin autoutilare, eliminîndu-se as. - 
fel importul unui utilaj, prețios si 
costisitor, presa pentru fermolipi- 
rea emblemelor chimizate, inlocuin- 
du-se tehnologia clasică a coaserii, 
precum și a sistemului de transport 
interoperațional suspendat cu căru
cioare rulante. Aceste realizări sînt 
rodul colaborării a două colective 
de proiectare și execuție : atelierul 
de mecanizare automatizare, condus 
de ing. Alexe Dan, și atelierul de 
proiectare tehnologică, condus de 
ing? Gică Țîru.

Toate acestea, adăugate muncii 
pasionate și responsabile a întregu
lui colectiv al întreprinderii, se 
oglindesc în depășirile pe primele 
8 luni ale anului, înregistrate la 
producția-marfă (101.9 la sută), la 
producția fizică (confecții textile 
100,2 la sută, tricotaje mii buc. 
101,5 la sută, țesături mp 107,6 la 
sută), la producția netă prelimina
tă (101,6 la sută), la productivi
tatea muncii (101,9 la sută), precum 

.și în realizarea de economii impor
tante la cheltuielile materiale.

Eugen DICHISEANU
în fotografia din stingă : Aici se 

concepe „croirea" materialelor pe 
calculator. în fotografia din dreap
ta — Sistemul de transport inter- 
operațional suspendat cu cărucioare 
rulante din secția a 5-a finisaj cos
tume bărbați.
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„Conținutul patriotic al poeziei
• • • e

— Veniți în poezia româ
nă, ca și Goga, cu umbra 
tragică a suferințelor din 
Ardeal, insă, spre deosebire 
de tonalitatea liturgică și 
de lamenta a aceluia, in 
poezia dv. expresia este de 
o energie • explozivă. De 
unde iși trage puterea acest 
ton ?

— După 
poeziei pe 
și o scriu 
leași. de la debut și pînă 
astăzi și am să spun foarte 
simplu că versurile mele 
izvorăsc, din locurile unde 
m-am născut, din satul meu 
ardelean, din viata și mun
ca oamenilor, din natura ce 
i-a înconjurat, apărindu-i 
adesea de vitregiile pe 
care le-au avut de îndu
rat. Ieșit dintr-o astfel de 
lume, luptătoare, învățată 
cu sărăcia, cu grijile de tot 
felul, dar niciodată biruită 
și înfrîntă de ele, a fost fi
resc să nu pot da uitării 
această primă experiență 
a vieții mele : experiența 
părinților, a moșilor și stră
moșilor mei. în viata și 
lupta lor eu am auzit destul 
de timpuriu vuietul revoltei 
contra nedreptății, am au
zit vuietul revoluției pentru 
schimbarea vremurilor. E 
poate adevărat că eu am 
pus o altă coardă instru
mentului „muzical" care vi
brează pe o tonalitate mai 
energică și pentru că op
țiunea mea politică a fost 
una și fără nici o întoar
cere : de partea forțelor ca
pabile să înțeleagă și să 
exprime aspirațiile poporu
lui. Poate că acest ton vine 
din forța poporului căruia 
îi sint dator cu tot ceea ce 
mi-a dat. în acest fel, iată 
că am numit și cel de-al 
doilea „izvor" al poeziei : 
conștiința apartenenței po
litice, desigur, naivă în 
adolescență și prima tine
rețe, din ce în ce mai rea
listă, mai matură pe mă
sura apropierii de mișcarea 
de stingă românească, de 
lupta partidului, a comu
niștilor rotnâni, în rîndui 
cărora am intrat. Cele două 
izvoare s-au împletit lao
laltă în chip firesc. N-am 
văzut în politică altceva

. decît un mijloc de luptă 
pentru democrație, pentru 
întronarea dreptății în via
ta celor multi din locurile 
în care m-am născut, ca și 
din toată tara noastră. Spun 
toate acestea considerînd 
că ele au o semnificație a- 
nume dacă se are în vede
re și faptul că formația 
mea nu este propriu-zis ar
tistică, ci științifică...

— Nu cumva o profesiu
ne științifică, sau de aH tip, 
sustrage poetul de la mun
ca lui ?

— Mi-a fost dragă natura 
patriei, dar nu m-am oprit 
la o iubire 
sagistică". 
fost curios 
mai adinei 
în natură, 
uriașă, încă . .
tă. Am încercat să-mi ex
plic aceste fenomene. La 
universitate, urmînd filo
zofia, am trecut la biopsi- 
hologie spre a-mi completa 
studiile in laborator. Mă 
întrebi dacă asemenea pre
ocupări, ce formează de 
fapt o profesiune distinctă, 
sînt compatibile cu munca 
poetului. Nu, nu cred eă-1 
stingheresc, din contra, ele 
au — cel puțin pentru mine 
au avut — un rol enorm în 
lămurirea concepției 
pre viață, despre 
Nu-mi recunosc nici 
bră de mistieism in

Convorbire cu Mihai BENIUC

mine, izvoarele 
care am seris-o 
au rămas ace-

platonică, „pei- 
Spiritul meu a 
de fenomenele 
care se petrec 

În lumea ei 
puțin cunoscu-

des- 
lume. 

o um- 
modul

tv
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meu de a mă apropia de 
tainele lumii,
în concepția mea despre 
viată. Știinfa m-a ajutat 
să-mi formez o concepție 
materialistă. Timp de 42 
de ani am lucrat in învă- . 
țămînt, am fost șeful cate
drei de psihologie a Uni
versității din București. 
Sînt și acum în legătură cu 
colegii mei, precum și cu 
cei tineri, vin la mine doc
toranzi, stau ds vorbă -cu 
ei. îmi place să constat că 
nu m-am rupt de preocu
pările tineretului de azi. 
Desigur, el nu mai gîndeș- 
te ca noi, pe vremuri, mi 
se pare că este un tineret 
extraordinar de dinamic. 
Sigur, tinerii de azi sînt 
mai „îndestulați" — îmbui
bați nu-i bine să fie ! — ca 
cei dinaintea lor, privesc cu 
încredere, dar și, uneori, cu 
îndoiala că nu vor ajunge 
destul de repede acolo unde 
și-au propus în viată. E

ale naturii,
iar alții mă critică pare să 
fie contrazisă de nașterea 
acestei poezii și aș putea să 
vă dau multe alte 
ple...). In cele din 
mesajul

exem- 
urmă, 

poemului mi s-a 
conturat în alt chip : gene
rozitatea eu care-i cred 
datori pe oameni față de 
oameni. Un om adevărat, 
un om nou este acela care 
se simte dator să dăruias
că și celorlalți roadele 
muncii lui, rezultatele ști
inței ori ale talentului său.

— A-l întreba 
Mihai Beniuc 
despre poezia 
este oarecum superfluu, căci 
răspunsul îl aflăm ip în
treaga sa creafie lirică, o 
creație prin excelență pa
triotică și cetățenească. To
tuși, anumite opinii mai 
restrictive mențin actualita
tea unei atari întrebări...

— într-adevăr, am sesi
zat și eu că, uneori, se lasă

pe 'poetul 
ce crede 
patriotică

r
Mărturisire

Nu cel mai drag mi-e versul, ritmul, rima 
Nici muzica ce-o tăinuie cuvintul 
Ci poezia dincolo de ele 
Ce-o dăruiește omului pâmîntul 
Lumina de la soare, de la stele 
Și mai cu samă patria, sublima,

drept, cîteodată își închi
puie că pot chiar mai mult 
decît pot. în realitate știm 
bine că pentru a-ți sluji 
țara, poporul este nevoie de 
o iubire transformată în 
muncă, de experiență per
sonală ciștigată direct, prin 
sudoarea frunții. Eu, de 
exemplu, credeam tinereș
te „rezolvate" încă de prin 
’32 probleme științifice 
pentru rezolvarea cărora 
mi-au mai trebuit de fapt 
treizeci și ceva de ani !- 
Știința este o carieră grea 
— ea și poezia : poetul are 
un limbaj al său, chiar și, 
ori mai ales, cînd face poli
tică prin poezie. Politica 
mea în poezie este patrio
tismul în sens contempo
ran. Și, ca să revin la „pro- 1 
fesiunea" scriitorului, după 
părerea mea nu numai 
binefăcătoare, dar necesară, 
trebuie să spun că ocupația 
scriitorului nli-1 îndepăr
tează de poezie : știința în
săși își are poezia ei. A 
descoperi ceva nou, o lege 
care poate duce lucrurile 
mai departe. îți dă cel pu
țin aceeași satisfacție ca un 
poem nou...

— Mulți cititori consideri 
„Mărul de lingă drum" arta 
dv. poetică, expresia con
cisă, metaforică a vederilor 
dumneavoastră despre func
ția și rolul poeziei...

— Să stabilim mai întîi 
că poezia, în general, nu-i 
fabricată dinainte. Dovadă 
că prin această „artă poeti
că" eu doream, initial, să 
comunic altă idee, alt me
saj decît cel pe care-1 știți: 
mărul era de fapt pomul 
științei și al neștiintei de ‘ 
care vorbește scriptura, o 
idee contra căreia m-am 
„răzvrătit" atunci cînd am 
întilnit-o. La poemul aces
ta insă am lucrat opt ani 
(iată că „productivitatea" 
pentru care unii mă laudă,

16,00
16,05
16,30

J
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să se Înțeleagă cum că as
tăzi poezia patriotică ar fi 
depășită sau că tematica ei 
ar aparține exclusiv trecu
tului, ceea ce înseamnă a o 
exclude din prezent. Eu 
cred, orice și oricîte s-ar 
mai spune pe această temă, 
că înstrăinarea de patrio
tismul fundamental, de ex
periența ta, a lumii din 
care vii, de viata poporului 
tău cu toate necazurile și 
bucuriile lui, de evenimen
tele, istorice ori nu, pe care 
le-ai trăit tu și ai tăi re
prezintă o rupere de însăși 
esența poeziei, a existenței 
umane pline de un sens. 
Poezia este expresia sufle
tului unui popor prin eve
nimentele pe care le-a trăit, 
la care n-a luat parte ca 
spectator, cl 
realizîndu-le, 
du-se ori de cite ori patria, 
interesele ei majore i-au 
cerut acest lucru. într-un 
eseu, englezul T. S. Eliot 
spune că poporul a cărui 
poezie începe să se stingă 
este el însuși pe cale de 
dispariție : poezia face 
parte integrantă din sufle
tul poporului, de unde nu 
poate fi ruptă. Ea există tn 
aspirația inepuizabilă spre 
o lume mai bună. Este oare 
demodat ceea' ce au gîndit, 
au făcut și au scris marii 
poeți patriot!, Eminescu în 
primul rind 7 Nu numai 
poezie de dragoste au scris 
acești poeți. Nu cred că 
există scriitor mare care, 
în esență, să nu fie patriot. 
Chiar și poeți de o valoare 
mai mică, de un talent mai 
unilateral, cum ar fi, la 
noi, ȘL O. Iosif, au scris o 
bună poezie patriotică. 
Este adevărat, aceasta nu 
se scrie ușor, e poate ge
nul cel mai dificil, se poa
te chiar ca din compoziția 
misterioasă a unui talent să 
lipsească această coardă 
(care nid nu trebuie să fie

făcîndu-le, 
sacrificîn-

numai de bronz). Dar a 
privi cu neîncredere ceea 
ce nu poți face mi se pare 
o vedere meschină, egoistă. 
Conținutul patriotic al poe
ziei 
tia 
nu 
va 
patriotică, in orice caz ve
ritabilii poeți vor descoperi 
noi modalități, cit mai mo
derne. Poate le vor desco
peri cei tineri, cei ce vin. 
Nu ascund că mă uit cu 
tristețe la o parte din ceea 
ce se publică uneori, însă 
nimic nu-mi provoacă în
doiala în necesitatea, în 
permanența poeziei patrio
tice. Ea nu va muri nici
odată, formele ei se pot 
schimba, metaforele se vor 
înnoi, viata însăși oblișă la 
aceasta. De aceea, chiar 
dacă îmi voi aminti mereu 
cu emoție că în timpul răz
boiului multi colegi puneau 
în lada de campanie și 
„Cîntecele de pierzanie"; 
temele poeziei politice și 
patriotice sînt astăzi alte
le : dacă tristețea și jalea 
din „Ursul românesc" și 
altele nu se mai găsesc în 
„Chivără Roșie", aceasta nu 
reflectă o simplă schimbare 
de ton, dar o incompatibili
tate istorică. „Chivără Ro
șie" este imaginea revolu
ției in mers, simbolul 
triumfului ei real, care a 
determinat în chip necesar 
și schimbarea tonalităților 
poeziei politice, patriotice. 
Nu putem face poezie pa
triotică doar cu temele tre
cutului, căci trecutul este 
un mijloc și un model care

■ te inspiră să mergi mai de
parte, să-ti iei în stăpîriire 
deplină prezentul în care 
trăiești. Din zdrobirea lui 
Horea pe roată a rămas 
de-a pururi dovada cutre
murătoare a ceea ce în
seamnă un popor brav cînd 
el se ridică la luptă contra 
asupritorilor. Poezia pa
triotică nu se poate insă 
opri aici, la acest simbol 
măreț, așa cum însăși isto
ria a mers mai departe, 
pînă în zilele noastre, ale 
socialismului în România : 
iată sursa inepuizabilă a 
poeziei patriotioe actuale. 
Prezentul este izvorul vii
torului și el își cere drep
turile in poezia noastră 
patriotică.

Eu cred că, in aceeași mă
sură in care avem grijă de 
poeți, de poezia lor, trebuie 
6ă ne preocupăm și de for
marea cititorilor pentru 
poeții pe care-i avem azi. 
Am citit un dosar volumi
nos eu poezii scrise de 
amatori în întrecerea din 
Festivalul national „Cîn
tarea României" : nu știu 
cîți poeți vor ieși de acolo, 
dar știu că este un lucru 
bun apropierea masivă a 
acestor oameni de poezie. 
Ei pot deveni, în oriee caz, 
propagatori ai gustului pen
tru poezia bună, adevărată. 
Ei vin, apoi, cu o puterni
că notă de optimism popu
lar, de patriotism curat, ca 
expresie a simțirii lor ge
nuine.

în sfirșit, vreau să-ti 
răspund la o întrebare pe 
care nu mi-ai pus-o : mi se 
pare că uneori ne „clasici- 
zăm“ prea mult, noi cei 
care sîntem în viață. Nu 
este prea bine. Și să nu ne 
certăm acuma care-i „cel 
mai bun". Iată, eu cred Că 
Alecsandri, bunăoară, a 
fost mult mai mare decit 
au vrut să spună unii de 
ieri și ehiar de azi. A fost 
un poet patriotic, de aceea 
a rămas în popor maî mult 
decit alții...

C. STANESCU
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este, cred eu, garan- 
vleții ei viitoare : 

știu în ce forme se 
scrie viitoarea poezie

varășului Nicolae Ceaușescu in 
județul Teleorman

A IX-A EDIȚIE A FESTIVALULUI
INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

La pupitrul Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii Emil Ceakarov

14,00 „Teleorman — tinerețe, dinamism". 
Reportaj

12,20 Muzică populară
în jurul orei 12,45 — Trans
misiune directă din municipiul 
Alexandria : Adunarea populară 
cu prilejul vizitei de lucru a fo

16,55

16,60
19,00
19,40

PROGRAMUL 1
Telex
Tel&șcaslă»
Agenda Festivalului international 
„George Enescu"
Fotbal : România — Ungaria tn 
preliminariile campionatului mon
dial, Transmisiune directă de la 
București. In pauză : Tragerea 
Pronoexpres 
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică

20,00 Fapte de eroi ai muncii și vieții 
socialiste.

20,30 Din sălile de concert
20,50 Telednemateca. ciclul „Dosarele 

ecranului". „Dr. Blackwell".
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 3

18,00 Festivalul 
Enescu"

19,00 Telejurnal
19,40 Umor... la
20,00 Festivalul 

Enescu”.
22,05 Telejurnal

International „George

minut 
international „George

(Urmare din pag. I)
cuprinzînd muncitori, țărani, intelec
tuali. șoimi ai patriei, elevi, studenti 
si militari au participat ia manifes
tările desfășurate in diversele etape 
ale festivalului. Creșterea înregistra
tă este de peste 25 000 de colective 
artistice cu circa 800 000 membri. Se 
poate aprecia ca deosebit de poziti
vă dezvoltarea genurilor cu accen
tuat caracter mobilizator, cu mare 
inrîurire asupra conștiinței patrioti
ce. militant-revolutionare. etice și es
tetice a oamenilor muncii. în prezent 
îsi desfășoară activitatea 8 792 for
mații de teatru politic, teatru-docu- 

socială. 
gru- 

literar-

totodată, șl principalele direcții ale 
activității viitoare. Astfel, principa
la deficientă constă în volumul încă 
mare al manifestărilor politico-edu
cative insuficient pregătite, cu un ca
racter general, abstract, rupte de re
alitățile economico-sociale. Or. efi
ciența unor asemenea manifestări 
este asigurată doar de strînsa lor 
legătură cu îndeplinirea sarcinilor de 
producție, cu popularizarea cifrelor 
de plan, extinderea largă a inițiati-

preocupare pentru selectarea și 
atragerea în munca de răspîndire a 
cunoștințelor economice, tehnice si 

mai competente 
si agricultură, 
mai strînsa a

științifice a celor 
cadre din industi-ie 
pentru o colaborare ---- --------
comitetelor de cultură și educație 
socialistă cu comisiile inginerilor si 
tehnicienilor din întreprinderi. La 
rîndui ei. educarea oamenilor mun
cii în spiritul principiilor eticii si 
echității socialiste nu se desfășoară

ment si de anchetă
7 539 formații de coruri si 
puri oorale, 7 987 montaje 
muzicale si recitaluri de poezie pa
triotică, 10 278 brigăzi artistice. 992 
colective de danș tematic. Transpu
nând în viată indicațiile si orientări
le tovarășului Nicolae Ceausescu. în 
această perioadă au luat ființă 43 noi 
teatre populare si muncitorești în în
treprinderi. cluburi, case de cultură, 
pe mari platforme industriale, nu
mărul total al acestora alungind 
astfel la 77.

Cele mai bune dintre miile de ac
tivități desfășurate in cadrul festiva
lului au contribuit, fără îndoială, la 
o mai bună integrare a activității 
cultural-artistice cu sarcinile econo
mico-sociale din fiecare localitate, 
cu procesul de înv&tămint si de pro
ducție, au dus la creșterea ponderii 
manifestărilor artistice dedicate 
muncii, realizării sarcinilor de pro
ducție, cinstirii marilor evenimente 
din trecutul si prezentul patriei.

O analiză exigentă a desfășurării 
actualei ediții a Festivalului natio
nal al educației si culturii socialiste 
„Cintarea României" relevă așa 
cum s-a subliniat și în cadrul unei 
recente plenare a Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste — pe lingă 
rezultatele pozitive obținute, si o 
•eamă de neajunsuri ce ilustrează,

Filarmonica 
„Moldova" 

din Iași alături 
de Emil Simon și 

Li Mingqiang
Dacă în acest festival s-a de

tașat realmente un ansamblu, prin 
tehnică și aleasă muzicalitate, prin 
suflu și vibrație — specifice for
mațiilor de talie internațională, a- 
tunci este fără îndoială vorba de 
Filarmonica „Moldova" din Iași, 
care sub bagheta lui Ion Baciu 
(primul ei dirijor, de numele că
ruia se leagă aceste succese), sub 
bagheta lui Emi] Simon — a fă
cut clar demonstrația calităților 
sale. A fost prima oară cînd diri
jorul Emil Simon s-a prezentat la 
București alături de o altă forma
ție decit Filarmonica din Clui-Na- 
poca si roadele au fost neaștepta
te. Am asistat, după cum spunea 
și muzicologul V. Tomescu. la lu
minarea rafinată a scriiturii Con
certul nr. 2 pentru orchestră de 
coarde de Sigismund Todută — 
compoziție în care modalismul ro
mânesc se sintetizează cu polifonia, 
in care lirismul ne poartă cu gîn- 
dul la versurile lui Blaga. De a- 
semenea. la adînca înțelegere a ce
lei de-a 5-a simfonii enesciene 
(opus neterminat, căruia compozi
torul Cornel Tăranu i-a dăruit o 
ingenioasă și savantă orchestrație). 
Am aplaudat apoi colaborarea cu 
mult așteptatul oaspete al festivalu
lui. pianistul Li Mingqiang (R. P. 
Chineză), care a propus o interesan
tă, deși mai puțin obișnuită, ver
siune de tălmăcire mozartiană : o 
interpretare tensionată, cu accente 
beethoveniene. cu reliefuri drama
tice. Li Mingqiang care a mai ofe
rit melomanilor un moment de 
mare artă, cîntînd Adagio de E- 
nescu, întelegîndu-1 ca un oerpe- 
tuum de blocuri armonice in care 
concluzia este limpezimea de cleș
tar. liniștea, echilibrai desăvîrsit.

Tînărul dirijor bulgar Emil Cea
karov ne-a propus pentru concertul 
Orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii un program ambițios: Wagner 
și monumentalul poem simfonic 
„Așa grăit-a Zarathustra" de Ri
chard Strauss. Alegerea îl situează 

, totodată pe dirijor în zona reper
torială predilectă î romantismul 
tirziu.

în poemul straussian — parti
tură de o enormă dificultate — și-a 
putut demonstra din plin calități
le; el stăpînește cu fermitate or
chestra, știe să construiască supra
fețe sonore vaste, să reliefeze linii
le esențiale fără a se pierde în 
hățișul aproape inextricabil al 
scriiturii straussiene. Interpretarea 
sa a avut monumentalitate, forță de 
coeziune, fantezie, o traiectorie sus
ținută continuă, oferind astfel pu
blicului o versiune excelentă a a-

cestui opus din marele repertoriu 
atît de rar cîntat.

Aceeași dăruire generoasă s-a 
vădit și în paginile wagneriene: 
Preludiu și „Moartea Isoldei" din 
opera „Tristan și Isolda". O versiu
ne tensionată, de amplă respirație, 
cu sonoritate cultivată și planuri 
bine delimitate, din care lipsea insă 
fiorul tragic: extaticul șl setea de 
absolut, convertite în elan pasional. 
Este și aceasta o citire posibilă.

Solistul concertului a fost Va
lentin Gheorghiu. El ne-a oferit 
Concertul pentru pian și orchestră 
de Schumann într-o viziune în care 
virtuozitatea nu tinde către strălu
cire. ci se învăluie într-o poezie 
nostalgică, puțin umbrită, cu detalii 
rafinat colorate. A fost o reîntîl- 
nire plină de bucurie muzicală 
cu marea artă a lui Valentin 
Gheorghiu.

Smaranda OȚEANU

Aurelian BONDREĂim
Apariția, pentru pri

ma oară în tara noas
tră. a unui manual de 
Sociologia culturii, 
destinat > învătămintu- 
lui superior artlstic.se 
înscrie în seria fapte
lor cu o clară pecete 
de actualitate. Rod al 
unei îndelungate si 
consecvente strădanii, 
eartea conf. univ. dr. 
Aurelian Bondrea în
mănunchează. alături 
de o bogată informa
ție și reflexie, o în
tinsă experiență di
dactică proprie. Pen
tru aceste motive lu
crarea sa se citește cu 
plăcere Si interes, ea 
satisfăcînd cerințe 
care nu sînt doar ale 
învătămintului.

în analiza diverse
lor probleme, autorul 
îmbină în mod judi
cios nivelele logic-teo
retice cu cele isto
rice. făcînd ample 
incursiuni, in literatu
ra sociologică nemar- 
xistă clasică, dar mai 
ales contemporană, 
precum și în va
loroasele traditil ale 
sociologiei românești. 
Stabilindu-și propriul 
sistem de referință 
prin raportare critică 
fată de alte încercări 
similare, autorul este 
în măsură să ‘exami
neze apoi, cu perti
nentă. raporturile e- 
xistente între cultură 
si ideologie, eultură- 
stsat. cultură-religie.

Agenda
• La Ateneul Român, ora 20, Or

chestra simfonică a Filarmonicii 
..George Enescu". dirijată de Isaac 
Karabtchewsky. avîndu-1 ca solist 
pe Ion 
lucrări 
Mahler.

« La
Palatului. Opera Română 
„Tosca". în rolurile principale s 
Ghena Dimitrova (R.P. Bulgaria), 
Nicolae Herlea, Valentin Loghin,

Voicu, oferă melomanilor 
de Enescu. Max Bruch,

ora 19. la Sala mare a 
prezintă

LI Mingqiong, 
pianist din R P. Chineză

muzicală
Nicolae An'Constantin Gabor, 

dreescu.
• Primul recital 

cadrul festivalului 
ora 17. Ia Sala de concerte a Con
servatorului „Ciprian Porumbeseu". 
Interpretează Emilia Petrescu, 
Florin Diaconescu. Ionel Pantea, 
Virginia Mânu. Sanda Sandru, 
Edith Simon.

• La Sala mică a Palatului, ora 
18. va concerta cvartetul de coarde 
Bernede (Franța).

de lieduri din 
va avea Ioc Ia

Leo Brouwer — Cuba, 
recital de chitară

Muzică de camera 
românească

în interpretarea 
artiștilor ieșeni

Matineul de sîmbătă din sala de 
concerte a Radioteleviziunii a fost, 
prin frumusețea programului (de
dicat exclusiv creației noastre) și 
valoarea Interpretării, unul din eve
nimentele de pînă acum ale festi
valului. Cvartetul de coarde nr. 
de Wilhelm Bergei- descoperă 
autor nu numai un rafinat 
profund cunoscător al tehnicii 
cvartet, dar și pe artistul care 
imaginat (în ansamblul ___.__
sale) una dintre cele mai nobile și 
expresive plămade muzicale în 
rîndui celor de evidentă descenden
tă enesciană. Cel de al cincilea 
Cvartet de Dumitru Bughlci și-a 
afirmat încă o dată construcția so
noră de mare soliditate, eșafodajul 
riguros controlat, pătruns de un 
pronunțat dramatism, care ilustrează 
binecunoscutele calități de simforrist 
ale compozitorului. Elementelor de 
iaz. evidente, să le mai adăugăm 
încă o caracteristică — unitatea sub
stanței muzicale.

Interpretind aceste două lucrări. 
Cvartetul „Voces" — formație de 
binemeritată reputație — a dat. încă 
o dată, măsura înaltelor sale ca
lități.

în cea de a doua parte a concer
tului, merituoasei formații i s-a a- 
lăturat o alta. Cvartetul „Euther- 
pe“ al Filarmonicii din Iași. într-o 
colaborare armonioasă, artiștii au 
oferit publicului o versiune inter
pretativă de referință a inspiratului 
Octet de coarde de George Enes
cu. o lucrare in care tinerețea au
torului nu poate fi nici pe departe 
bănuită. La numai 19 ani, genialul 
compozitor scrie, cu o măiestrie 
rară, o muzică esentialmente lirică, 
dar de o juvenilă robustețe. Poe- 
tizînd discursul muzical. îndulcin- 
du-i dramatismul subteran, expri- 
mindu-se cu o minunată discreție 
camerală, in care conturul vocilor 
era urmărit cu același rafinament 
cu care erau subliniate articulațiile 
secțiunilor arhitecturale, artiștii 
ieșeni — îndrumați de dirijoral 
Ion Baciu cu o naturalețe și dis
creție ce ascundeau, era evident, 
o consistentă trudă artistică — au 
incintat într-un concert de largi 
semnificații în contextul manifes
tărilor din festival.

12 
în 
Si 

de 
a 

creației

Theodor DRĂGULESCU

Farmecul simplității
precum șl alte rela
ții ce se stabilesc in
tre ..cultură și diferite
le componente 
realității sociale.

Fără să neglijeze 
importanta pe care o 
are legătura organică 
dintre cultură si perso
nalitate. „Sociologia 
culturii" —- si acesta 
este unul din merlte-

ale

le ei-de căpătîi — pune 
un acoent deosebit, 
cum e și firesc, asu
pra raportului dialec
tic dintre eultură și so
cietate. analizînd aces
te raporturi în proce
sul de creație, trans
mitere și asimilare a 
valorilor materiale și 
spirituale. în acest 
context este de remar
cat contribuția De care 
autorul a aduce la cla
rificarea unor proble
me fundamentale pen
tru cultura 
democratică a 
tii socialiste, 
me conceptele 
volutie 
..cultură 
problemele creației de 
masă, respectiv ale 
difuzării valorilor cul
turale prin mijloace

profund 
societă- 
si anu- 
de „re- 

culturală", 
de masă".

moderne de comunica
re de care dispune, 
astăzi, orice societate 
evoluată. Lucrarea reu
șește să evidenție
ze si să valorifice ex
periența partidului 
nostru în construcția 
culturii noi. socialiste, 
să configureze contri
buția teoretică adusă 
de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la 
elucidarea unor pro- 
bleme-cheie ridicate 
de practica edificării 
noii orîndulri. a for
mării și dezvoltării u- 
nor oameni înzestrat! 
cu o conștiință nouă, 
revoluționară. în mo
delarea cărora cultura 
joacă un rol de eăpă- 
tii. Sint puse în lu
mină. pe baza valori
ficării unei cercetări 
concrete. de teren, 
amplele resurse și 
semnificații ale Festi
valului national „Cîn- 
tarea României", tn a- 
cest fel. lucrarea de
pășește limitele a 
ceea ce tn mod curent 
este numit manual, a- 
ducînd, dincolo de in
formație si sistemati
zare teoretică, o con
tribuție la înțelegerea 
culturii, după o expre
sie gustiană. ca formă 
a cunoașterii de sine 
a națiunii.

wi
pe 
fi 

nu

Dumitru GHISE

„Și a venit „naivul", 
„primitivul" cu imen
sa lui dragoste de 
culoare să poves
tească ochiului despre 
frumusețile conținute 
in stingăcia infantilă a 
desenului, în sponta
neitatea copilărească a 
tușei de culoare, in 
subiectele de basm pre
școlar caligrafiate 
gălos cu penelul 
carton, pe sticlă 
pînză" — spunea
demult scriitorul Petru 
Vintilă, prefațîndu-și 
una din expozițiile-i 
personale. Nu' numai 
vorbele, ci și exerci
țiul îndelungat al pic
turii aduceau (așa cum 
o face și recenta sa ex
poziție de la Centrul 
de îndrumare a creației 
populare și a mișcării 
artistice de amatori) un 
elogiu „picturii naive"; 
elogiu adus unor inge
nioase resurse de ar- 
tisticitate al căror nu
mitor comun este can
doarea.

Ce se tnttmplă in 
Imaginile aparținînd 
artei plastice create 
de un scriitor ? Răs
punsul pe care îl dă 
Petru Vintilă atestă o 
:ontinuă transsubstan- 
tiere, o preschimbare 
neîncetată a gindurilor, 
observațiilor, 
metaforelor,
din contactul său cu 
lumea, cu exemplele 
mari ale artei din toa
te timpurile, în noua și 
strălucitoarea substan
ță a unui tablou. Pei
sajele și imaginile unei 
tradiții folclorice pe 
care Petra Vintilă o 
cunoaște atît de bine, 
cetăți fantastice și per
sonaje fabuloase, măști 
și costume pitorești, 
compoziții cu cavaleri, 
orașe imaginare co
pleșite de ipotetica 
glorie a pictorii naive, 
imaginea realizatorului 
lor, mereu prezentă. 
Integrată acțiunii tutu
ror personajelor sale, 
construcția agitată și 
derutantă, contradicto-

ideilor, 
izvcrtte

sub 
ar»

Pe-

rie prin varietatea di
recțiilor de mișcare a 
unui Turn Babei... toa
te sînt reunite 
semnul inteligentei 
tistice.

Compozițiile lui
trtt Vintilă cu legen
dele și obiceiurile lor 
folclorice, cu năluci șl 
vise sînt compuse cu o 
fermecătoare fantezie. 
O fantezie inepuizabi
lă, cuceritoare, care, 
respectînd canoanele 
afirmate deja ale artei 
naive, inundă aceste 
pînze pline de persona-

pentru 
com-

există incă mari decalaje in ceea ce 
privește nivelul calitativ la care se 
desfășoară întreaga activitate artisti
că de amatori. Etapele festivalului 
au scos in evidentă mari diferente de 
valoare în cadrul acelorași genuri 
artistice, atît pe tară, cit și în cădrul 
unuia si aceluiași județ. Deși s-a 
asigurat un repertoriu bogat și di
vers pentru toate genurile artistice, 
unele formații si interpreti indivi
duali nu au fost îndrumați în mod

Amplă mișcare de educație
patriotică, revoluționară

velor muncitorești existente In ve
derea generalizării experienței po
zitive a .fruntașilor in producție. 
Unele acțiuni cultural-educative me
nite să contribuie la dezvoltarea 
răspunderii pentru economisirea de 
materii prirtie. energie si combusti
bili. recuperarea si refolosirea ma
terialelor. înțelegerea profundă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar dețin o pondere încă mică si au 
o eficientă educativă redusă. Așeză- 
mintele culturale din mediul sătesc 
nu sînt îndeajuns implicate în ma
rile obiective ale noii revoluții din 
agricultură, in explicarea exigentelor 
acesteia — folosirea integrală a fon
dului funciar, modernizarea produc
ției agricole, dezvoltarea sectoarelor 
de inalt randament, pregătirea forței 
de muncă. Totodată, căminele cul
turale desfășoară o slabă activitate 
în vederea mobilizării tuturor oame
nilor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor actualei campanii agricole.

în unele județe există o slaba

peste tot la nivel corespunzător, ac
țiunile educative avîrxd un caracter 
general, abstract ; și. din această 
cauză, nu izbutesc să determine ma
nifestarea unei 
combative față de 
mentalitățile anacronice. în 
dicție cu normele 
socialiste. Lipsuri 
manifestă și în ___
materialist-știintifice a maselor, do
meniu în care multe 
rezonanta necesară 
noasterii gradului de 
preocupărilor celor 
destinate, caracterului ... .
abstract și, în ultimă instanță, nești- 

’ intific.
Desigur. în mișcarea artistică de 

masă din cadrul Festivalului national 
„Cîntarea României" 1979—1981, s-au 
obtinut o seamă de rezultate poziti
ve, însă trebuie să menționăm că 
aceste rezultate nu exprimă pe 
de-a-ntregul posibilitățile existente 
în județele și localitățile tării, că

atitudini permanent 
lipsuri, fată de 

__ contra- 
eticii și echității 
asemănătoare se 

privința educării
acțiuni n-ău 

datorită necu- 
cultură si 

cărora le sînt 
lor general.

corespunzător de către comitetele de 
cultură și educație socialistă centra 
a-și reînnoi și îmbogăți programele 
artistice. La rindul lor. unele insti
tuții artistice profesioniste nu au 
sprijinit permanent activitatea for
mațiilor de amatori. Ca urmare, efi
cienta educativă a unor spectacole 
s-a situat la un nivel mai scăzut, 
îndeosebi la formațiile teatrale, de 
dans tematic, formații și grupuri vo
cale. De asemenea, trebuie să spu
nem că organismele și așezămintele 
culturale nu au acționat cu suficien
tă energie și perseverentă pentru în
făptuirea indicației ca in fiecare uni
tate economică, in instituții, scoli și 
facultăți să activeze formații și 
cercuri artistice proprii. Mai sînt 
încă multe întreprinderi, mai cu 
seamă din ramura construcțiilor, 
transporturilor ei telecomunicațiilor, 
cooperative agricole de producție, 
întreprinderi agricole de stat si sta
țiuni pentru mecanizarea afiriculiu-

riî in care nu s-au constituit aseme
nea colective.

în cuvintarea rostită la marea 
adunare populară din Craiova cu 
ocazia deschiderii noului an de în- 
vjitămînt. referindu-se la obiective
le Festivalului national „Cîntarea 
României". tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Așezînd întotdea
una la baza acestei activități princi
piile socialismului științific, mate
rialismului dialectic și istoric, con
cepția noastră revoluționară, luptind 
pentru formarea omului nou, con
structor conștient al Socialismului și 
comunismului, trebuie, in același 
timp, să fim necruțători fată de 
mentalitățile înapoiate, fată de dife
ritele influente străine, retrograde. 
Să facem totul pentru educația pa
triotică. revoluționară a tuturor ce
tățenilor. a tineretului patriei noas
tre". în spiritul acestor indicații tre
buie acționat pentru ca în. central 
acțiunilor politico-educative din clu
buri muncitorești, case de cultură, 
cămine culturale, precum și al în
tregii mișcări artistice de amatori să 
stea mai ferm. în continuare. însu
șirea si aplicarea obiectivelor actua
lului cincinal, cunoașterea aprofun
dată a politicii interne si externe a 
partidului si statului nostru, a ac
tivității dinamice, revoluționare si a 
operei tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
mobilizarea oamenilor muncii la re
alizarea sarcinilor economico-sociale. 
educarea lor in spirit militant, revo
luționar. Aceasta este exigenta fun
damentală ce trebuie să stea la baza 
întregii activități spre a face ca. in
tr-adevăr. uriașa desfășurare a 
muncii și creației libere. Festivalul 
national „Cîntarea României", dez- 
voltind puternic experiența bună a- 
cumulată in edițiile de oină acum, să 
devină tot mai pregnant o largă miș
care de educație patriotică, revolu
ționară a maselor, strins legată de 
cerințele actuale ale producției ma
teriale si spirituale a poporului 
nostru.

je, de metafore și de 
jocuri ale artei. Auto
rul lor își structurează 
narațiunile după prin
cipiul memoriei invo
luntare. Pretextul care 
le dg naștere se află tn 
conștiință, dar rezul
tatele nu sînt mai pu
țin neașteptate. Episoa
dele povestirilor, per
sonajele lui sînt de 
fapt piese cu rol bine 
determinat, angrenate 
în desfășurarea unor 
acțiuni pe care privi
torul le receptează ca 
fiind efectul 
spontaneități, dar 
de fapt sînt puse 
semnul voinței
determinate a autorului 
lor. Deși aparent dis
persate, ele există, se 
definesc unele în ra
port cu altele intr-o 
interdependentă care 
contribuie la afirmarea 
lor reciprocă. Evocarea 
unor scene și perso
naje folclorice, imagi
nea de carton si mu
cava a bîlciurilor nu 
sînt doar un efect al

unei 
care 
sub 

bine

nostalgiei. întreținută 
și susținută de vraja 
picturii naive, aflată 
întotdeauna și eu pre
cădere aici, în deplină 
libertate față de ceea 
ce s-ar putea numi 
„acțiune logică", multe 
din compoziții prileju
iesc totodată meditația 
gravă.

în dedalul lumii mo
deme lucrările acestea 
se dovedesc a fi în
zestrate cu ceea ce am 
putea numi aici can
doare, ilustrînd tot
odată preocuparea de a 
capta ecouri ce, depă
șind crusta de frumu
sețe a lumii, se refe
ră la sensurile ei mal 
adinei.

Petru Vintilă aruncă 
asupra acestei lumi o 
privire serioasă, zîm- 
bind uneori 
sine, zimbind
plice spre cei care-i 
privesc lucrările. Plă
cerea povestirii, apa
rent doar fără scop 
și probleme, este du
blată de surîsul unei 
concentrări meditative.

Cunoscind activitatea 
de scriitor, pasiunea 
ou care de-a lungul 
anilor a revenit asupra 
picturii, nu ne putem 
desigur Îngădui prea 
multe iluzii cu privire 
la inocența de care fac 
atîta caz comentariile 
referitoare la pictura 
naivă. Modalitatea de 
exprimare pare mai 
curînd o dovadă a in
genioaselor resurse de 
artisticitate ale scriito
rului care este Petru 
Vintilă. Căci candoa
rea și plăcerea de a co
munica sînt Însoțite în 
razul său de o cunoaș
tere atentă a legilor 
armoniei și contraste
lor cromatice. Efectul 
are însă farmecul, 
prospețimea acelor di
mineți de iarnă în 
care, profilate pe al
bul imaculat al zăpezii, 
culorile par mai vii, 
mai elocvente.
Marina PREUTU

Petru Vintilă: „Nuntă tn satul Crușovăț

artlstic.se
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru cordialele felicitări transmise 
cu ocazia zilei naționale și al căror conținut îl apreciez.

RODRIGO CARAZO
Președintele Republicii Costa Rica

A APĂRUT VOLUMUL :

Din gîndirea filozofică a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu

OMUL ȘI AFIRMAREA 
PERSONALITĂȚII SALE 

IN SOCIETATEA SOCIALISTĂ
Editura politică

Delegația Adunării Populare a Republicii
Populare Bulgaria

Marți dimineața a părăsit Capitala 
delegația Adunării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria, condusă de 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Adunării Populare, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
efectuat o vizită în țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan. mem
bru supleant al Comitetului Politic

Sosirea secretarului general 
al Partidului Baas Arab Socialist din Liban

Marți după-amiază a sosit, în Ca- 
ială, tovarășul Assem Kansou, 

ț timbru al Comandamentului Națio
nal al Partidului Baas Arab Socialist 
din Liban, secretar general al parti
dului, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în țaira noastră.

DE LA ADAS
• La Administrația Asigurărilor 

-de Stat puteți contracta asigurarea
de accidente — la alegere — in- 
tr-una din cele 4 variante, fiecare 
din acestea prezentînd caracteristici 
diferite.

• Asigurarea de accidente pen
tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei se contractează pe durate de 3 
luni sau pe durate constituind mul
tiplul acesteia, pînă le 2 ani. Pri
ma de plată pe o durată de 3 luni 
este de 15 lei.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3,20 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute în poliță, 
putîndu-se achita si in rate.

★
Toate aceste asigurări de acci

dente cuprind și pagubele la bu
nurile casnice și gospodărești, pen
tru o sumă asigurată de 5 000 de 
lei de fiecare poliță.

★
• Asigurarea de acoidente „Tu

rist" se contractează pentru sume 
totale de pînă la 40 000 de lei și 
cuprinde cazurile de accidente ale i 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
2b 000 da lei pagubele la bunuri
le casnice și gospodărești ale a- 
cestuia. Prima de plată este de 15 
lei pentru o lună.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu a- 
sigurările din unitățile socialiste, a- 
genților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Tragere Loto 5
La sfîrșitul acestei săotămini. 

participantii la atractivele trageri 
Loto 2 au un nou prilej de fru
moase satisfacții. Cu un bilet de 
numai 10 lei se pot obține un 
autoturism ..Dacia 1 300“ sau cîști- 
guri in bani de pînă la 50 000 lei 
pe fiecare variantă jucată. Se re
amintește că pentru atribuirea Cîs- 
tigurilor se efectuează trei extra
geri a cite patru numere. însu- 
mind 12 numere din totalul de 75. 
Biletele pot fi completate cu o va
riantă de trei numere achitată sută 
la sută sau cu patru variante a 
cite trei numere achitată în cotă 
de 25 la sută ; indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet are drept de 
participare la toate extragerile. A- 
gentiile Loto-Pronosport continuă 
vînzarea biletelor pînă simbătă 26 
septembrie 1981 inclusiv.

vremea

a părăsit Capitala
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Marii Adunări Naționale. Emilia 
Sonea și Virgil Teodorescu. vicepre
ședinți ai M.A.N., loan Sălăjan, pre
ședintele Comisiei constituționale și 
juridice. Silviu Stănculescu. deputat.

Au fost de față Petăr Danailov, 
ambasadorul Bulgariei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovară
șii Iosif Banc, membru al Comi
tetului 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.

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

AZI LA BUCUREȘTI: ROMÂNIA-UNGARIA ÎN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

Succes fotbaliștilor noștri!
Au rămas mai puțin de două luni 

pină la încheierea Întrecerilor din 
grupa a IV-a preliminară, din care 
face parte și echipa noastră națio
nală, și lupta sportivă rămine 
încă deschisă, nici una dintre cele 
cinci competitoare neputînd considera 
că și-ar fi asigurat — ori, dimpotri
vă, că și-ar fi ratat — calificarea. 
Anglia (cu 7 puncte și încă un maci 
de jucat). România (6 puncte și încă 
trei meciuri), Norvegia (6 puncte — 
încă un meci), Ungaria (5 puncte — 
încă patru meciuri) și chiar Elveția 
(4 puncte — încă trei meciuri) spe
ră, fiecare, la cele două locuri rezer
vate sub soarele „Mundialului" spa
niol. Există chiar o ipoteză teore
tică — pe care, firește, noi nu o do
rim — ca, prin jocul rezultatelor din 
confruntările ce-au mai rămas de 
disputat în această grupă, toate cele 
cinci echipe să încheie cu cite opt 
puncte, caz în care calificarea s-ar 
decide la golaveraj. Dacă amintim 
de această ipoteză puțin probabilă 
o facem numai pentru a demonstra 
cit de puternică și echilibrată este 
grupa a IV-a preliminară, cit de 
strînsă a fost și va fi concurența în 
cadrul ei.

în acest context, reprezentativa 
României are o poziție bună, cuce
rită prin două victorii, în cele două 
partide jucate pînă acum pe teren 
propriu, și prin două puncte pre
țioase aduse din deplasare. Ea mai 
are de susținut trei jocuri — două 
acasă și unul în deplasare — din 
care, pentru a fi sigură de calificare 
(indiferent de rezultatele celorlalte 
pretendente), trebuie să mai adune 
patru puncte. Primul dintre aceste 
meciuri il joacă astăzi (la București, 
pe stadionul „23 August", începind 
de la ora 17) în compania reprezen
tativei Ungariei. Evident, jocul dQ azi 
este important pentru tricolorii noș
tri. în sensul că ei au prilejul și șan
sa să învingă, adjudecindu-și ambele 
puncte. Ei pot face, în felul acesta, 
penultimul pas spre calificare, rămi- 
nindu-le apoi două posibilități de a-1 
face și pe ultimul. După opinia 
noastră, prin această prismă trebuie 
privit meciul de fotbal România — 
Ungaria de azi.

Tricolorii noștri au o valoare fot
balistică și o omogenitate superioare 
partenerilor de azi, ceea ce le per

Ieri, la Timișoara, în campionatul european de fotbal 
ROMÂNIA - UNGARIA 2-1 (ECHIPA DE TINERET)

Pe stadionul „1 Mai" din Timișoara 
s-a disputat marți meciul de fotbaJ 
dintre selecționatele de tineret ale 
României și Ungariei, contînd pentru 
grupa a 4-a a campionatului euro
pean (jucători sub 21 de ani). Fot
baliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (0—1), după o 
partidă pe oare au dominat-o. impu- 
nindu-se printr-o tehnică superioa
ră și o mai bună orientare în atac.

Scorul a fost deschis de oaspeți 
în minutul 16 prin Melis, egalarea 
survenind curînd după pauză, in

—COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ In cadrul Centrului de cerce

tare și proiectare al Combinatului 
de oțeluri speciale din Tîrgoviște a 
fost înființat un atelier de micro- 
producțle destinat aiît cercetărilor 
aplicative, cit șl producției. Pentru 
început, aiai se realizează, din ma
teriale refolosibile, armături indus
triale din oțeluri inoxidabile.

H Un colectiv din cadrul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" din Bucu
rești efectuează, în unități econo
mice din județul Hunedoara, un 
interesant studiu pe tema „Dinami
ca structurilor sociale. Evoluția, 
perfecționarea conținutului forme
lor și mijloacelor de conducere po
litică și-de educare socialistă a 
oamenilor muncit".

■ Textilistele și texiiliștil de la 
„Netex" din Bistrița vor împleti un 
covor cu o suprafață de peste două 
hectare și jumătate I Nu este po
vestea cu covorul fermecat, ci una 
adevărată, despre economisirea 
materiilor prime eu care se poate 
realiza un astfel de covor uriaș.

Bl Buni gospodari sătenii din 
Moreni, comuna Cetate, județul 
Dolj, care și-au adus apa în case 
la robinet fără să consume nici un 
gram de combustibil. Cum ? Prfn 
căderea liberă a apei prin conduc
tele lungi de un kilometru și jumă
tate. Ingeniosul lor sistem prin că
dere se dovedește a fi la... înăl
țime I

® Preocupat de rezolvarea unor 
probleme tehnice legate de trans
portul pneumatic al materialelor sub 
formă de pulberi, un colectiv de

_______________________________  

mite, și le creează obligația, să facă 
un joc pe măsu.»ă, încununat cu vic
torie. Ei și-au dovedit capacitatea, în 
aproximativ aceeași formulă de echi
pă, de atîtea ori in ultimii ani. Ne 
face plăcere să reamintim, in acest 
sens, prestațiile lor elogiate în com
pania Angliei (acasă și pe „Wem
bley"). Norvegiei (în deplasare), Iu
goslaviei (la București) și altele. Nu 
mai departe, la Budapesta i-au do
minat insistent pe oaspeții noștri de 
azi — atunci gazde — care au scăpat

• Tricolorii noștri au va
loarea necesară pentru a 
face un joc victorios
• Publicul — al 12-lea 
jucător al echipei noastre!

de gol numai pentru că jucătorii 
noștri n-au șutat mai decis spre 
poarta adversă, nu au insistat in atac 
in fața unei echipe ce nu mai avea 
forța să contraatace. Dealtfel, și 
jocul victorios reușit ieri la Timi
șoara de reprezentativa noastră de 
tineret a arătat, de asemenea, convin
gător eă fotbaliștii ce ne sînt azi 
oaspeți pot fi dominați categoric de 
fotbaliștii români și nu pot rezista 
la nesfirșit dominării. Daeă adăugăm 
la valoarea generală și argu
mentul bunei forme sportive do
vedite de tricolori chiar miercu
rea trecută, în cadrul cupelor eu
ropene intereluburi, avem temeiuri 
să credem într-o viotorie necesară și 
pe deplin posibilă a echipei noastre.

încrederea in tricolorii noștri se mai 
întemeiază și pe probata lot capaci
tate de a se mobiliza și concentra în 
jocurile tari și cu miză, pe însuflețirea 
cu care știu să se dăruiască luptei 
sportive fără a-și pierde capul. Aș
teptăm prin urmare de Ia ei să fie 
intr-un singur gind și o singură voin
ță, să face dovada calităților ce le-au 
arătat în atîtea rînduri și, prin vic
torie, să poarte fotbalul., iomânesc 
spre turneul final al campionatului 
mondial, exprimindu-se, deci, la ade
văratul lor potențial fizic, moral și 
tehnico-tactic.

min. 47. cînd a înscris Turcu. în 
min. 85, Vlătăneeou a fructificat o 
foarte bună pasă a lui Geolgău. la 
un atac rapid al formației române, 
consfințind victoria meritată a repre
zentativei noastre.

Echipa de tineret a României a 
evoluat în următoarea componentă : 
Toma — Vlad, C. Solomon, Bumbescu 
(din min. 77. Pană), Rednic. Iovan, 
Vlătănescu. Klein. Geolgău, Turcu, 
Gabor (din min. 61. Ciobanul.

A arbitrat o brigadă din Bulgaria, 
avîndu-1 La centru pe Iordan Jejov. 

specialiști de la „Tehnofrig" din 
Cluj-Napoca a realizat o instalație 
care poate fi utilizată cu randa
mente ridicate în industria morări- 
tulifi, industria cimentului și indus
tria chimică. Ea contribuie la re
ducerea importului unor asemenea 
instalații.

■ Sintem informați că la sesi
zarea unor locatari de la parterul 
blocului nr. 17 din Aleea Gării din 
Tîrnăveni, potrivit căreia subsolul 
blocului se umple eu apă, inundind 
unele apartamente, cei de la în
treprinderea comunală, în loc să 
intervină, le-au răspuns : „Sesizarea 
este numai parțial întemeiată, în- 
trucrt apartamentele nu sînt inunda
te in tot cursul anului, ci numai 
oind plouă afară...” Adine răspuns I

■ A început să producă o nouă 
fabrică de pîine în cartierul Vitan 
din București. Veste pe care locui
torii din zonă au primit-o ca pe... 
piinea caldă.

■ Valoarea produselor noi și mo
dernizate realizate în acest an de 
colectivul întreprinderii pentru me
canizarea agriculturii și industriei 
alimentare din Timișoara se ridică

, la peste 40 milioane lei. La mai 
) multe I

■ Inginerul Dimitrie Golopența 
ne informează că în holul caselor 
de bilete și în sălile de așteptare 
din stația C.F.R. Craiova fumatul a 
fost interzis. Un fumător ar putea 
obiecta : „Acum, pe timp frumos, 
mai merge, poți să fumezi afară, în 
aer liber, dar ce ne facem ia iar
nă ?“ Simplu : nu mai fumați I

Știind și Wind in considerare toate 
acestea, fotbaliștii noștri vor putea fi 
încrezători în forțele și în șansa lor, 
lucizi in gindirea tactică, răbdători in 
privința construirii fazelor de gol im
posibil de contracarat.

Desigur, fotbaliștii oaspeți vor ri
dica probleme greu de rezolvat, ei 
constituind, cum se știe, o echipă 
combativă, ambițioasă, practieind un 
joc în forță și in viteză. Atunci cînd 
va fi mai dificil pentru reprezentan
ții noștri va fi nevoie să intervină 
încurajările zecilor de mii de spec
tatori ce se vor afla în tribune. Pu
blicul nostru a dovedit în atîtea și 
atîtea împrejurări că este cu tot su
fletul alături de reprezentanții săi 
sportivi, oă-i iubește și la buourie, și 
la necaz, că este gata să-i însufle
țească și la greu, și ia ușor, bineîn
țeles respectind curatul spirit al spor
tivității și respectind partenerul de 
joc. arbitrii din teren. Ne amintim 
meciurile de neuitat eu Portugalia și 
cu Spania, cu Uniunea Sovietica și 
eu Polonia, cu Uruguay. Peru. Țara 
Galilor, Olanda, Italia și, mai de ou- 
rînd, Anglia — ca să exemplificăm 
numai cu citeva dintre spectacolele 
fotbalistice găzduite de-a lungul ani
lor de aceeași arenă „23 August" din 
Capitala noastră, și ne amintim re
centele competiții ale Universiadei, 
cînd sportivii noștri au simțit in per
manență respirația tribunei și îndem
nul moral al uniți public conectat 
la cea mai înalta tensiune a luptei 
sportive, un public „fair-play* 25 * *.  dar 
incandescent, care știe șă se exprime 
pe sine și să-și poarte tricolorii pe 
aripile victoriei.

Timpul probabil pentru zilele de 24,
25 și 26 septembrie. In țară : Vremea 
va fi în general frumoasă și călduroasă, 
mal ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin în 
sudul și estul țării. Izolat, în nordul 
și vestul țării vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de aversă. VIntul va 
sufla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 și 16 
grade, cele maxime între 20 și 30 de gra
de, local mal ridicate în sud-est. Di
mineața, pe alocuri, ceață. în București: 
Vreme frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mal mult senin în prima parte 
a intervalului. Vînt slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 13 și 15 grade, iar cele ma
xime între 30 și 32 de grade. Dimineața, 
ceață slabă. (Ileana Mihăllă, meteorolog 
de serviciu).

• Sala Dalles : Expoziția republicană 
de artă plastică „Cintarea României" 
(pictură, sculptură, artă decorativă); 
sala Arghezl : Elena Silaghi-Șirag (Ca
nada), pictură; holul sălii mici a Tea
trului Național : Expoziție de pictură 
și grafică din Republica Cipru; sala 
A.A.F. : Expoziție fotodocumentară 
din R.S. Vietnam ; sălile de la parter 
ale Muzeului de Artă al Republicii 
Socialiste România și holul Sălii mici 
a Palatului : Expoziția laureațllor 
Festivalului „Cintarea României".
■ Galeriile Orizont : Damian Petres
cu, grafică; (atelier 35) : Constantin 
Petraschievici, taplserie-obiecte.
• Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Virgil Mancaș, pictură; (etaj) : G. Ar- 
mănescu-Anderson (S.U.A.), pictură și 
grafică.
• Galeria Simeza : Tereza Panfill, 
ceramică, Ovidiu Bubă, sticlă.
• Galeria Hanul cu Tel (sala Cena
clu) : Silvia Pop, pictură.
• Galeria Galateea : Anca Florescu, 
panouri decorative.
• Galeria Eforie : Tache Vasile, pic
tură. /
• Galeria municipiului București s 
Virgil Chivu, pictură.
• Galeria mică : Liuba Mihăilescu, 
pictură.

Cu atit mai mult astăzi, îritr-o 
partidă ce ne poate deschide larg 
drumul spre o calificare dorită de 
noi toți, publicul nostru are prile
jul șl menirea să-și susțină neconte
nit fotbaliștii, manifestindu-se — în 
spirit sportiv — ea al 12-lea jucător 
al reprezentativei României.

A juca la victorie — este îndato
rirea fotbaliștilor. A-i încuraja ardent 
să joace la victorie — este îndato
rirea spectatorilor. Fie ca astăzi, pe 
cea mai mare arenă de fotbal a țării, 
șl unii și alții să traducem în fapt, 
Ia modul ideal, aeeastă îndatorire — 
de prestigiu. Succes, deci,' din toată 
inima fotbaliștilor noștiri !

Gheorghe MITROI

în cîteva rînduri
• Campionatele europene de fir 

s-au încheiat marți la Titograd.
La actuala ediție a competiției, 

sportivii români au avut o compor
tare meritorie, cucerind 9 medalii, 
dintre care 4 de aur, 3 de argint și 
2 de bronz. Titlurile continentale au 
fost cîștigate de Ana Ciohanu. la 
pistol standard senioare, echipa 

, masculină de juniori în proba de 
' pușcă — 60 focuri poziția culcat, la 

pistol standard senioare pe echipe, 
precum și de formația de junioare în 
proba de pistol standard.

Lucrările ședinței Comisiei 
permanente a C.A.E.R. 
pentru industria ușoară
Marți după-amiază au început Ia 

București, sub președinția tovarășei 
Lina Ciobanu, ministrul industriei 
ușoare din Republica Socialistă Româ
nia, lucrările ședinței a 37-a a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
industria ușoară, la care participă de
legațiile țărilor membre ale C.A.E.R.

în deschiderea lucrărilor, partioi- 
panții au fost salutați. în numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, de către tovarășul Nicolae Con
stantin, vieeprim-ministru al guver
nului, reprezentantul permanent aJ 
României in C.A.E.R.

Cronica zilei
Marți, 22 septembrie, ă sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului Comu
nist din Chile, condusă de tovarășul 
Orlando Milias, membru al Comisiei 
politice și al secretariatului C.C. al 
partidului.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
losif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș,' adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

.ir
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

vieeprim-ministru al guvernului, a 
primit, marți dimineața, pe Austin 
Pearce, președintele firmei engleze 
„British Aerospace", și pe Allen 
Greenwood, vicepreședinte al firmei, 
care se află intr-o vizită în tara 
noastră. •

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de colabo
rare stabilite între industria de spe
cialitate din țara noastră și firma 
engleză și an fost abordate aspecte 
privind dezvoltarea in continuare a 
cooperării româno-britanlce In dome
niul aeronauticii și în alte ramuri ale 
industriei constructoare de mașini.

La întrevedere au participat to
varășii loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. Ale
xandru Roșu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini.

A fost de față Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

★
Cu ocazia vizitei in țara noastră a 

delegației Partidului Liberal din Ca
nada, condusă- de Norman McLeod, 
președintele partidului, ambasadorul 
Canadei la București, Peter McLaren 
Roberts, a oferit marți o recepție.

Au participat Tamara Dobrin, pre
ședintele executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Mărfi Adunări Na
ționale, Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

★
Cu prilejul cetei de-a 37-a aniver

sări a Zilei Armatei populare bul
gare, generalul-locotenent Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale 
al aepublitUi Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felMnfere ge
neralului de armată Dobri Djurov, 
ministrul apărării populare ai Repu
blicii Populare Bulgaria.

Marți după-amiază, la Casa cen
trală a armatei a avut loe o adunare 
festivă consacrată celei de-a 37-a 
aniversări a Zilei Armatei populare 
bulgare, la care au participai gene
rali, ofițeri, maiștri militari și sub- 
ofițeri din garnizoana București.

Au fost prezent Petăr Danailov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria în țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene" 
ral-locotenent Victor Stănculescu. 
«are a rostit un cuvînt de salut. 
Despre semnificația evenimentului 
aniversai a vorbit colonel Zahari 
Hristankov. atașat militar, aero și 
naval al R-P. Bulgaria la București.

Participanții la festivitate au vizio
nat apoi -o foioexpoziție înfâțișînd 
aspecte din viața și activitatea mili
tarilor Armatei populare bulgare și 
filme puse la dispoziție de ambasadă.

Cu același prilej, atașatul militar 
al R.P. Bulgaria s-a întilnit cu cadre 
și militari in termen din două unități 
militare ale armatei.

(Agerpres)

„Săptămina filmului
„ britanic44

O reprezentativă selecție de tang- 
metrajs artistice — creații ou temati
că socială, ecranizări după opere li
terare. pelicule pentru copii și tine
ret — cuprinde programul „Săptă- 
mînii filmului britanic", manifestare 
deschisă, mărfi seara, la cinemato
graful „Studio" din Capitală — orga
nizată la puțin timp după „Zilele 
filmului românesc" în Marea Bri
tan ie.

în cadrul festivității de deschidere 
au luat cuvîntul Ecaterina Oproiu. 
redactor-șef al revistei „Cinema", și 
Miohael Nightingale, atașatul cultu
ral al Ambasadei Marii Britanii la 
București.

La spectacolul de gală au luat par
te Ion Găleteanu, searetar de stat La 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Mihnea Gheorghiu, președintele 
Asociației de prietenie România — 
Murea Britanic, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Aso
ciației cineaștilor, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public. Au 
fost prezență Paul Cecîl Henry Hol
mer. ambasadorul Marii Britanii in 
țara noastră, membri ai ambasadei.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Maiestății Sale
KHALED IBN ABDEL AZIZ AL-SAUD

Regele Arabiei Saudite

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite — 
23 septembrie — doresc să vă adresez cele mai calde felicitări. împreună țu 
urări cordiale de sănătate și fericire personală, de pace, progres continuu și 
prosperitate poporului țării dumneavoastră.

La 23 septembrie, 
poporul saudit sărbă
torește ziua națională 
a țării sale, zi care 
marchează împlinirea 
a 49 de ani de la reu
nirea diferitelor părți 
ale teritoriului actual 
intr-un singur stat sub 
numele de Arabia 
Saudită.

Situată în regiunea 
Asiei de sud-vest. Ara
bia Saudită ocupă cea 
mai mare parte a Pe
ninsulei Arabia, avind 
o suprafață de 2 149 690 
kmp și o populație de 
aproximativ 8 milioa
ne de locuitori. Terito
riul său este acoperit 
în proporție de 75 la 
sută de deșert, sub 
care se găsesc insă 
imense rezerve de ți
ței. evaluate la 178 mi
liarde de barili (un 
baril = 159 litri). A- 
ceste resurse asigură 
Arabiei Saudite locul 
trei in rindul producă- 
terSor de petrol și lo

cul unu in cel al ex
portatorilor.

în ultimii ani. auto
ritățile saudite au asi
gurat instituirea unui 
control tot mai larg a- 
supra principalei avu
ții naționale și folosi
rea veniturilor reali
zate de pe urma co
mercializării țițeiului 
in scopul dezvoltării 
economice. Acest fapt 
a dus la naționali
zarea tuturor bunuri
lor concernului petro
lier ARAMCO. care 
devenise în decursul 
deceniilor un adevărat 
stat în stat, la prelua
rea de către guvern a 
dreptului de conce
sionare a terenurilor, 
instalațiilor și puțuri
lor petroliere și la ini
țierea unor vaste pro
iecte de dezvoltare. 
Sumele alocate în ca
drul ' actualului plan 
de cinci ani. 1980—1985. 
industriei, agriculturii.

în județul Galați s-a încheiat recoltarea 
florii-soarelui

Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Galați au încheiat în cursul 
zilei de marți recoltarea florii-soare- 
kri de pe întreaga suprafață cultiva
tă — 22 150 ha. Anunțind acest succes 
nrintr-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul județean Galați 
al P.CR. subliniază că pe întreaga 
nerioadă a recoltării cooperatorii și 
mecanizatorii, specialiștii si cadrele 
de eonduoere ale unităților agricole 
din județ au respectat întocmai teh
nologiile de lucru specifice acestei 
lucrări, au acționat cu toată răspun
derea pentru evitarea risipei și a 
pierderilor de recoltă, pentru livrarea 
îp fondul de stat a întregii produc
ții obținute.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din agricultura gălățeană. se spune

teatre
• A.RJ.A. (la Ateneul Român) : Con- 
egrt simfonic susținut de orchestra 
simfonică a Filarmonicii „George 
Eneseu". Dirijor : ISAAC KARABT- 
CHEWSKY (Brazilia). Solist t ION 
VOICU — 2fl, (la Sala mare a Pala
tului) : Tosca (spectacolul Operei Ro
mâne) — 19, fia sala Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu") : Recitai de 
iiedMri — 17, (la Sala mică a Palatu
lui) : Cvartetul de coarde BERNEDE 
și GEORG tîS PLUDERMACHER _ 
pian (Franța) — 18.
• Teatrul Național (sala mică): Ro
mulus cel Mare — 20. (sala Atelier) 1 
Cartea lui loviți — 19.
• Teatrul Mie : Pluralul englezesc — 
20.
• Teatrul Foarte Mic s Premiera — 
20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 19; (sala Grădina Icoanei); 
Poezia muzicii tinere — 19,30.
• Toatrui de comedie : N-am timp —
18.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio) 1 
Pensiunea doamnei Olimpia — 10.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) ; 
A elncea lebădă — 19,30.
•, Teatrul satirlc-muzlca! „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Veselie la Tănase —
19.30.
e Ansamblul „Rapsodia română" t 
La ftatina dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" i Regina 
balului — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Tehnlc- 
chrb) : ileana Sinzlana — 10.

cinema
• Ana și „hoțul" : SCALA — 9: 11.16; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — B; li; 13; 15; 17; 19, la gră
dină — 19.45.
• Duelul — 11,15; 13,80; 15,45; 18; 20, 
Mașina timpului 9: TIMPURI NOI.
• Ștefan Luchian : GRIVITA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EFORIE
— 9; 1145: 13,30; 15,45; 20,15.
• Croaziera : EFORIE — 18.
■ Convoiul i CIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• „Tridentul" nu răspunde : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Alo, aterizează străbunica : VIITO
RUL - 13,30; 15,30; 19,30.
• Regina din Tirnovo : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Echipajul t FESTIVAL — 9; 12; 16; 
19, FAVORIT -r 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
FEROVIAR — 9; 12; 16; 19.
• Io, ho, ho : BUZEȘTI — 15; 17; 19.
• Procurorul acuză ; DRUMUL SĂ
RII — 16 ; 18; 20.
• învățătorul : COTROCENI — 15;
17,30; 20.
• Ostaticii de la Bella Viata : POPU
LAR — 15,30; 19.
• Zăpada albă a Rusiei : COSMOS
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Orele fiicelor : PROGRESUL — 16; 
18; 20.

RYADH

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

transporturilor si ce
lorlalte sectoare eco
nomice se ridică la 
circa 300 miliarde do
lari, fiind cele mai 
mari investiții de ca
pital cunoscute vreo
dată în lumea arabă. 
Ele vizează crearea u- 
nor importante obiec
tive industriale, intre 
care marile complexe 
petrochimice de la Ju- 
bail și Yanbu. amena
jarea unor noi porturi, 
extinderea suprafețe
lor agricole etc.

Animat de sentimen
te de prietenie fată de 
popoarele arabe, față 
de toate statele care 
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. indiferent de 
deosebirile de orîndui- 
re socială, poporul ro
mân urmărește cu in
teres eforturile depuse 
de poporul saudit în 
vederea propășirii e- 
conomice și înfloririi 
țării sale.

în telegramă, sînt angajați, in a- 
ceste momente, cu toate forțele, la 
continuarea in ritm susținuta cam
paniei de toamnă, actionînd. sub 
conducerea comitetului județean de 
partid, pentru recoltarea și livrarea 
sfeclei de zahăr si a strugurilor, 
strîngerea și depozitarea porumbu
lui. culesul și valorificarea legume
lor și fructelor, pentru completarea 
bazei furajere cu nutrețuri specifice 
acestei perioade.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru ca întreaga reool- 
tă să fie strînsă la timp și bine gos
podărită. să pregătim toate condiții
le pentru dezvoltarea viitoarelor cul
turi. să facem totul pentru a în
făptui mobilizatoarele obiective ale 
celui de-al doilea Congres al țără
nimii. in scopul obținerii unor pro
ducții vegetale și animale tot mai 
mari.

• Piedone ta 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, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
n Pe aripile vfatulul ! PATRIA — 9; 
13,30; 18,30.
• Campionul : CAPITOL — 9: 12;
15,30; 18,30, la grădină — 19,15.
• Serpico : VICTORIA — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 19,45.
• Articolul 420 : LIRA r 15,30; 19, Ia 
grădină — 20.
• Basme ecranizate — 9,15; 11,15;
13,15; 15,15, Imprumută-ml vocea
astă-seară — 17,15; 19,30 : DOINA.
• Un șerif extraterestru : PACEA — 
14; 16; 18; 20. GRADINA FESTIVAL — 
19,15.
• Polițist sau delincvent : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. PARC- 
HOTEL — 20.
• Marfă furată : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Domnișoara Noorie : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19,30, TOMIS — 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 19.30.
• Războiul stelelor : MIORIȚA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 19,45, CULTURAL — 
9; 11,45; 14,30; 17.15; 19,45.
• Aventuri ta Marea Nordului t 
MUNCA — 12; 15,30; 17,45; 20.
• Trecătoarea : FLACĂRA — 14: 16; 
18; 20.
• Cariera mea strălucită : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă — 19,30, GRADINA MIORIȚA —
19,30.
• Orașul tăcerii : GRĂDINA BU
ZEȘTI — 19,30, DACIA - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Stat timid, dar mă tratez: GRĂ
DINA GLORIA — 20.
• Clinele electronic : GRĂDINA 
CULTURAL — 19,30.

expoziții

• SPRE NOI MATE
RIALE SINTETICE. După 
cum afirmă directorul Centrului 
de prelucrare a materialelor de 
pe lîngâ Institutul tehnologic 
din Massachussets (S.U.A.). în 
actualul deceniu vor fi nuse la 
punct metodele de obținere și va 
incepe producția practică a unei 
întregi serii de materiale noi 
cu proprietăți prețioase pen
tru dezvoltarea în continuare a 
științei și tehnicii moderne. 
Printre acestea se vor număra 
ceramică și mase plastice în mă
sură să conducă curentul elec
tric. ceramică f or j abilă. ce va 
putea fi presată la prese obiș
nuite. pulberi metalice din a că
ror combinare se vor obține alia
je inexistente în prezent, com
poziții polimerice armate cu fi

bre, cu proprietăți necunoscu- \ 
te pînă acum, turnarea unor pie
se de mari dimensiuni din mo- 
nocristale etc.

• RECORDURILE 
„SHINKANSEN" - ULUI. 
580 milioane de km — echivalen
tul a 800 de deplasări pînă la 
Lună și înapoi — au fost 
parcurși, în cei 16 ani ai existen
ței sale, de trenul japonez ultra
rapid „Shinkansen". Inaugurat la 
1 octombrie 1964, bolidul alb cu 
dungi albastre străbate distanta 
de 515 km dintre Tokio și Osaka 
cu o viteză de 210 km pe oră. 
Circulînd cu o frecvență de 2—9 
trenuri pe oră, adică 235 de tre
nuri pe zi în perioadele de vîrf, 
„Shinkansen" a transportat mai 
mult de 1,5 miliarde de pasageri.

fără nici un singur accident Nu
mai in 1980 au circulat cu acest 
tren 123 840 000 persoane, adică 
344 000 de călători pe zi. In anii 
de după inaugurare, liniile sale 
au fost extinse pină la Okayama 
și Hakata — la 1 100 km de To
kio — pentru a acoperi cerințele 
principalelor centre industriale. 
In prezent sînt în construcție 
trei linii noi între Tokio și 
Niigata, spre nordul țării, iar în 
perspectivă se vor construi alte 
12 asemenea căi ferate care vor 
asigura transportul de pasageri 
ultrarapid pe ansamblul terito
riului japonez.

© COMOARA DIN 
ADÎNCURI. Seafandrii brita
nici au scos la lumină de la 
bordul crucișătorului -..Edin

burgh". scufundat în aprilie 1942, 
in cursul unei misiuni în Marea 
Barents, peste o sută de lingouri 
de aur — s-a anunțat la Londra. 
In următoarele două săptămini, 
echipa de scafandri, compusă din 
12 membri, va continua opera
țiunile de cercetare a epavei, 
încercind să scoată la suprafață 
șl restul metalului prețios, care 
se presupune că exista într-unul 
din seifuri. După cum se știe, 
nava, ce avea la bord o încărcă
tură de aur sovietic ’în contul 
unor plăți in Anglia, fusese ata
cată de submarine germane și 
avariată. Un alt vas de război 
britanic a torpilat crucișătorul

pentru ca acesta să nu fie captu
rat de flota nazistă. Cercetările 
asupra epavei s-au efectuat în 
baza unui acord intre instituții 
de resort din U.R.S.S. și o firmă 
britanică specializată.

• „INDEX TRANSLA- 
TIONUM" este numele cata
logului mondial al traducerilor 
editat de UNESCO. Ajuns la a 
treia ediție, recentul catalog in
ventariază nu mai puțin do 
50 428 de titluri apărute în anul 
1977. Cea mai mare pondere re
vine literaturii ; 27 331 titluri sînt 
tălmăciri din domeniul filozofiei.

dreptului, științelor sociale etc. 
Autorul cu cele mai multe tra
duceri este Lenin (498). Dintre 
scriitori, pe primele loeuri se 
află Tolstoi. Dostoevski. Balaac, 
Zola și Maupassant, urmați de 
poetul Pablo Neruda. Pe țări, in 
frunte se află , U.R.S.S. — 6 937 
titluri, urmată de R.F.G. — 6 558 
titluri și de Spania, eu 5 097,

• LA VOLAN - CEL 
MULT TREI ORE. Bxperți 
de Ia Clubul automobilistic 
vest-german au efectuat cerce
tări printre membrii clubului 
care și-au petrecut concediile 
cu mașina proprie. S-a consta
tat că fiecare al treilea șofer 
dintre cei „testați" a stat la 
volan cite 10 ore din 34. Or, 
experții apreciază eă cei care

Oleacă la drum lung cu mașina 
trebuie să facă un popas pentru 
odihnă după cel mult trei ore 
de cortdus. Aviz amatorilor, dar 
și profesioniștilor 1

• REÎNTOARCEREA 
TAMBURULUI. Du”ă 83 de 
ani de absență, un uriaș tambur 
de ceremonii s-a reîntors în țara 
sa de origine, Vanuatu. înalt de 
2,3 m, cu o circumferință de 
1,35 m și cîntărind peste 200 de 
kilograme, acest instrument ri
tual a intrat în secolul trecut în 
proprietatea unui muzeu din 
Australia. După dobindirea in
dependenței, oficialitățile din 
Vanuatu au întreprins cercetări 
pentru depistarea unor obiecte 
de cultură de care tara fusese

deposedată în decursul trecutului 
său colonial, și astfel a fost re
găsit și acest valoros instrument, 
extrem de rar (în întreaga lume 
există doar 4 asemenea instru
mente). Acum, tamburul este 
adăpostit de colecția națională de 
obiecte tradiționale din capitala 
țării, Port Vila.

© BALOANE-BUME- 
RANG. Colaboratorii Obser
vatorului meteorologic al Uni
versității din Tokio, situat în 
prefectura Iwate. desfășoară cer
cetări atmosferice cu ajutorul 
baloanelor-bumerang. De ce se 
numesc astfel ? Datorita instala
ției speciale cu care acestea sînt 
dotate și care permite modifica
rea înălțimii de abor și reîn
toarcerea la locul de lansare.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Un imperativ al vieții internaționale- 
respectarea noilor principii de relații 

intre state

Avertisment Republicii Sud-Africane împotriva comiterii 
ile noi agresiuni armate

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager
pres). — Preocuparea față de dete
riorarea climatului internațional, față 
de perpetuarea vechilor conflicte 
și apariția altora noi, față de esca
ladarea înarmărilor, și în primul 
rind a celor nucleare, ca și față de 
adincirea decalajelor economice din
tre state, de necesitatea cristalizării 
unor soluții echitabile pentru aceste 
probleme, inclusiv printr-o mai .sus
ținută și energică activitate a O.N.U., 
reprezintă în continuare principalele 
repere ale dezbaterilor generale ale 
celei de-a 36-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Soorirea pericolului unui război 
nuclear este una din trăsăturile cele 
mai îngrijorătoare ale vieții interna
ționale — a apreciat ministrul aface
rilor externe al Canadei, Mark Mac- 
Guigan, arătînd că recunoașterea 
acestui pericol, promovarea unor ac
țiuni ferme pentru înlăturarea sa se 
înscriu ca o cerință primordială a 
momentului. Securitatea statelor — a 
adăugat el — este pe deplin compati
bilă cu realizarea unor niveluri mai 
scăzute ale înarmărilor și cheltuieli
lor militare, iar noua sesiune spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmării, 
care va avea loc anul viitor, trebuie 
să deschidă calea unor progrese mai 
substanțiale decît a fost cazul pînă 
acum.

în același sens s-a exprimat și mi
nistrul afacerilor externe al Portuga
liei, Gonțalves Pereira, care a expri
mat părerea că principalele concluzii 
ale documentului final al primei se
siuni speciale, consacrată dezarmării, 
din 1978, își păstrează valabilitatea, 
esențial fiind însă.să se găsească mo
dalitățile de transpunere efectivă a 
lor în viață. Este pe deplin posibil să 
se obțină un echilibru al înarmărilor 
la nivel minim și aceasta fără dimi
nuarea securității nici unui stat. De 
asemeneai un deziderat de prim ordin 
al vieții internaționale îl constituie 
respectarea principiilor păcii, destin
derii, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne 
între toate statele.

Timp de 36 de ani, de cînd există
O.N.U.. s-a reușit să se evite un 
război mondial, dar pacea mondială 
încă nu s-a instaurat, războaiele lo
cale succedîndu-se unul după altul — 
a declarat ministrul de externe al 
statului Singapore, Suppiah Dhanaba- 

■ Ian. Este răspunderea O.N.U., ca 
forul cel mai corespunzător de dez
batere a problemelor păcii, să inter
vină mai eficace în favoarea victi
melor agresiunii, să facă să se înțe
leagă că folosirea forței ca mijloc 
de soluționare a diferendelor este 

' inacceptabilă.
Recurgerea la limbajul forței, agi

tarea armelor nucleare și cu neutroni 
sint practici deosebit de primejdioa
se. iar popoarăle lumii, forțele pro
gresului aji datoria să-și întărească 
solidaritatea pentru a le respinge — 
a subliniat ministrul de externe al 
Republicii Seychelles, Jacques Ha- 
doul. condamnînd, totodată, tendințe
le de stabilire de noi baze în Oceanul

budapesta; Convorbiri ungaro-libiene
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 

Budapesta au început, la 22 septem
brie, convorbirile ungaro-libiene. De
legația ungară este condusă de Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al
P.M.S.U., iar cea libiana de Moam
mer El Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie din Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So

CREȘTEREA EXAGERATĂ A DOBÎNZILOR - O NOUĂ FORMĂ
■■ ------------ - --------------------------------------------------------------—---------------—----------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------".............................................................................................................................. ...

DE SPOLIERE A ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE

CM mecanismele financiare și de credit 
sint acționate în scopul aservirii neocolonialiste...

Intr-o anumită perioadă istorică, domipația statelor mai puternice 
asupra celor mai slabe s-a realizat nu numai prin politica așa-zisă 
a canonierelor, a războaielor coloniale. Adeseori se recurgea și la 
calea împrumuturilor acordate în condiții înrobitoare. Acceptarea unui 
credit, care pentru a fi onorat presupunea alt credit șl așa mai departe, 
devenea o pîrghie importantă pentru penetrația capitalului străin și 
consolidarea pozițiilor sale pină la acapararea principalelor resurse 
economice și sporirea dependenței politice de metropolă. Metode pro
prii unei epoci revolute — aceea a dominației coloniale.

„Ajutorul" : între mit și
Astăzi, condițiile sint 

mult schimbate. Colonialismul „cla
sic" s-a prăbușit, cea mai mare parte 
din fostele teritorii coloniale și-au do- 
bindit independenta politică. în
seamnă oare că s-a pus capăt și a- 
servirii popoarelor respective? Rea.lr- 
tățile evidențiază că, în anumite forme 
și intensități, în nu puține din țările 
eliberate spolierea continuă, mai ales 
prin mijloace financiare, numai că 
vechiul conținut a căpătat un înveliș 
mai prezentabil. Sub acest aspect, 
perioada postbelică poate fi împăr
țită In trei etape.

Prima etapă, pînă pe la mijlocul a- 
nilor ’50, se carcterizează prin redu
cerea substanțială a activității capi
talului particular străin în fostele co
lonii. Trecerea sub control național a 
activității unor companii străine, re
cuperarea unei părți din propriile 
bogății naturale, precum și alte mă
suri luate de tinerele state indepen
dente în vederea asigurării progresu
lui lor economic și social s-au con- 
constituit în tot atîția factori care au 
determinat refluxul temporar al ca
pitalurilor monopoliste spre țările de 
origine.

A doua etapă, considerată pînă spre 
sfîrșitul anilor ’60. este marcată de 
un fenomen nou — asa-numitul „a- 
jutor public pentru dezvoltare". în 
ansamblul fluxurilor financiare către 
tarile în curs de dezvoltare, prepon
derente nu mai sint capitalurile par
ticulare. ci. acelea oficiale, guverna
mentale, în special sub formă de 
împrumuturi șl credite acordate în 

Indian șj în alte părți ale globului. în 
altă ordine de idei, el a criticat în
cercările unor state occidentale pu
ternic industrializate de a dobîndi 
cit mai multe avantaje de pe urma 
dezordinii existente pe plan mondial 
în domeniul economie și monetar și 
s-a pronunțat pentru un dialog 
Nord-Sud pe bază de deplină egali
tate.

Slabele progrese pe calea realiză
rii noii ordini economice se dato
rează în bună parte refuzului state
lor dezvoltafe de a efectua un trans
fer de tehnologiei în favoarea țărilor 
lumii a treia, ca și măsurilor pro- 
tecționiste împotriva exporturilor a- 
cestor țări — a apreciat ministrul 
pentru relațiile externe al Republicii 
Peru, Javier Arias Stella. în fața 
acestei situații, țările lumii a treia 
trebuie să-și întărească raporturile 
de cooperare pentru a determina sta
tele dezvoltate să adopte o atitudine 
constructivă, întrucît dezvoltarea nu 
este și nu poate fi apanajul unui 
grup de state, ci al întregii omeniri 
— a spus el.

Secretarul de stat al S.U.A., Ale
xander Haig, a ținut un discurs 
consacrat în cea mai mare parte si
tuației economice internaționale, în 
special raporturilor dintre țările in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare. Recunoscînd gravitatea pro
blemelor actuala cu eare se confrun
tă pe plan economic țările in curs 
de dezvoltare și omenirea în general, 
Haig a arătat că dezvoltarea „a fost 
încetinită de inflație, creșterea pre
țurilor energiei, grave probleme pri
vind balanțele de plăți, datorii gre
le", El nu a făcut însă nici o refe
rire la contribuția pe care au avut-o 
la această situație politica dobînzir 
lor ridicate practicată de S.U.A. și, 
în general, activitatea financiar-co- 
mercială și monetară pe plan inter
național a S.U.A. După cum relevă 
agenția A.P., Haig a prezentat în dis
cursul său liniile directoare ale „pro
gramului noii administrații america
ne de promovare a dezvoltării eco
nomice în țările sărace, program care 
pune mai mult accentul pe investi
țiile particulare și mai puțin pe asis
tența economică a guvernelor", po
litică contrară noului program de 
acțiune adoptat de recenta conferin
ță de la Paris privind țărila cel mai 
puțin avansate. „Această nouă stra
tegie prezentată de Haig, relevă a- 
genția France Presse, ar urma să se 
întemeieze esențialmente pe princi
piul încurajării țărilor sărace pe ca
lea dependenței de schimburile co
merciale cu țările industrializate și 
investițiile de capital ale acestora, 
și nu pe un ajutor direct în vederea 
propriei dezvoltări.

Recunoscînd implicit legătura care 
se face astăzi pe plan internațional 
între dificultățile economice și risi
pirea de sume uriașe pentru înar
mare, secretarul de stat american a 
încercat totuși să justifice noua 
rundă a cursei înarmărilor pe eare 
au lansat-o S.U.A. în ultima vreme.

cialistă, care întreprinde o vizită ofi
cială în R. P. Ungară.

După cum relatează agenția M.T.I., 
fri cursul convorbirilor au fost abor
date problemele principale ale rela
țiilor bilaterale, ambele părți subli
niind dorința de a le dezvolta în con
tinuare. Au fost discutate, de ase
menea, probleme internaționale de 
interes comun.

condiții de favoare (pe termen lung 
și cu dobinzi reduse) și chiar sub 
formă de gratuități. în acest răstimp, 
ajutorul oficial oferit în condiții co
merciale. adică pe termen scurt și cu 
dobinzi ridicate, a avut o pondere ne
însemnată — sub 5 la sută din total.

A treia etapă avea să ducă însă la 
o răsturnare dramatică a situației: 
încă în pragul anilor ’70, capitalul 
particular și ajutorul oficial acordat 
în condiții comerciale depășiseră deja 
volumul resurselor financiare oferite 
în condiții de favoare! De atunci, a- 
ceastă tendință s-a accentuat tot mai 
mult, astfel incit în 1980 aproape două 
treimi din asistenta financiară pen
tru dezvoltare provenea din surse 
particulare!

Caruselul dobînzilor. In 
aceste condiții, în țările capitaliste 
avansate a început să se vorbească 
despre o așa-zisă „criză a ajutorului". 
Evoluțiile din relațiile financiare in
ternaționale nu indică insă existența 
vreunei crize, ele lasă, mai degrabă, 
să se întrevadă că „ajutorul public" 
este pe1 cale să-și încheie misiunea. 
Rolul său n-a fost, așa cum au încer
cat unii economiști occidentali să sus- 
țintă. acela de a înlocui. în tinerele 
state, un capital particular hrăpăreț 
cu altul de stat „altruist", ci de a re
deschide calea capitalului particular, 
dar a unuia „renovat", care — prin 
forme noi, neocolonialiste. mult mai 
rafinate și mai subtile decît cele 
vechi, de tip colonial — să continue 
și chiar să adînoeaseă spolierea po
poarelor aservite.

țărilor în curs de dezvoltare a început 
să crească vertiginos spre sfîrșitul 
anilor ’60. odată cu schimbările în 
structura fluxurilor financiare Nord- 
Sud, mai precis odată cu sporirea 
ponderii capitalului particular, iar, în 
cadrul acestuia, a creditelor bancare 
și comerciale, în detrimentul investi
țiilor directe in economia țărilor ră
mase în urmă. Alături de inflația și 
dezordinea monetară din țările capi
taliste dezvoltate, de creșterile enor
me ale preturilor la petrol, caruselul 
dobînzilor bancare a contribuit la in- 
glodarea și mai adine în datorii a ță
rilor sărace. După datele ultimului 
raport al Organizației pentru Colabo
rare și Dezvoltare Economică, datoria 
externă a țărilor în curs de dezvoltare 
a fost de 458 miliarde de dolari în 
1980, față de 74 miliarde în 1970. iar 
„serviciul" ei, adică ratele de amor
tizare a împrumuturilor și dobinzile 
aferente, de 91,4 miliarde, în raport 
cu 9 miliarde în 1970.

Cu alte cuvinte, în deceniul trecut 
datoria externă a țărilor „lumii a 
treia" a sporit de peste șase ori și 
„serviciul" ei — de zece ori I Faptul 
că serviciul a crescut mai repede 
decît însăși datoria se explică tocmai 
prin sporirea continuă a dobîn
zilor, care a devenit astfel o 
nouă formă ds spoliere a po
poarelor. de îmbogățire a unor state 
pe seama altora. Cit de dure
roasă și vicleană este o asemenea 
formă se poate constata și din ur
mătorul fapt, aparent de neînțeles. 
De la o vreme, dobinzile la credi
tele pe termen scurt se mențin la 
niveluri simțitor mai ridicate decît 
cele la împrumuturile pe termen 
lung, deși normal ar trebui să fie 
invers. Explicația rezidă în faptul, 
că, datorită poverii tot mai apăsătoa
re pe care o reprezintă datoria lor 
externă, scadentei ratelor de amorti
zare și a dobînzilor, presiunii terme
nelor acestora, țările „lumii ă treia" 
sint constrinse să recurgă frecvent 
la credite pe termen scurt — ceea 
ce a făcut, imediat, ca marile eercuri 
financiare să impună dobinzi sporiNu întîmplător datoria externă a 

l .

PENTRU PACE, CONTRA ESCALADĂRII ÎNARMĂRILOR NUCLEARE!

!n Italia, ca și în alte țări vest-europene, se desfășoară în prezent ample demonstrații de masă împotriva proiec
telor de escaladare a înarmărilor, pentru securitate și pace în Europa și în lume. In fotografie : aspect de la o re
centa demonstrație pe străzile Florenței, la care au participat mii de oameni, bărbați și femei, tineri și vîrstnici. Pe 

pancarta purtată de demonstranți scrie : „PENTRU PACE I NU BOMBEI CU NEUTRONI I"

scurt

mandat al Curții Su-

L_
X

PRIMIRE LA HAVANA. Pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba. Fidel Castro, l-a primit pe 
primul ministru al Grenadei. Mau-

PRIMA FEMEIE MEMBRA A 
CURȚII SUPREME A S.U.A. Sena
tul Statelor Unite a aprobat in

rice Bishop — informează agenția 
Prensa Latina. Convorbirile s-au 
axat în principal asupra posibilită
ților extinderii cooperării dintre 
cele două țări și popoare.

GEIMTIILE DE PRESA

MEDICII, ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI”. La Hamburg s-au încheiat lu
crările congresului internațional „Medicii, împotriva războiului nuclear", 
la care au luat parte peste 1 500 de specialiști. Participanții au subli
niat în unanimitate, in cadrul dezbaterilor, pericolul uriaș pe care îl re
prezintă pentru viitorul omenirii escaladarea cursei înarmărilor și îndeo
sebi sporirea arsenalelor nucleare. Concluzia acestei reuniuni științifice, 
relevă sursa citată, a fost că nu există decit o singură alternativă la 
războiul atomic, și anume dezarmarea generală și totală, în primul rînd 
dezarmarea nucleară.

CENTENARUL GEORGE ENES- 
CU. La Londra a avut loc o aduna
re festivă consacrată aniversării 
nașterii lui George Enescu, organi
zată sub auspiciile Asociației de 
prietenie România—Marea Britanie 
și ale ambasadei române. Despre 
semnificația evenimentului, despre 
creația și viața marelui muzician 
român a vorbit dr. Alen Bush, pro
fesor la „Royal Academy of Music", 
In continuare au fost audiate înre
gistrări ale unor lucrări enesciene. 
Au asistat conducerea și membri ai 
Asociației de prietenie România— 
Marea Britanie, personalități ale 
vieții muzicale și culturale britani
ce, membri ai ambasadei țării noas
tre la Londra.

CONGRESUL LATINO-AMERI- 
CAN DE SIDERURGIE „Ilafa 22“ 
și-a deschis lucrările la Buenos 
Aires. în discursul inaugural*  pre
ședintele Institutului latino-ameri- 
can al fierului și oțelului (Ilafa), 
Horacio Rivera, a evidențiat efortu
rile care se fac în zonă pentru im
pulsionarea dezvolțării industriale a 
statelor latino-amerioane.

REPUBLICA ZIMBABWE —
MEMBRA A A.I.E.A. Participanții 
la conferința Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică, care 
se desfășoară la Viena, au aprobat 
cererea Republicii Zimbabwe de a 
face parte din acest organism. Prin 
această decizie, A.I.E.A. cuprinde 
acum 111 state membre.

EXPOZIȚIE ANTOLOGICA RI- 
CASSO. Ministerul spaniol al Cultu
rii a anunțat că in prezent se fac 
ultimele pregătiri pentru organi
zarea expoziției antologice Picasso, 
prilejuită de comemorarea centena
rului marelui artist plastic spa
niol. Expoziția urmează să se des
chidă la 5 noiembrie la Madrid. 
Principalele muzee și colecții de 
pictură din lume au trimis circa 100 
de lucrări la această expoziție. Cu 
acest prilej vor fi prezentate și ce
lebra pictură „Guernica", precum și 
63 de schițe și desene care o în
soțesc.

CONVORBIRI. Primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, Robert Mu
gabe, a sosit la Copenhaga într-o 
vizită oficială de două zile. El a 
avut o primă rundă de convorbiri cu 
premierul danez, Anker Joergensen, 
și cu ministrul de externe. Kjeld 
Olesen.

EDIȚIE JUBILIARA DE DISCURI 
— ȘOSTAKOVICI. In Uniunea So
vietică a fost realizată ediția jubi
liară de discuri consacrate operei 
lui Dmitri Șostakovici, de la a cărui 
naștere se împlinesc 75 de ani. Edi
ția completă a operelor marelui 
compozitor cuprinde 54 de discuri, 
cu muzică simfonică, de cameră, de 
operă și vocală.

te tocmai acestui gen de credite, 
mult solicitat. Situația a devenit 
însă atît de dramatică incit, așa cum 
remarca și cancelarul vest-german, 
Helmut Schmidt, statele rămase in 
urmă folosesc pînă la trei pătrimi 
din noile împrumuturi doar pentru 
a stinge altele mai vechi și numai o 
pătrime pentru dezvoltarea lor.

Poverile cometei adîncesc 
decalajele. Politica ridicării do
bînzilor la niveluri cămătărești a 
devenit astfel o puternică frînă 
în calea progresului a două tre
imi din omenire, cit concentrează ță
rile „lumii a. treia", și acest aspect 
prezintă o deosebită importanță, dacă 
se are în vedere acuitatea cu care se 
ridică problema dezvoltării pentru 
acest grup de state. „Țara cafelei" 
sau „țara cuprului" nu sint simple 
metafore, ci realități economice și 
politice extrem de complexe. Dato
rită monoculturii sau monoproduc- 
ției, adică deformărilor structurale 
suferite de economiile lor în peri
oada colonială, numeroase state ră
mase în urmă sint tributare unei 
singure materii prime pe care o ex
portă la prețuri scăzute. în timp ce 
importă produse industriale la pre
țuri mari, în cadrul unor operațiuni 
pe credit, cu dobinzi ridicate. In ge
neral, produsele de bază au o pon
dere mare, de peste patru cincimi, 
în exporturile țărilor subdezvoltate, 
care sint îndreptate cam în aceeași 
proporție spre piețele statelor capi
taliste dezvoltate, ale căror pîrghii 
se află în mîinile monopolurilor 
transnaționale. Ca urmare, cursul 
materiilor prime cunoaște frecvente 
și ample fluctuații, uneori cu conse
cințe atît de grave pentru țările pro
ducătoare, incit ele sint constrinse 
să acopere importurile prin credite 
comerciale, acordate în condiții că
mătărești. Potrivit datelor prezentate 
la Conferința F.A.O.. care se desfă
șoară în aceste zile la Roma, prețu
rile unui mare număr de produse de 
bază. în special agricole, au înregis
trat. în ultimul an și jumătate, scă

unanimitate numirea Sandrei Day 
O’Connor ca membră a Curții Su
preme a S.U.A., prima femeie care 
va face parte din acest organism 
juridic. Sandra Day O’Connor, fostă 
judecător la un tribunal de apel din 
statul Arizona, își va prelua prero
gativele la 5 octombrie, cînd va în
cepe noul 
preme. 4

La Bruxelles a fost în- 
acord între Comunitatea

ACQRD. 
cheiat un
Europeană pentru Energia Atomică 
(Euratom) și Australia, care regle
mentează vînzările de uraniu aus
tralian către țările membre, infor
mează agențiile Reuter și Associated 
Press. Acordul prevede în mod ex
pres că materialul nuclear nu poate 
fi folosit în scopuri militare. '

2000 DE ANI DE LA MOARTEA 
LUI VIRGILIU. Cu prilejul împli
nirii a 2 000 de ani de la moartea 
lui Virgiliu, în Italia au început 
manifestările omagiale consacrate 
marelui scriitor latin. La Mantova, 
oraș apropiat de locul nașterii lui 
Virgiliu, se desfășoară un simpo
zion internațional la care participă 
scriitori, istorici, critici de artă. In 
aceeași localitate s-a deschis și o 
expoziție consacrată vieții șl operei 
lui Virgiliu. Manifestări asemănă
toare se desfășoară și la Neapole, 
unde este înmormântat poetul.

URAGANUL „CLARA", care 
afectat zona arhipelagului ftlipinez, 
a provocat naufragiul unui vas co
mercial și al unei nave militare. 
In urma scufundării acestor vase, 
68 de persoane au fost date dispă
rute, alte 47 fiind salvate, informea
ză agenția France Presse,

REPUTATUL ACTOR BRITANIC 
NIGEL PATRICK a încetat din 
viață la Londra, în virstă de 68 de 
ani. După prestigioase succese pe 
scenele britanice, el s-a impus in 
lumea celei de-a șaptea arte prin 
rolurile interpretate în filme ca 
..Documentele postume ale Clubului 
Pickwick", „Procesele lui Oscar 
Wilde", „Zidul sonic" și altele.

deri între 20 și 50 la sută. De pildă, 
prețul iutei, materie primă care pen
tru o serie de țâri asiatice cu o nu
meroasă populație este esențială în 
ce privește procurarea devizelor ne
cesare dezvoltării, a coborit pină la 
cel mai scăzut nivel din ultimele 
două decenii.

Confruntate cu moștenirea deosebit 
de grea a trecutului colonial, in spe
cial cu faptul că — datorită deformă
rilor structurale ale economiilor lor 
și practicilor monopoliste spoliatoare 
de pe piața mondială — resursele 
financiare proprii sint insuficiente 
pentru realizarea unOr progrese no
tabile. țările subdezvoltate s-au vă
zut obligate să recurgă la împrumu
turi externe. Or, aceste împrumuturi 
sint astfel acordate, incit duc la îm
povărarea și mai grea a țărilor res
pective. la extinderea sărăciei si foa
metei în lume și. implicit, la accen
tuarea decalajelor economice dintre 
state.

Tocmai de aceea. România socialis
tă. personal tovarășul Nicolae 
Ceausescu au dezvăluit si au scos 
puternic în evidentă caracterul neo
colonialist al politicii dobînzilor înal
te. subliniind permanent necesitatea 
de a se acționa cu toată hotărîrea 
pentru a se pune capăt unor aseme
nea practici, ce urmăresc — prin for
me noi, rafinate, dar la fel de dure
roase ca cele vechi — perpetuarea 
exploatării celor slabi de către cei 
puternici, a îmbogățirii statelor 
avansate pe seama celor rămase în 
în urmă.

Adoptarea de măsuri eficiente în 
vederea stabilirii unor limite rațio
nale ale dobînzilor. pentru care to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat în repetate rînduri, s-ar în
scrie, fără îndoială, drept contribu
ții concrete la lichidarea subdezvol
tării. la făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, problemă vi
tală a zilelor noastre, de care depind 
progresul tuturor popoarelor, pacea 
si securitatea întregii omeniri.

Gh. CERCELESCU

NAIROBI 22 (Agerpres). — Șeful 
statului kenyan. Daniel Arap Moi, 
președintele în exercițiu al Organi
zației Unității Africane, a chemat ță
rile membre ale O.U.A. să ajute Re
publica Populară Angola din punct 
de vedere material si militar — se 
arată într-un mesaj publicat la 
Nairobi — pentru a-i permite Ango- 
lei să respingă agresiunea armată a 
regimului rasist sud-african. El a 
subliniat. în context, că orice agre
siune împotriva unei țări africane 
constituie. în același timp, un atac 
împotriva întregii Africi. Africa, a

In favoarea creării unei 

a lumii
BONN 22 (Agerpres). — Willy 

Brandt, președintele „Comisiei inde
pendente pentru problemele dezvol
tării internaționale" (organism alcă
tuit din reprezentanți ai statelor oc
cidentale industrializate și ai celor 
în curs de dezvoltare, în vederea in
tensificării colaborării dintre ele, cu 
sediul la Geneva — n.a.), s-a pro
nunțat într-o declarație în favoarea 
creării unei agenții pentru energie a 
lumii a treia. El și-a exprimat în
crederea că la viitoarea întîlnire la

Demisia guvernului belgian
BRUXELLES 22 (Agerpres). — O 

nouă criză de guvern — cea de-a 
patra într-un interval de numai 16 
luni — s-a declanșat în Belgia, dato
rită demisiei cabinetului de coaliție 
condus de Mark Eyskens. Convocată 
inițial pentru marți, reuniunea gu
vernului, care urma să ducă la reali
zarea unui compromis, nu a mai avut 
loc, primul ministru anunțînd că a 
prezentat șefului statului demisia 
cabinetului.

Elementul de vîrf al crizei l-a

ULAN BATOR
Consfătuirea miniștrilor 

comerțului interior 
din țările membre 

ale C. A. E. R.
ULAN BATOR 22 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a avut loc consfătui
rea anuală a miniștrilor comerțului 
interior din țările membre ale 
C.A.E.R. Delegația română a fost 
condusă de Dumitru Petrescu, prim
adjunct al ministrului comerțului in
terior.

Consfătuirea a stabilit noi direcții 
de acțiune pentru dezvoltarea schim
burilor de bunuri de larg consum 
pe linia comerțului interior, inclusiv 
prin încheierea de convenții de lun
gă durată, extinderea schimburilor 
intre magazine universale și orga
nizațiile comerciale din zonele limi
trofe între țările interesate. Au fost 
examinate rezultatele colaborării în 
domeniul înzestrării tehnice a co
merțului și s-a convenit continua
rea schimbului de experiență pri
vind dezvoltarea și modernizarea re
țelei de desfacere a mărfurilor^ și 
a unităților de alimentație publică.

JAMAHIRIA ARABĂ LIBIANĂ 

POPULARĂ SOCIALISTĂ 

Avansează înfăptuirea planurilor 
de fertilizare a deșertului

Știri care sosesc în ultimul timp 
din Jamahiria Libiană relatează 
despre noi realizări obținute in do
meniul valorificării zonelor de 
deșert. In regiunea „Jebel Al- 
Ahdar" („Muntele Verde") din 
partea de est a țării, ca urmare a 
irigațiilor și introducerii tehnicii 
moderne, suprafața cultivabilă a 
ajuns, potrivit ultimelor date, la 
peste 100 000 de hectare. Această 
acțiune face parte integrantă din 
„Programul revoluției verzi", care 
își propune ca într-o" perioadă de 
10 ani (1973—1983) să desfășoare 
ample măsuri pentru valorificarea 
zonelor de deșert și pentru sporirea 
producției agricole libiene. Întregul 
program, care face parte din trans
formările economico-sociale inițiate 
după Mărea Revoluție de la 1 Sep
tembrie 1969, înfăptuită sub condu
cerea colonelului Moammer El 
Geddafi, urmărește amenajarea ,și 
dotarea cu tehnică modernă a unor 
exploatări agricole cu o suprafață 
totală de 3,5 milioane hectare, cea 
mai mare parte situîndu-se în zo
nele deșertice.

Proiectele de dezvoltare a agri
culturii au beneficiat și beneficiază 
în această privință de resursele 
financiare oferite de principala bo
găție a țării — petrolul. Numai în 
cincinalul 1976—1980, sectorului a- 
gricol i-au fost alocați 1 700 milioane 
dinari, ceea ce a permis realizarea 
unor vaste proiecte cerealiere și de 
creștere a animalelor. In acest scop, 
în ultimul deceniu în Libia au fost 
săpate nenumărate puțuri pentru 
irigații și, aprovizionare cu apă și 
au fost construite 6 500 km de 
drumuri, acțiune la realizarea că
reia un rol important l-a jucat co
laborarea cu România. Nicolae N. LUPU

Pe locul fostului deșert

spus el. ard dreptul să se apere îm
potriva unor astfel de agresiuni.

Președintele Kenyei a lansat gu
vernului minoritar de la Pretoria un 
avertisment, cerindu-i să respecte in
tegritatea teritorială a țărilor afri
cane si să sezabțină de la comiterea 
unor astfel de agresiuni împotriva 
statelor numite din „prima linie ‘ 
(Zimbabwe. Botswana. Zambia, An
gola. Tanzania. Mozambic). Aseme
nea acte, a adăugat el. nu pot duce 
decît la confruntări armate si pro
voacă moartea unor persoane nevi
novate.

„Agenții pentru energie" 
a treia

nivel înalt de la Cancun (Mexic) vor 
fi realizate progrese în direcția con
stituirii acestui organism de natură 
să sprijine eforturile țărilor în curs 
de dezvoltare pentru soluționarea 
problemelor derivind din actuala cri
ză energetică mondială. O astfel de 
instituție ar urma — în opinia auto
rului declarației — să funcționeze 
sub egida Băncii Internaționale pen
tru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.) sau în strînsă legătură cu 
aceasta.

constituit decizia reprezentanților 
Partidului Socialist Valon de a nu 
mai participa la activitățile guver
nului pînă cînd nu se vor adopta 
măsuri concrete care să ducă la în
lăturarea dificultăților cu care sint 
confruntate întreprinderile siderur
gice din Valonia,

Regele Baudouin și-a încep t 
marți consultările' cu personalități 
politice belgiene pentru a desemna 
pe viitorul premier.

Sărbătoarea ziarului 
„Voix Ouvriere“

In perioada 18—20 septembrie s-au 
desfășurat la Geneva manifestările 
prilejuite de sărbătoarea Partidului 
Elvețian al Muncii și a organului său 
central de presă, „Voix Ouvriere". In 
cadrul unui mare miting popular, 
secretarul general al partidului, Ar
mand Magnin, a rostit un discurs, in 
care a subliniat obiectivele de acțiu
ne ale Partidului Elvețian al Muncii 
în perioada următoare și, îndeosebi, 
în campania electorală pentru alege
rile care vor avea loc in luna octom
brie.

La manifestările din acest an, con
siderate cele mai ample de pînă acum, 
au fost prezente cu standuri expozi- 
ționale organe centrale de presă ale 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Ziarul „Scînteia" a participat cu un 
stand de cărți, precum și cu o expo
ziție de imagini reprezentative ale 
realizărilor României socialiste. In 
marea sală și pe platoul patinoarului 
situat într-o zonă centrală a orașu
lui, unde s-au desfășurat manifestă
rile, ca și în cartiere muncitorești ale 
Genevei, ansamblul folcloric „Peri- 
nița" din Brașov a susținut mai mul
te spectacole, care s-au bucurat de un 
deosebit succes. (Petre Popa).

In cursul călătoriei prin această 
țară, am parcurs cîteva din
tre șoselele realizate de specialiș
tii români, ca de exemplu cea din
tre localitățile Tarhuna și Beni 
Walid (87 km). Acum, de-a lungul 
arterei de asfalt, lată de 7 m. se. 
desfășoară o intensă și rapidă circu
lație, mașini indreptindu-se în mare 
număr într-un sens sau altul. 
Reprezentanți ai autorităților locale 
ne-au vorbit cu căldură despre co
laborarea fructuoasă cu specialiștii 
români.

Colaborarea țării noastre cu Li
bia se desfășoară rodnic nu numai 
in acest domeniu, ci și în diferite 
alte sectoare de activitate. La Ga- 
rian, un modern spital cu 260 de 
paturi funcționează în întregime cu 
personal medical românesc. La Tri
poli, un cartier nou cu 2 000 de 
apartamente, numeroase școli și un 
șir de edificii publice, cum ar fi 
Poșta centrală, Banca industrială și 
de investiții și alte obiective social- 
culturale, sint înscrise ca realizări 
ale constructorilor români care lu
crează în Libia. Dealtfel, relațiile 
de colaborare dintre România și 
Libia, bazate pe sentimente de trai
nică prietenie se dezvoltă continuu, 
o deosebită însemnătate avînd în 
această privință întâlnirile româno- 
libiene la nivel înalt, prile
juite de vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Libia, convorbirile 
rodnice cu colonelul Moammer El 
Geddafi — soldate cu rezultate 
rodnice, corespunzător intereselor 
ambelor popoare, cauzei păcii și în
țelegerii in lume.
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