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In ambianța de caldă prietenie, de stimă și respect reciproc, 
caracteristice raporturilor româno-libiene, ieri a continuat

conducătorul Marii Revoluții de ia 1 Septembrie
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

/" ■—~~ --------------- '

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE NOUĂ LUNI

Primire 
călduroasă in 

județul Prahova
Răspunzind invitației tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, colonel 
Moammer El Geddafi. conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, a participat în cursul 
zilei de vineri la o partidă de vînă- 
toare organizată in pădurile Leor- 
deanu și Gherghita din județul 
Prahova.

La sosirea In comuna Cerașu, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și colo
nel Moammer El Geddafi au fost sa
lutați de tovarășul Ion Circei, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Prahova, de alți reprezentanți 
ai organelor locale, precum și de un 
mare număr de locuitori din această 
comună, care au făcut inalților oas
peți o călduroasă primire.

Potrivit obiceiurilor locului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și colo
nelul Moammer El Geddafi au fost 
invitați să guste din piine și sare. 
Tineri și tinere in frumoase costu
me naționale au oferit flori celor doi 
conducători.

Pe parcurs, oaspetele libian a 
primit explicații privind dezvoltarea 
economică și socială a localităților 
«trăbătute, a întregului județ.

în municipiul Ploiești, în celelalte 
localități de pe traseu, mii de cetă
țeni au salutat cu deosebită căldură 
pe președintele Nicolae Ceaușescu și 
pe colonelul Moammer El Geddafi. 
ovaționînd pentru întărirea priete
niei dintre țările și popoarele 
noastre.

Continuarea convorbirilor oficiale dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu

si colonel Moammer El Geddafi
Vineri, 25 septembrie, au continuat 

convorbirile intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, șl colonel 
Moammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste.

în cadrul convorbirilor, cel doi 
conducători au reluat schimbul de 
păreri in probleme privind dezvol
tarea relațiilor româno-libiene, rea- 
firmînd dorința comună de a extin
de și aprofunda colaborarea dintre 
România și Libia pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific, cultural, 
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Dineu de lu
Schimbul de păreri intre președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 

al formării cadrelor și în alte domenii 
de interes reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonel Moammer El Geddafi au 
examinat o serie de aspecte ale ac
tualității politice internaționale.

Cei doi conducători au apreciat că 
în lume s-a ajuns la o situație com
plexă, la o stare de încordare, ca 
urmare a politicii cercurilor impe
rialiste, neocolonialiste de consoli
dare a sferelor de influență sau re
împărțirea lor, de întărirea domi
nației asupra altor popoare, a exis
tenței unor conflicte sau zone de 
tensiune, a creșterii cursei înarmări

Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, a continuat 
vineri in cursul unui dineu de lucru, 
la care au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Safia Farkash.

lor, a accentuării crizei economice 
internaționale, toate acestea creînd 
pericole serioase pentru pacea ome
nirii, pentru independența națiunilor. 
S-a considerat că, în actualele îm
prejurări internaționale, se impune 
ca toate forțele antiimperialiste, pro
gresiste, toate popoarele lumii să-și 
intensifice eforturile pentru oprirea 
încordării, pentru soluționarea, pe 
cale politică, prin tratative, a pro
blemelor litigioase dintre state, pen
tru promovarea unei politici demo
cratice, bazată pe principiile egalită
ții depline în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa

cru
Dineul și convorbirile s-au desfă

șurat in aceeași atmosferă de caldă 
prietenie ce caracterizează dialogul 
romăno-libian la nivel înalt, rela
țiile dintre cele două țări și popoare.

le, neamestecului ta. treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța.

S-a relevat necesitatea de a se face 
totul pentru realizarea unei păci 
globale, trainice și juste în Orientul 
Mijlociu, care să ducă ia retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, la 
rezolvarea problemei palestiniene, in
clusiv la crearea unui stat palestinian 
independent. A fost exprimată con
vingerea că există condiții favorabile 
pentru organizarea, in cadrul O.N.U., 
a unei reuniuni internaționale cu 
participarea tuturor țărilor interesa
te, inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, in vederea instau
rării păcii în Orientul Mijlociu.

Schimbul de păreri a reliefat în
semnătatea pe care ar avea-o pentru 
pacea lumii, pentru îmbunătățirea cli
matului politic mondial. înfăptuirea 
securității și ■ unei largi cooperări 
pe continentul european, subliniind 
necesitatea încheierii cu succes a 
reuniunii de la Madrid și convocării 
unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării in Europa, opririi am
plasării de noi rachete cu rază me
die de acțiune, stopării producerii și 
amplasării bombei cu neutroni.

Cei doi conducători au arătat că 
s-a ajuns la un asemenea stadiu al 
înarmărilor tacit sînt puse in pericol 
înseși viața, civilizația și existenta 
oamenilor. S-a apreciat că este mo
mentul să se treacă neintirziat la mă
suri ferme, concrete, de încetare a 
cursei înarmărilor, de dezarmare. în 
primul rind de dezarmare nucleară.

în același timp, s-a subliniat că 
lupta pentru dezarmare este strîns 
legată de lupta împotriva subdezvol
tării. pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe egalitate și echitate, care să 
asigure progresul mai rapid al tu
turor țărilor. îndeosebi al celor ră
mase în urmă, precum și stabilitatea 
economică mondială.

S-a considerat că marile probleme 
ce confruntă omenirea contemporană 
nu pot fi soluționate decit cu parti
ciparea egală si activă a tuturor 
națiunilor, un rol crescînd revenind 
statelor mici și mijlocii, țărilor in 
curs de dezvoltare, țărilor -nealiniate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
colonel Moammer El Geddafi au 
reafirmat dorința României și Libiei 
de a întări conlucrarea pe arena 
mondială, de a-și aduce contribuția 
la lupta pentru destindere și securita
te, pentru înțelegere și colaborare 
internațională, pentru edificarea unei 
lumi care să asigure pacea, indepen
denta și dezvoltarea liberă a fiecărei 
națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Industria județului Bacău
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Bacău au 
raportat ieri, 25 septembrie, înde
plinirea sarcinilor de producție ce 
Ie reveneau pe primele nouă luni 
ale acestui an. Prin folosirea mai 
judicioasă a timpului de lucru, a 
utilajelor și mașinilor, prin organi
zarea mai bună a producției, oa
menii muncii din unitățile indus
triale ale județului au realizat, de 
la inceputul anului și pină acum, 
peste prevederile planului, 400 000 
tone produse petroliere, 3 000 tone 
cărbune. 1 800 tone polistiren, 818 
tone antidăunători, 82 000 mp țe
sături tip lină, 618 000 mp placaje 
și alte produse. Mai mult de 80 la 
sută . din producția obținută peste 
plan a fost realizată pe Seama creș
terii productivității muncii. în frun
tea întrecerii se află petrochimiștii 
din Borzești. metalurgiștii din Ba
cău și textiliștii din Buhuși. Sint 
create condiții ca pînă la finele lu
nii să se obțină o producție supli
mentară in valoare de 546 milioane 
lei. (Gh. Baltă).

14 unități economice 
din județul Vîlcea

în ultimele două zile, 14 între
prinderi economice din județul 
Vîlcea au raportat îndeplinirea sar
cinilor de plan la producția indus
trială pe nouă' luni ale anului. Im
portante depășiri au obținut oame
nii muncii de la Combinatul chi
mic Rimnicu Vîlcea. Combinatul 
de produse sodice Govora. între
prinderea forestieră de exploatare

OGORUL ȚĂRII
timpul de acțiune al cercetării agricole

Port cu mine multe decenii de 
viață, dintre care o bună parte trăite 
în și pentru agricultură. Cimpul, roa
dele lui pot spune că fac parte din 
viața mea. Este o luptă permanentă 
a omului cu pămîhtul, cu natura, o 
luptă pe care omul se străduiește să 
o facă să nu fie niciodată inegală, 
iar răsplata să fie pe măsura efor
tului. Agricultura a fost la noi, din- 
totdeauna. o îndeletnicire de nobilă 
hărnicie fără de care viața nu poate 
fi înțeleasă și gindită. Din strămoși 
s-a purtat pină către zilele noastre 
de azi bucuria de a privi un lan bo
gat, care s-a născut din truda mîi- 
nilor și a minții, din priceperea de 
a pune albinele la lucru în lanuri, 
de a pune apele să muncească pen
tru potolirea setei pămintului. Și 
cum să nu privim cu mindrie faptul 
că pe vechi metope strămoșii noștri 
apar înconjurați de elemente ale na
turii, câre-i mărturiseau ca pe niște 
oameni harnici și iscusiți.

în deceniile mai apropiate de noi, 
din aceste tradiții — sau pentru a 
le confirma :— s-au ivit minți pline 
de har care au dăruit agriculturii, 
lucrărilor cimpului știința lor ; 
mă gîndesc la înaintași ca Ion Io- 
nescu de Ia Brad, Sandu Aldea. Io- 
nescu-Sisești și mulți alți străluciți 
oameni de știință români. Avem deci 
de dus mai departe o experiență și 
o tradiție, dar avem mai ales o da
torie cu atît mai măre cu cit agri
cultura dă azi dispune de condiții 
șl de un program pe măsura ofer
telor pe care le fac natura, cimpul, 
pe măsura așteptărilor omului con
temporan, care și-a prelungit brațul 
și a dimensionat, imbogățind-o, ziua- 
iumină prin darurile științei și cu
ceririle tehnicii. Toate acestea au 
făcut ca agricultura noastră să se 
înfățișeze azi ca o agricultură mo
dernă, beneficiind de oameni de ști
ință, de cercetători, de specialiști, 
de o dotare tot mai bună.

Parcurgem o etapă însemnată din 
noua ei existență, o etapă caracteri
zată printr-un nou mod de a con
cepe atitudinea față de proprietatea 
pămintului, prin noi relații in viața 
satului, care au creat baza, condi
țiile pentru o nouă agricultură, ști
ințifică, intensivă, pentru ca desco
peririle științifice 6ă fie aplicate la

TIRGU JIU : Primele 
capacități ale întreprinderii 

de utilaj minier
Pe platforma industrială de 

nord a municipiului Tirgii Jiu au 
intrat ieri în funcțiune primele 
capacități productive — secția de 
prelucrări mecanice ușoare și sec
ția de construcții metalice — din 
cadrul întreprinderii de utilaj mi
nier, un nou și puternic obiectiv 
al economiei gorjene aflat în sta
diu avansat de construcție. Con
structorii și montorii de aici au 
reușit să asigure devansarea cu 
trei luni a termenului de punere 
in funcțiune a capacităților res
pective. Noua unitate a început 
să producă repere și construcții 
metalice pentru autodotare și pen
tru utilajele din minele și carierele 
bazinului carbonifer al Gorjului. 
(Dumitru Prună).

BOTOȘANI : Un nou 
obiectiv al industriei 

extractive
Rod al unor îndelungate prospec

țiuni geologice și al unor studii 
privind stabilirea celei mai adec
vate tehnologii, ieri s-a inaugurat, 
pe raza comunei Hudeștj, județul 
Botoșani, un nou obiectiv al in
dustriei extractive, menit să pună 
in valoare nisipul cuarțos cu ca
racteristici , calitative superioare, 
importantă ’ materie primă pentru 
industria de sticlărie și ceramică 
fină a țării. începind din aceste 
zile. întreprinderile producătoare 
de sticlărie-menaj. sticlărie pentru 
optică fină și de ceramică fină vor 
lucra cu nisip cuarțos de 1a Hu- 
dești. (Silvestri Ailenei).

REȘIȚA : Producție 
suplimentară cu consumuri 

mai reduse
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 

de la Combinatul siderurgic Reșița 
au realizat, de Ia inceputul anului 
și pină acum, o producție netă su
plimentară ta valoare de peste 27 
milioane lei, in condițiile reducerii 
consumurilor specifice normate. 
S-au economisit 5 320 tone combus
tibil convențional, 2 800 MWh ener
gie .electrică, 1 500 tone metal, 200 
tone utilaje de turnare, 250 tone 
prafuri termoizolante și peste 3 000 
tone feroaliaje. (Nicolae Cătană). 

și transport, întreprinderea electro- 
centrale. Au fost realizate, peste 
prevederi, 85 milioane kWh energie 
electrică, 4 200 tone PVC, 1 522 tone 
produși clbrurați, 10 200 tone sodă 
caustică solidă, 171 tone lacuri și 
vopsele, 6 000 mp plăci aglomerate 
din lemn și alte produse. Aceste 
rezultate au fost dobindite în con
dițiile unei eficiențe economice ri
dicate, beneficiile suplimentare pe 
ansamblul județului depășind 50 
milioane lei. (Ion Stanciu).

Producție-marfă 
suplimentară

Oamenii muncii din 14 unități in
dustriale din județul Satu Mare 
și-au îndeplinit sarcinile care le-au 
revenit din planul pe primele trei 
trimestre ale anului. între acestea 
se află întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje pentru industria 
chimică, întreprinderea de prelucra
re a lemnului. întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport, în
treprinderea de exploatare indus
trială a agregatelor și materialelor 
de construcții. Cele 14 unități vor 
realiza, pină la sfirșitul lunii sep
tembrie, o producție marfă supli
mentară în valoare de 86.7 milioane 
lei. Acest spor va fi obținut în in- 
tregime pe seama creșterii produc
tivității muncii. (Octav Grumeză).

8 întreprinderi 
din județul Harghita

înainte de termen au îndeplinit 
sarcinile de plan pe nouă luni din 
acest an și colectivele a 8 între

scară naturală. în aceste progrese 
este dătător de satisfacții faptul că 
și-au scris apăsat numele știința, cer
cetarea românească. Dar a făcut ea 
totul pentru ca programul stabilit de 
partid pentru dezvoltarea agricultu
rii Să fie exemplar înfăptuit 1, Nu mai 
sint încă resurse neinvestigate, iner
ții neînvinse ? Iată că din nou, ca 
în atitea rînduri, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aducînd cuvintul de pre
țuire pentru ceea ce s-a realizat, 
preocupat insă de viitorul agricultu- 

Acad. Nichifor CEAPOIU

rfi, de ritmul ta care cuceririle știin
ței sint infuzate in practica agricolă, 
în cimpul larg și nu numai pe par
cela cercetării, ne atrage atenția, cu 
bună dreptate, că avem încă multe 
îndatoriri de impltait.

La consfătuirea de lucru de la Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român, ținută în zilele de 9 și 
10 septembrie a.c., sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R. și pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,. cu cadrele din cercetare și in- 
vățămint din agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură și gospodă
rirea apelor, s-a analizat și rolul 
soiurilor și hibrizilor in sporirea 
producției agricole. ta perioada 
1982—1985 și in perspectivă. In acest 
sens s-a arătat, de către cei care- au 
luat cuvintul, că la Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea și la centrele 
de ameliorare din țară au fost create 
soiuri și hibrizi productivi și cu în
sușiri superioare atît la cereale (griu

Eternul grai 
al ținutului natal

Cit de singur este un 
rîu ; cit de singură este 
marea, totuși cit de 
singură poate fi o pă
dure necutreierată ; 
cit de singur poate fi 
un individ fără țară și 
cerul fără paseri...

Totdeauna, in depăr
tări, omul se simte in- 
streinat ; oricit ar fi 
de exotică o junglă sau 
un deșert, un continent 
sau un fluviu uriaș ce 
te poartă spre delte 
despre care ai aflat cite 
ceva numai in cărțile 
de geografie. Am tre
cut pe lingă Everest și 
simțeam o mindrie 
nemaiștiută pentru că 
mi se părea că încalc 
un ținut de văzduh 
unic 1 am străbătut o 
parte din deșertul Gobi 
și am urcat misterioa
sele trepte ale pirami
delor mexicane ; in 
deșert, lingă Alexan
dria, am simțit boarea 
fierbinte a piramidelor 
ta care soarele mai de
ținea iradieri de peste 
zi, deși frigul devenea 
pătrunzător in aceste 
locuri ; alergind cu un 
tren extraordinar spre 
Kyoto, in Japonia, am 
trecut pe lingă un 
munte pe care-1 văzu
sem numai pe timbrele 
poștale din copilărie, 
cu căciula lui de ză
padă ; sus, pe Acro
pole simțeam că cerul 
acela palid aduce cu 
cortul bleu de deasu
pra Mangaliei și In 
Spania cite un cîntec 
de cocoș mă chema 
spre satele noastre do
brogene ; ploile din 
Paris imi evocau toam
nele de acasă, deși 
erau mai nemiloase și 
mai negre ; la Roma, 
lingă Tibru, pe traiec
tele lui sinuoase mă 
gindeam la Dîmbovița 
noastră, pe care o în
cercam cu brațele la 
Rucăr, în copilărie ; in 
Argentina, în fabulosul 
oraș Buenos Aires, 
cind bătea vîntul săl
batic de preerie mă 
simțeam ca la Medgi
dia, de unde simți tot
deauna un miros de 
lină sărată, și caii, și 
vacile acelea pe care 
nimeni nu reușește să 
le numere îmi vorbeau 
despre Odobescu care 
a apucat un Bărăgan 
fabulos... 

De ce raportăm totul 
cu nostalgie la ținutul 
natal, de ce graiul, cu
lorile. cum ar fi galbe
nul veșted de la 2 Mai, 
din salcimi prin sfirși
tul de august mi se 
pare mirific, mai miș
cător decit palmierii 
Cornișei ? De ce Delta 
fabuloasă a Fluviului 
Galben, care arăta ca 
o mare, îmi evoca He- 
racleia noastră, unde 
un ghiol de culoarea 
cernelii, ca și la Rho- 
dos, mă trimitea spre 
prăfoasele noastre dru
muri de cretă 7 pădu
rile opace, de lingă 
dealul Negru cum spu
ne cineva, au mai mare 
mister decit alți codri

de Eugen BARBU

văzuți din goana tre
nului și stilul sever al 
Nordului nu se împacă 
cu jovialitatea unor 
peisaje din Sudul nos
tru ? Soarele e pretu
tindeni același, dar are 
alte culori la amurg, 
la noi, și parfumele 
cardinale despre care 
vorbește Călinescu, alte 
esențe in România. 
Cine spune că le poa
te uita minte. Am 
prieteni care s-au năs
cut aici și se intorc 
aproape in fiecare an 
spre locurile natale, 
uneori niște foste bie
te orașe de provincie, 
pe care nici nu le mai 
recunosc, nostalgia 
minindu-i Încoace. Apa 
și gustul pîinli dinții 
nu se uită ; o poiană, o 
pajiște te persecută în 
memorie, un sunet 
vechi de zurgălău te 
suie in avion și te în
toarce spre plaiul de 
lingă casă. Stogul, 
claia, paltinul, grădina, 
calomfirul, brusturele, 
munții cu florile nu 
sînt pentru instreinat 
aceleași ; o tirlă, cîinii 
care latră altfel parcă 
la tară, la Ududoaiele, 
Ieslea cailor cu rume
gatul nocturn, atît de 
misterios, fluierul nos
talgic al vecinului care 
își caută iubita cu mis
terioase îndemnuri de 
șarpe ; o scripcă ce-ți 
rupe Inima într-o seară 
violetă ț un cerb ră

prinderi industriale din județul 
Harghita. Producția suplimentară 
ce se va realiza pină Ia finele lunii 
in aceste unități va fi de peste 110 
milioane lei. Aceasta se va mate
rializa in 5 700 tone pirită. 615 tone 
caolin preparat. 95 tone utilaje teh
nologice pentru industria chimică și 
alte produse. Cele mai bune rezul
tate in indeplinirea planului le-au 
obținut oamenii muncii de la în
treprinderea de matrite și piese din 
fontă Odorheiu Secuiesc, întreprin
derea minieră Bălan, întreprinderea 
de producție industrială pentru 
construcții căi ferate Miercurea 
Ciuc și întreprinderea minieră Har
ghita. (I. D. Kiss).

întreprinderile miniere 
Lupeni și Bărbăteni

Aflati în primele rînduri ale în
trecerii socialiste ce se desfășoară 
în Valea Jiului, pentru a da patriei 
cantități sporite de cărbune cocsi- 
ficabil, minerii din Lupeni și Băr
băteni raportează realizarea sarci
nilor de plan pe nouă luni din 
acest an. Colectivul minei Lupeni 
a realizat, peste prevederi, 59 000 
tone cărbune, iar cel al minei Băr
băteni, 23 000 tone cărbune cocsifi- 
cabil.

în această perioadă, minerii de Ia 
cele două unități își concentrează e- 
forturile spre asigurarea încă din 
acest trimestru a condițiilor, optime 
de extracție la nivelul sarcinilor de 
plan viitoare, prin efectuarea lu
crărilor de pregătire și deschidere 
a noi fronturi de lucru în subteran. 
(Sabin Cerbu)

t  

de toamnă, orz și orzoaică de toam
nă, porumb), cit și la unele plante 
tehnice (floarea-soarelui, soia, sfeclă 
de zahăr, in). Tovarășul secretar ge
neral al partidului a subliniat foarte 
clar că agricultura țării noastre dis
pune in momentul de față de soiuri 
și hibrizi pentru toate zonele ecolo
gice din țară la majoritatea culturi
lor de cimp. astfel încit există toate 
premisele realizării pînă in 1985 a 
unor producții medii la hectar pe 
țară de cel puțin 4 000 kg la griu, 
5 000 kg la orz, 5 500 kg la porumb, 
2 500 kg la floarea-soarelui, 2 500 kg 
la soia, 40 000 kg la sfecla de zahăr. 
Dar sarcina de onoare a cercetării 
științifice este aceea de a veghea ca 
aceste forme biologice valoroase, 
nou create, să fie introduse cit mai 
rapid în unitățile de producție, luîn- 
du-se. totodată, măsurile necesara 
pentru a produce o sămință cu în
sușiri biologice superioare. în acest 
sens, trebuie avut in vedere ca în 
producție să se cultive înmulțirea l 
sau cel mult a Il-a. Aceasta pentru 
a nu se diminua cituși de puțin po
tențialul de producție al noilor 
soiuri.

Avem un program cutezător, un 
program cu adevărat științific, ex
presie a unei bogate experiențe, a 
preocupării pentru a nominaliza sar
cinile esențiale, de a elabora tactica 
și strategia agriculturii in țara noas
tră. în ceea ce ne privește. în peri
oada actualului cincinal, cercetarea 
științifică va continua să creeze noi 
soiuri și hibrizi cu un potențial de 
producție superior celui existent, cu 
caracteristici noi cum sînt precocita
tea sporită, rezistența bună Ia condi
țiile nefavorabile de mediu, la căde-
(Continuare în pag. a IV-a)

tăcit in fața unei ma
șini pe o șosea pustie 
sosesc mereu din 
amintire. Mirosul de 
baltă, un plug despi- 
cind pămintul cu șuie
ratul lui de țarină sfi- 
șiată. iarba săracă a 
unui maidan, un cio
ban infipt in bilă pen
tru că pădurea i-a că
zut urită, un copac 
tăiat cu ferăstrăul 
electric mtr-un pasaj 
forestier mirosul de 
rumeguș . afinat după 
ploaie intr-o poiată ; 
in sfîrșit, eminescianis- 
mul deplin al peisaju
lui nostru îl cheamă 
pe înstreinat acasă.

Intr-o superbă carte 
a lui Ovid Densușianu, 
„Viața păstorească iii 
poezia noastră popu
lară" există versuri 
adine semnificative 
despre instreinat : 
„Așa-i omu-ntre stre
ini / Ca și pomul intre 
spini / Spinul crește-n 
lung Și-n lat / Pomul 
rămine uscat" sau: „Să 
te văd, lume, arzind / 
N-aș mai sări să te 
sting / D-aș sări să te 
aprind / Să te văd ar
zind in pară / N-aș ieși 
nici pin-afară / Dacă 
văd că n-am ticneală / 
Să te văd arzind cu 
foc / Nici nu m-aș 
clăti din loc / Dacă văd 
că n-am noroc / Ar- 
dea-i lume de trei 
părfi / De trei părți cu 
lemne verzi / Si de-o 
parte cu uscate / Că 
n-avui noroc, nici 
parte / Numai de strei- 
nătate".

Versificația poate să 
pară nițel naivă, dar 
trebuie recunoscută 
măiestria cu care cel 
înstreinat își blestemă 
zilele cind s-a hotărît 
să părăsească ceea ce 
se numește Acasă: „De 
țara mea depărtat / Cu 
streini înconjurat / Să
racă streinătate / Mult 
mi-a fost fără drepta
te" sau : „Mai bine in 
satul tău / Să bei apă 
dintr-un tău / Decit 
in țară streină / Să bei 
apă din fintină". Alte
ori un humor amar își 
face loc sub vers : 
„Tară, tăruleana mea / 
Că eu te-am lăsat de 
rea / Dar n-o trece nici
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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între exploatările miniere ale 
tării, bazinul carbonifer Ber- 
bești-Alunu din județul Vilcea 
se numără printre cete mai ti
nere. Tineri tint și multi dintre 
minerii de aici, Un motiv pen
tru care soții Eugenia și Nicolae 
Caraconcea, amindoi fii de mi
neri din Valea Jiului și proaspeți 
absolvenți ai Institutului de 
mine din Petroșani, au cerut — 
și li s-a îndeplinit dorința — 
să fie repartizați împreună la 
întreprinderea minieră Horezu. 
Cei doi au adus cu ei și expe
riența acumulată in anii cind, 
imediat după terminarea liceu
lui, el a muncit ca miner, iar 
ea ca lăcătuș mecanic la Lonea.
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tn urma săpăturilor efectuate 
pe raza comunei Gulgiu, județul 
Satu Mare, sub îndrumarea spe
cialiștilor muzeului județean, a 
fost descoperită o așezare datind 
de la sfîrșitul epocii bronzului. 
Pină în prezent au fost scoase 
la iveală 30 de locuințe tip 
bordei, in care s-a găsit un bo
gat material arheologic — cera
mică ornamentală, cu spirală, lu
crată cu deosebit gust artistie, 
numeroase piese din bronz 
(butoane, ace, podoabe). Intre 
acestea se află și o statuetă 
zoomorfă reprezentind un taur. 
Potrivit aprecierii specialiștilor, 
descoperirea de la Gulgiu pre
zintă o deosebită importanță is
torică și documentară.
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„Colecționar 
de ceapă

I
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Sint pe lume fel de fel de co
lecționari de curiozități. Pensio
narul I. Panagache din Galați 
și-a umplut apartamentul in care 
locuiește, din cartierul Țiglina 1, 
cu... ceapă. Cam cită ceapă? Păi, 
cam 800 de kilograme! Cică 
„pentru nevoile familiei". Care 
familie e compusă din două per
soane (!). Apoi observind el 
că ața cu care-și cususe ex
plicația era prea albă, a invocat 
alte motive, intre care și acela 
că e mare mincător de ceapă. O 
fi, dar cită ceapă poate mlnca 
un om pe zi? Întrebare la care 
orice explicație dată de el nu 
face nici cit o... ceapă degerată !
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Vopseaua din 

rumeguș £
-sg* ■ t>j l-j'io&'.mtiț
' Spre poarta- întreprinderii
utilaj petrolier din Tirgoviște se 
îndreaptă, alene, o căruță. Por
tarul iși aruncă o privire? Căruța 
era încărcată cu rumeguș. Apoi, 
tot el, cu o vergea de fier, în
cearcă să vadă... frăgezimea ru
megușului. Dar vergeaua intil- 
nește un obstacol. Portarul scoa
te la iveală de sub rumeguș un 
bidon, apoi altul. Amîndouă pli
ne cu vopsea albă. .jCumpărăto- 
rul“ de rumeguș nu era altul 
decit controlorul de calitate 
Stelian Păduroiu, care s-a făcut 
alb ca varul. Nu se aștepta con
trolorul ca tocmai el să fie... 
controlat. Și nu numai controlat.
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Un șofer în... pom
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Deși de profesie șofer, Ale
xandru Cîrjan din Turnu Măgu
rele a pierdut controlul volanu
lui și a intrat cu autoturismul 
proprietate personală drept in
tr-un pom. Din fericire, a scăpat 
teafăr. Dar nu și de răspundere, 
pentru că nici n-a apucat bine 
să iasă — numai el știe, cum — 
din mașină, că a și fost inter
ceptat de un echipaj al circula
ției. întrucit mirosea a băutură, 
a fost dus la spital pentru ana
liza singelui. Pe drum. A. C. 
le-a spus celor doi subofițeri că 
dacă închid ochii, el deschide 
punga. $1 a deschis-o. oferiri, 
du-le o sumă substanțială. La 
infracțiunea de a conduce sub 
influența alcoolului s-a adăugat 
și cea de mită.

N-a surîs 
decit o vara
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Nici n-a apucat bine Ioana 
Cernescu să-și ia în primire pos
tul de gestionară la magazinul 
din satul Văleni al cooperativei 
de consum Plopșoru, județul 
Gorj, că s-a și îndrăgostit lulea 
de ea un anume Ion Vasile. Și 
unde nu zici că îndrăgostita au 
început s-o țină tot in chefuri și 
sindrofii. De plătit, plătea ea. 
Ba. ca să se mindrească și mai 
mult in lume cu alesul inimii, 
i-a cumpărat tot felul de haine. 
..Vreau să arate ca un prinț" — 
ilcea ea.

Dar cind a sosit ziua pentru 
inventar și gestionarei i s-a des
coperit tn gestiune o lipsă de 
zeci de mii de lei, „prințul din 
Văleni" și-a luat valea. Instanța 
de judecată pregătește acum 
nota de plată.
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Unde vă jucați, 
copii ?

De-a v-ați ascunselea in blocu
rile aflate in construcție? Iată 
un joc periculos. Pe inserate, 
mai mulți copii din Alba Iulia 
au încins o asemenea joacă pe 
Platoul Romanilor. Zburdălnicie, 
neatenție, un pas greșit și... in
tr-o astfel de împrejurare,
băiețel de zece ani a căzut de 
pe un bloc de la înălțimea de 
patru etaje. Nu a mai putut fi 
salvat. Unde vă jucați. copii? 
Părinții voștri știu ?

Rubrica realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

un
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Intre două adunări generule, preocupări 

susținute pentru autodepășire
.....Situația economico-financiară a 

întreprinderii noastre ce perioada a- 
nalizată este nesatisfăcătoare. Ultimii 
cinci ani. 1976—1980. au reprezentat 
pentru noi. comuniștii, pentru între
gul colectiv, ani de adevărate exame
ne pentru redresarea activității eco
nomice. Examene pe care, trebuie s-o 
spunem deschis, prin nepunerea in 
funcțiune la termen a unor obiecti
ve. prin pierderile de producție Înre
gistrate. n-am reușit să le trecem cu 
bine. Anul 1981, prin eforturile pro
prii ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din unitatea noastră, 
va trebui să fie examenul decisiv".

Vă veți întreba, desigur, cui apar
țin aceste aprecieri și în ce împreju
rări a fost necesară rostirea lor atît 
de răspicat. Ele aparțin dării de sea
mă a comitetului de partid din între
prinderea de lianți Deva, prezentată 
in plenara din 30 ianuarie 1981. care 
analiza activitatea comitetului, a co
muniștilor de aici, de la alegerile din 
octombrie 1979 și pînă la acea dată. 
Două elemente nu pot trece neobser
vate la lectura riiîdurilor citate. Pri
mul — recunoașterea deschisă, fără 
trimiteri la alti vinovat!, a impasu
lui în care se afla noua unitate. Al 
doilea — afirmarea clară a hotărîrii 
de a îndrepta, cu forțele comuniști
lor. ale colectivului, situația unitătil 
în acest an.

Pentru comuniștii de aici ho- 
tărirea ..examenului decisiv" pen
tru anul 1981 nu avea la bază 
numai o simplă dorință. Era pregă
tită de încercările de pină atunci, de 
eforturile făcute, unele chiar cu re
zultate apreciabile. ..Să nu vă mirați 
— avea să ne spună Florea Tigoianu, 
secretarul comitetului de partid — 
dar întârzierea redresării activității 
întreprinderii noastre aparține în pri
mul rind modului in care s-a abordat 
ieșirea din impas. S-a așteptat ca 
greutățile create de constructor să 
fie rezolvate numai de constructor. 
S-au cerut cadre de specialiști din 
alte locuri. în timp ce începusem să 
le risipim pe cele existente. Omul 
sub ochii căruia se bătuse primul ță
ruș. care cunoștea oamenii si fabrica 
ca pe propria familie, inginerul Fran- 
cisc Covaci, fusese transferat în altă 
parte pentru că nu era de acord cu 
gindirea comodă, a mersului de la 
sine, privind redresarea".

Aducerea la conducerea întreprin
derii. ca director tehnic, a comunis
tului Franciso Covaci n-a însemnat o 
simplă operație de completare a 
schemei. A însemnat reapariția în 
întreprindere a ..creierului" tehnic 
care știa ce trebuie făcut si cine 
trebuie angaiat să dea totul pen
tru reușita redresării unității. De 
unde trebuia începută această ope
rație ? „De la angajarea tuturor

forțelor proprii, si nu numai 
proprii — a spus inginerul Covaci — 
la terminarea lucrărilor de investiții 
pe care constructorul, odată retras 
de pe șantier, oricâte somații i s-ar 
fi dat. nu avea să se mai întoarcă".

Si iată că. apelînd la forțele pro
prii. beneficiarii fabricii — munci
tori. maiștri, ingineri — redevin, cu 
rezultate dintre cele mai bune, și- 
constructori. și montori. si electri
cieni. Fără rapida punere in func
țiune a stafiei de 110 kV nu se pu
tea asigura energia necesară liniilor 
de fabricație, morilor de măcinat ma
teria primă. „Dumneata ești maistru 
cu experiență, nea Petrică — i s-a 
adresat inginerul Covaci maistrului

Din experiența 
organizației de partid 

a întreprinderii de lianți 
din Deva în mobilizarea 
colectivului la redresarea 

economică a unității

Petre Faur. Alcătuiește-ți o echipă 
din oameni unul și unul și răspunzi 
de execuția pină la capăt a sta
fiei". Și nea Petrică n-a așteptat alte 
îndemnuri. I-a ales pe comuniștii 
Vasile Costin. Ștefan Nădăsfăleanu, 
pe uteciștii Sebesteyn Wilham și 
Marcel Vasiu. Ce a urmat știe astăzi 
toată fabrica : program de muncă 
după orarul zl-lumină șl chiar mai 
mult. Dar lucrarea a fost gata în - 
tr-un termen mai scurt decit ar fi 
executat-o constructorul !

Aceeași istorie, „scrisă" de alti 
eroi, are și finalizarea instalației de 
alimentare cu combustibil a liniilor 
tehnologice. Constructorul lăsase con
ducta neterminată la o depărtare de 
3.5 km de fabrică. Inginerul comu
nist Alexandru Ghită. șeful secției 
mecanoenergetic. a cerut două con
diții pentru executarea lucrării. Una 
— să primească 2—3 oameni de me
serie de la unitatea de specialitate 
din Deva. A doua — să primească, 
prin detașare. 8—10 sudori, de la 
Fieni. Tg. Jiu și Medgidia, „pentru 
că noi n-avem un singur sudor auto
rizat în fabrică". Și în condiții de 
iarnă, de ger aspru. întrajutorarea 
comunistă — majoritatea detașărilor 
erau membri de partid — a înlocuit 
activitatea unui constructor care nu 
și-a făcut datoria cu o muncă plină 
de abnegație. Nu e simplu să mon
tezi o conductă pe o lungime de 3.5 
km sub cerul liber, să faci suduri de 
mare precizie la o temperatură de

minus 20—25°C și lucrarea să fie 
gata in mai puțin de două luni I

Dar examenul examenului l-a con
stituit. ca urgentă, pentru realizarea 
planului, pentru „intrarea în nor
mal". terminarea execuției, tot cu 
forțe prdprii. a liniei nr. 5 a morilor 
de măcinat și a instalațiilor anexe. 
Aici trebuia lucrat în paralel. Odată 
cu montajul noilor utilaje trebuiau 
asigurate exploatarea si întreținerea 
celor existente. Ambele operații 
trebuiau făcute de aceiași oa
meni. Despre cei care au lu
crat sub comanda subinginerului 
comunist Ion Mareș. ei înșiși in ma
joritate comuniști — maiștrii Ion 
Ghirca. Szărvadi Alexandru. Augus
tin Todoreanu. muncitorii specialiști 
Vania Carogeanu și Ion Ivan — se 
spune că au avut In această perioadă 
cite „două inimi și patru mîini". Așa 
de mult și de bine au lucrat. Și au 
reușit să termine o lucrare deosebit 
de grea intr-un timp record. în nu
mai trei luni. Timp in care, tot prin 
efortul lor. s-a asigurat functionarea 
in condiții optime a liniilor de fabri
cație aflate în exploatare.

Abia am spus mai sus că montarea 
morilor de măcinat a constituit exa
menul examenelor și ne vedem neL- 
voiti să ne... corectăm. Pentru că o- 
peratia făcută de aceiași „oameni cu 
două inimi și patru miini" — propu
neri de proiectare și reproiectare a 
unor utilaje aflate în regim de pro
totip, pe care, împreună cu specia
liștii de la uzina „23 August", tot ei 
le-au și executat — a întrecut, si ca 
dificultate, $1 oa noutate, pe toate ce
lelalte. Asemenea operații continuă 
și astăzi în unitate, care, sub condu
cerea inginerilor ■ comuniști Mircea 
Crișan și Mircea Bașca, a devenit și 
constructorul propriilor utilaje. Dar 
„sesiunea examenelor grele" pare a 
fi încheiată. O spune darea de seamă 
din adunarea generală a oamenilor 
muncii ținută în luna august : „Ca 
urmare a rezultatelor obținute de la 
începutul acestui an, și mai ales în 
trimestrul II. cind ne-am realizat pla
nul la toti indicatorii. înregistrând și 
însemnate depășiri, oamenii muncii 
de la întreprinderea de lianți din 
Deva beneficiază pentru prima dată 
de săptămina de lucru redusă". în 
ziua cind a aflat această veste, pri
mul secretar al Comitetului județean 
de partid Hunedoara i-a felicitat pe 
autorii acestei lupte, ciștigate. pen
tru punerea in funcțiune a noilor 
capacități de producție, pentru înde
plinirea si depășirea planului. Comu
niștii de aici, colectivul de aici o 
meritau : restantierii de ieri înche- 
iaseră. prin forte proprii, cu felici
tări. o sesiune de-examene grele.

Constantin PRIESCU 
Sabin CERBU

ÎNTRECEREA edilitar-gospodărească
DINTRE CONSILIILE POPULARE

- permanent pe agenda deputaților

RADIORECEPTOARE PORTABILE
Selectivitate, claritate, greutate 

redusă, alimentare economică (la 
baterii sau rețeaua electrică). Iată 
tot atitea calități tehnice care fac 
radioreceptoarele portabile utile si 
comode. Magazinele specializate ale 
comerțului de stat oferă o garnitu
ră variată de radioreceptoare porta
bile care răspund tuturor preferin
țelor ■ ..Cora", o garfîă de undă, 
costă 345 lei ; „Pescăruș", două 
game de undă — 450 lei ; „Alfa",

două game de undă — 500 lei ; 
„Cosmos", trei game de undă — 
740 lei ; .,Jupiter", trei game de 
undă — 845 lei ; „Madrigal", patru 
game de undă — 1 270 lei ; „Glo
ria". patru game de undă — 1 400 
lei (ultimele patru funcționează și 
la rețea). In fine, radioreceptorul 
„Predeal",, cu trei game de undă, 
care castă 1 000 Iei, este destinat 
autoturismelor.

Informații pentru depunătorii la C.E.C.
Casa de Economii si Consemna- 

tiuni face cunoscut depunătorilor 
că miercuri 30 septembrie a.c, la 
ora 16.30. in sala Casei de cul
tură din str. Zalomit nr. 6 din Ca
pitală vor avea loc tragerile la 
sorti în vederea atribuirii cistigu- 
rilor la libretele de economii cu 
dobindă si ciștiguri, libretele de 
economii cu ciștiguri pentru tri
mestrul III a.c. si tragerea la sorti

pentru luna septembrie a obligațiu
nilor C.E.C. cu ciștiguri.

Cu acest prilej. Casa de Econo
mii și Consemnatiuni va acorda 
numeroase ciștiguri.

Tragerile la sorți fiind publice 
toti cei interesați pot participa la 
efectuarea acestora.

Listele oficiale cu rezultatele 
tragerilor la sorți din 30 septem
brie vor fi publicate in presa cen
trală la data de 1 octombrie a.c.

Invitații ale toamnei 
turistice la unitățile 

cooperației de consum
Prezente pe cele mai frumoa

se trasee turistice ale țării 
noastre, in locuri pitorești, in 
vecinătatea unor monumente 
istorice sau de artă, precum și 
in unele stațiuni balneoclima
terice. unitățile turistice ale 
cooperației de consum (hanuri, 
hoteluri, cabane, popasuri tu
ristice) oferă condiții bune de 
găzduire (cazare și masă) pen
tru petrecerea concediului sau 
a unui sfîrșit de săptâmină.

Se poate spune că atît prin 
stilul constructiv, decorațiuni și 
ornamentări, cit și prin servi
ciile oferite, fiecare unitate iși 
relevă un specific propriu. 
Menționăm, de asemenea, și 
preocupările pentru diversifi
carea preparatelor culinare, 
îmbogățirea meniurilor. îndeo
sebi cu mincărurj tradiționale.

în toate unitățile reprezenta
tive sint organizate puncte ' de 
desfacere a unor mărfuri, ca. de 
exemplu : articole de artizanat, 
de plajă, de galanterie, produse 
cosmetice etc. De asemenea, 
sint asigurate servicii supli
mentare ca : spălat și călcat, 
închirieri de diferite obiecte, 
servirea micului dejun in ca
meră etc.

Informații și rețineri de 
locuri — serii complete sau nu
mai citeva zile — se pot face 
prin Agenția de turism a coo
perației de consum din holul 
casei de bilete nr. 2 a Sălii Pa
latului, str. 13 Decembrie nr. 
26, telefon 14 52 09.

Recent, pe ordinea de zi a ședinței 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal Timișoara s-a a- 
flat „Analiza realizării indicatorilor 
din planul privind întrecerea socia
listă pe anul 1981". Ceea ce pune in 
evidentă o constantă a preocupărilor 
acestui consiliu popular : indiferent 
de urgenta sarcinilor la zi. economice 
sau edilitare, obligația de a analiza 
periodic, la nivel municipal, stadiul 
angajamentelor asumate in întrecere, 
nu este niciodată amînată.

— Pentru toti cetățenii municipiu
lui nostru și. bineînțeles, pentru noi 
edilii — ne spune prim-vicepreședin- 
tele comitetului executiv al consiliu
lui popular, tovarășul Napoleon Gli- 
ga — întrecerea socialistă între loca
lități, deci îndeplinirea si depășirea 
prevederilor planului unic de dez
voltare economică si socială in profil 
teritorial, nu este doar o competiție, 
cu ierarhii spre vârfurile căreia as
piri din mîndrie sau simplă ambiție. 
Am conceput și organizat participa
rea noastră la întrecerea dintre loca
lități avind in vedere, in primul rind. 
rezultatele urmărite : producție mai 
mare, deci venituri pe măsură, case 
mai multe și mai bune, aprovizio
nare corespunzătoare, dotări social- 
culturale și edilitar-gospodănești la 
nivelul cerințelor ș.a.m.d. Deci condi
ții de muii<iî și.delviață mai taine. , .

Bilanțul ri'âirzăriior din primul se
mestru se situează la înălțimea efor
turilor depuse, al caracterului orga
nizat, democratic al muncii șl condu
cerii treburilor localității. în loc de 
100 de apartamente peste prevederi
le planului — cit indica angaja
mentul asumat in întrecere — s-au 
executat 200 de apartamente. în cir
cumscripțiile electorale s-au efectuat, 
prin muncă patriotică, lucrări a căror 
valoare depășește 350 milioane lei : 
amenajări și întreținere a parcurilor 
și zonelor verzi din noile cartiere de 
locuințe, plantări de arbori și ar
buști. reparații si întreținere la stră
zile nemodemizate. taluzareă maluri
lor riului Bega. amenajarea, moder
nizarea si întreținerea unui număr 
de 58 baze sportive și locuri de joa
că pentru copii — una din bazele a- 
menajate in primăvara acestui an 
fiind cea pe care s-a jucat si meciul 
de Cupă Davis — etc. De la în
ceputul anului au fost puse in func
țiune 10 unități comerciale noi. din 
care 8 cu un devans de o lună de 
zile. în aceeași perioadă au fost mo
dernizate și reprofilate — potrivit 
cerințelor cumpărătorilor — alte 14 
unităti comerciale. Pentru ' îmbună
tățirea aprovizionării populației s-a 
organizat cultivarea integrală a te
renurilor disponibile din spațiul in
travilan, asigurindu-se in semestrul I 
o producție suplimentară de legume 
de peste 270 tone. Volumul prestațiilor 
asigurate de sectorul de gospodărie 
comunală și locativă depășește cu a- 
proape 2 milioane lei nivelul pla
nificat, iar prin economisiri s-au e- 
fectuat suplimentar reparații și lu
crări de întreținere la fondul locativ 
in valoare de peste 350 000 lei.

Cum arată insă, in aplicarea ei. 
ideea dezbaterii periodice a stadiului 
participării la întrecere?

La ședințele comitetului executiv 
al consiliului popular la care e abor
dată și tema întrecerii sint invitați, 
pe lingă participanții „de drept", 
conducătorii marilor unităti economi
ce, președinți ai comisiilor perma
nente de deputati, șefi ai diferitelor 
compartimente și sectoare ale primă
riei. Participanții discută deschis, se 
intervine operativ, ca la o consfă
tuire de lucru, punctul de vedere e- 
conomic se întrepătrunde cu punctul 
de vedere edilitar, opinia omului cu 
funcție de răspundere se îngemă
nează cu opinia cetățeanului simplu.

— Amenajarea drumurilor de acces 
la locuințe nu tine pasul cu ritmul 
actual al construcțiilor și intrărilor în 
folosință — arăta un deputat. Există 
vreun impediment obiectiv pentru a 
se face drumurile la timp ?

— La ora actuală capacitatea de

Din activitatea Consiliului 
popular al municipiului 

Timișoara
producție nu mai este o problemă — 
recunoștea constructorul.

— Atunci, de ce nu facem la timp 
trotuarele ?

— Am avut necazuri mari cu tubu
rile de 600. Acum însă 5 km de re
țele de alimentare cu apă sint mon
tate și funcționează.

Răspunsul a determinat o nouă in
terpelare :

— Ce folos că s-au executat 5 km 
de rețele de alimentare cu aoă dacă 
uzina de ăpă este încă în probe ? !

— Mîine dimineață, ziua noastră de 
muncă va începe la uzina de apă ! 
Și vom lucra „24 de ore din 24“ dacă 
va fi nevoie.

Părea că după această concluzie 
mobilizatoare discuția s-a închis. 
Dar. după o clipă de tăcere, alt de
putat a întrebat :

— De cind nu s-a mai făcut prin 
întreprinderi și instituții Un control 
pe tema : „Cum folosiți apa pota
bilă ?"

— Chiar ! Se folosește apă potabi
lă la preparatii de betoane si la spă
lat cisterne. Pentru ce am mai făcut 
puțuri forate ? La ce folosim apa din 
Bega ?

— într-adevăr, am luat măsuri, 
am stabilit soluții, am făcut planuri, 
dar apa potabilă se risipește mai de
parte. Cine să vegheze la îndeplini
rea propriilor hotărîri dacă nu noi 
înșine ?

Nu lipsesc, desigur, constatările 
pozitive. Dar rostirea lor nu oferă 
prilejul unui schimb steril de laude. 
Pe fondul unei aprecieri se manifestă 
imediat exigenta :

— S-au redus aproape la zero ac
cidentele si reclamațiile privind în
treținerea instalațiilor ;

— Este foarte bine că la dispece
ratul de instalații al trustului de con

strucții nu mal sună telefoanele, tu 
se mai reclamă defecțiuni. Dar dacă 
vorbim de operativitate să mențio
năm că. si în acest an. ne-am amintit 
abia în august că școlile încep la 15 
septembrie...

— Să nu ne comparăm cu ce am 
făcut anul trecut 1 Să ne comparăm 
cu planul si cu propriile noastre an
gajamente ! ,

— Dacă e vorba de angajamente, 
vreau să arăt că nu ne-am preocu
pat de valorificarea materialelor re- 
folosibile pe măsura necesităților și 
posibilităților.

— Si nici de extinderea muncii la 
domiciliu. Din totalul produselor u- 
nităților meșteșugărești, cit se reali
zează la domiciliu ? Se cer in schimb 
spatii si iar spatii pentru alte si alte 
unităti.

Cu prilejul unei asemenea dezba
teri se stabilesc pe loc direcțiile 
principale în care trebuie acționat in 
continuare. în cazul ședinței relatate 
s-a hotărit :

• Activitățile de muncă patriotică 
vor fi concentrate în perioada ime
diat următoare spre realizarea lucră
rilor de ..sistematizare verticală" și 
amenajare a drumurilor de acces la 
blocurile noi. Lucrările se vor exe
cuta pe bază de grafice ferme, obli
gatorii pentru constructori, viitorii 
locatari, deputati si comitete de ce-

' tăteni.
• Comisia permanentă de depu

tati. de specialitate, cu sprijinul unor 
ingineri, proiectanti. economiști și 
altor cadre tehnice din întreprinderi 
și instituții timișorene, va elabora 
un studiu în legătură cu posibilitățile 
de valorificare pe plan local a mate
rialelor refolosibile. pentru extinde
rea muncii la domiciliu și lărgirea 
contribuției atelierelor școlare la e- 
fortul de valorificare superioară a 
acestei categorii de „materie primă".
• Angajamentele asumate în în

trecere. defalcate pe circumscripții e- 
lectorale. vor fi în continuare urmă
rite și analizate la întilnirile depu- 
tatilor cu alegătorii.
• în toate circumscripțiile electo

rale. în principalele piețe publice, in 
cartierele de locuințe se vor înfiin
ța puncte de afișai cetățenesc, care, 
vor cuprinde : numele, adresa si te
lefonul deputatului și al președinte
lui comitetului de cetățeni, adresele 
și telefoanele principalelor întreprin
deri și instituții cu care colaborează 
cetățenii in îndeplinirea angajamen
telor. clasamentul întrecerii între 
circumscripții.

Sint măsuri ale căror oportunitate 
și eficientă nu pot fi, desigur, apre
ciate decît în confruntare cu realita
tea. De remarcat însă, de pe acum, 
diversitatea lor. cuprinderea întregii 
game de preocupări gospodărești. 
Este expresia caracterului viu. liber, 
de lucru, al dezbaterilor. Nu se aș
teaptă ca o temă sau alta să ajungă 
să fie înscrisă pe ordinea de zi. în 
ordine, cu spirit gospodăresc, ele sint 
abordate în cadrul temei omnipre
zente — stadiul îndeplinirii angaja
mentelor. al participării la întrecerea 
între localități.

Florin CIOBANESCU

SOLUȚIONATE
Ajutor concret 

pentru 
îmbunătățirea 

activității 
întreprinderii

într-o scrisoare sosi
tă la redacție se relata 
că la întreprinderea de 
țesături groase „Inte
grata" — Adjud. jude
țul Vrancea. se mani
festă neajunsuri in a- 
provizionarea cu ma
terii prime și materia
le. folosirea integrală 
a capacităților de pro
ducție. ceea ce deter
mină ne realizarea sar
cinilor de plan.

în răspunsul Comi
tetului județean Vran
cea al P.C.R.. căruia 
redacția i-a trimis spre 
soluționare sesizarea, 
se confirmă faptele 
semnalate, din cercetă
rile efectuate reieșind 
că secția de filatură a 
întreprinderii nu poate 
să asigure secției de 
țesătorie cantitatea de 
fire necesară pentru 
realizarea producției 
planificate. A mai re
ieșit că datorită lipsei 
de preocupare mani

festată de fostul direc
tor al unității n-au 
fost contractate din 
timp piesele de schimb 
necesare bunei întreți
neri a instalațiilor și 
utilajelor. Toate aces
tea. precum si unele 
cazuri de indisciplină 
în muncă, absente ne
motivate. au făcut ca 
sarcinile de plan să nu 
fie realizate.

Pentru redresarea ac
tivității întreprinderii, 
se precizează in răs
puns, s-au luat măsuri 
de procurare a unei 
cantități de fire de la 
alte unităti din țară, 
precum și a pieselor 
de schimb necesare. 
De asemenea, s-a luat 
legătura cu unitățile 
furnizoare de materii 
prime care au fost so
licitate să livreze în
treprinderii din Adjud 
cilți de in și cînepă de 
calitate corespunză
toare. S-au adoptat și 
alte măsuri — între 
care asigurarea bunei 
funcționări a instala
țiilor de ventilație — 
pentru mai buna or
ganizare a producției 
și a muncii, precum și 
pentru întărirea disci
plinei.

Apele pîrîului 
vor rămîne 

în matcă
Mai mulți cetățeni 

din comuna Movileni, 
județul Olt. solicitau 
sprijin in rezolvarea 
unei probleme care, 
de mai mult timp, 
mai ales primăvara și 
toamna, le provoacă 
mari necazuri. Este 
vorba de piriul Doro- 
fei, ce străbate satul și 
al cărui debit de apă 
crește rapid în timpul 
ploilor, inundind zeci 
de hectare de teren 
arabil și gospodării ale 
sătenilor. Ei semnalau 
că forurile locale de 
resort le-au promis 
sprijin pentru înlătu
rarea acestui neajuns, 
dar ajutorul întîrzie...

Din verificările efec
tuate la fata locului de 
Oficiul de gospodărire 
a apelor Olt, spre care 
a fost îndrumată sesi
zarea. a rezultat că 
cele semnalate cores
pund realității. Piriul 
Dorofei. pe o lungime 
de mai multi kilo
metri, de la intrarea 
in comună si pînă la

ieșire, are un curs 
sinuos și o secțiu
ne mică, neputînd să 
preia tot debitul de 
apă in timpul ploilor, 
și provocind revărsări 
și inundări.

Pentru inlăturarea a- 
cestor neajunsuri s-a 
stabilit ca Oficiul de 
gospodărire a apelor 
să întocmească docu
mentația necesară in 
vederea regularizării 
albiei piciului pe toată 
lungimea sa. Lucrarea 
va fi prevăzută în pla
nul tehnic pentru anul 
viitor și va fi începută 
in trimestrul I 1982. 
Consiliul popular Mo
vileni va sprijini exe
cutarea lucrărilor mo- 
bilizind forță de mun
că și asigurînd carbu
ranții necesari pentru 
utilajele ce vor fi fo
losite și. totodată, con
struirea podurilor pes
te piriu.

La Moneasa, 
atenție sporită 

prestărilor 
de servicii

Stațiunea Moneasa, 
județul Arad — ne

scria Ion Timiș, lucră
tor in cadrul serviciu
lui medical din aceas
tă localitate — s-a 
dezvoltat foarte mult 
in ultimii ani. a de
venit tot mai cunas- 
cută datorită condiții
lor bune de odihnă 
și tratament pe care 
le oferă. Evidențiind 
eforturile care s-au 
făcut pentru crearea 
acestor condiții, sem
natarul scrisorii iși ex
prima părerea de râu 
că nu sint asigurate a- 
celeași servicii de ca
litate și in ce privește 
telefoanele. Cei care 
Încearcă să ia legătura 
telefonică cu alte lo
calități. relata el. refe- 
rindu-se la unele ca
zuri concrete. sint 
nevoiți să aștepte ore 
in șir pină să efec
tueze convorbirea do
rită.

Direcția Județeană 
de poștă și telecomu
nicații Arad, care a a- 
nalizat această scrisoa
re. precizează in răs
punsul său că numărul 
actualelor legături in
terurbane ale stațiunii 
Moneasa cu centralele 
din Arad și Sebiș este 
insuficient, mai ales

pentru perioadele cînd 
localitatea este foarte 
aglomerată. în vede
rea îmbunătățirii ser
viciilor telefonice in 
întreaga zonă a văii 
Crișului Alb. în direc
ția Ineu — Sebiș — 
Moneasa — Gurahonț, 
zonă care cu ani in 
urmă era mai slab 
dezvoltată din punct 
de vedere al telefoniei, 
în cincinalul trecut s-a 
mărit capacitatea tu
turor centralelor exis
tente. au fost înființa
te alte 9 centrale tele
fonice noi. s-au insta
lat centrale automate 
in orașul Sebiș și 
în stațiunea Moneasa, 
unde a crescut și nu
mărul de circuite. în 
planul Direcției de 
poștă și telecomunica
ții a fost prevăzută 
instalarea unui radio- 
releu. Arad — Ineu. ce 
va fi gata anul viitor, 
și care va permite mă

rirea numărului de 
circuite. îmbunătătin- 
du-se astfel și traficul 
telefonic din stațiunea 
Moneasa. De aseme
nea, pentru a se în
lesni vizitatorilor sta
țiunii Moneasa con» 
vorbirile telefonice cu 
alte localități, a fost 
instalat, pe baza unor 
soluții proprii ale spe
cialiștilor din direcția 
județeană, un post te
lefonic public automat.

Referindu-se la ca
zurile concrete de con
vorbiri interurbane în- 
tirziate, semnalate de 
autorul scrisorii, răs
punsul arată că per
soanele vinovate de la 
centralele telefonice 
Moneasa și Sebiș au 
fost penalizate. Se va 
urmări în continuare 
modul cum se asigură 
servirea convorbirilor 
telefonice de la și cu 
stațiunea Moneasa.

Spicuiri din răspunsuri
• Direcția județeană de drumuri si poduri 

Iași : Legătura intre localitățile Ciortesti si 
municipiul Iași este asigurată de drumul națio
nal 24. care este in curs de modernizare. Pe acest 
traseu a fost dat. nu de mult. în folosință și un 
pod de beton armat.

• Miliția municipiului București : în urma 
controlului efectuat la Complexul „Hala Traian" 
s-a constatat că unele mărfuri nu erau expuse 
la vinzare, fiind ținute in mod nejustificat in 
depozitul unității. Au fost sancționați, potrivit 
legii, vinzătorii Maria Kelemen și Victor Tanco- 
vici. precum și șeful de magazin Gheorghe Mi- 
hăilescu.
• Consiliul popular al județului Olt: Pentru 

consolidarea terenului din zona străzii Dealul 
Viilor- din municipiul Slatina, secția de proiec
tare a consiliului popular va preda în curind 
documentația corespunzătoare întreprinderii de 
gospodărie comunală și locativă Olt. care va 
executa lucrările necesare.
• Centrala de transporturi auto : în scopul 

redresării stării tehnice a autobuzelor din dota
rea autobazei Adjud și imbunătățirii ritmicității 
curselor de călători pe traseele deservite de 
aceasta, deci și pe ruta Poiana — Slobozia. I.T.A. 
Vrancea va repartiza, cu prioritate, subunității 
respective anvelope și piese de schimb. Tot
odată. va controla și îndruma mai sistematic 
activitatea de întreținere și exploatare a auto
vehiculelor.
• Comitetul executiv al Consiliului popular al 

județului Hunedoara : S-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea activității bazei volante din co
muna Bănită de preluare de la cetățeni a anima
lelor contractate. Totodată, a fost înlocuit achi
zitorul care răspundea de această localitate.
• Direcția comercială a județului Brăila : S-a 

interzis accesul cărăușilor particulari în depo
zitul de combustibil din comuna Ianca. luîndu-se 
și alte măsuri pentru îmbunătățirea transportu
lui combustibililor cumpărați la domiciliul cetă
țenilor.

Gheorghe P1RVAN
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STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA
A.

NElNTlRZIATĂ A ÎNTREGII RECOLTE
IALOMIȚA Cîmpul, locul 
de muncă al tuturor 

locuitorilor satului

De ce
m

întîrzie culesul roșiilor 
grădinile Doljului ?
unităților agricole 

livrate

Muncă susținută, temeinic organizată, 
eforturi concentrate pentru

PUNEREA IN FUNCȚIUNE A 
INVESTIȚIILOR PLANIFICATE

AZI, ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ
impune sporirea accentuată a eforturilor, organizarea 
superioară. întărirea disciplinei, coordonarea judicioasă 
a activității tuturor unităților care contribuie la punerea 
in funcțiune a acestor obiective productive. Stadiile 
fizice avansate atinse pe numeroase șantiere cum sint 
cele de la Combinatul petrochimic Midia-Năvodari, 
întreprinderea de anvelope din Zalău, „ViscofiT'-Bucu- 
rești atestă că există posibilități reale pentru intrarea 
in funcțiune la termen, în bune condiții, a investițiilor 
planificate să producă in acest an. Totodată, realitatea 
arată că pe șantierele altor importante capacități — 
întreprinderea de anvelope de la Drobeta-Turnu Seve
rin, Fabrica de biosiriteie Calafat, Combinatul de în
grășăminte chimice din Turnu Măgurele — trebuie în
treprinse neîntîrziat măsuri energice pentru recuperarea 
restanțelor apărute.

In acest prim an al actualului cincinal, pentru dez
voltarea uneia din principalele ramuri prelucrătoare ale 
industriei noastre - chimia, s-au alocat importante 
fonduri de investiții. Este semnificativ faptul că în anul 
1981 se află în curs de execuție pe șantierele chimice 
peste 600 de capacități și obiective de investiții, prin 
a căror finalizare se asigură baza tehnică pentru 
importantele creșteri de producție ale acestei ramuri, 
prevăzute pe acest an și întregul cincinal. Prin activi
tatea rodnică a constructorilor, montorilor, furnizorilor 
de utilaje, colaborarea strînsă cu unitățile beneficiare, 
in perioada care a trecut de la inceputul anului au 
intrat in funcțiune 92 de capacități de producție. 
Programul de eșalonare a intrării în funcțiune 
a noilor investiții prevede pentru ultima parte a anu
lui finalizarea a încă 383 de obiective. O sarci
nă deloc ușoară, a cofei îndeplinire exemplară

din Perișor. Ce-i drept, săptămina 
trecută au fost livrate de aici circa 
100 tone. însă în cîmp sint coapte 
peste 200 tone de roșii, iar în ziua 
raidului nostru se aflau la recoltat 
doar elevi și personalul administra
tiv din instituțiile comunei. Pre
ședinta cooperativei, ing. Victoria 
Țolea. iritată de cîteva întrebări ale 
reporterilor, improviza tot felul de 
explicații. Și asta in timp ce la Pe
rișor, dintr-o grădină de 55 hectare 
de tomate, chiar prin grafic, condu
cerea cooperativei și-a prevăzut să 
recolteze numai 10—13 tone pe zi.

Situațiile de la Moțăței și Perișor 
nu sini, defel izolate. Lăsind cu
lesul legumelor mai. ales pe seama 
elevilor ‘și altor forțe „neagricole", 
programul de lucru în grădini se 
reduce in dese cazuri la 3—4 ore pe 
zi. ceea ce explică ritmul scăzut al 
recoltării. Este adevărat. în aceste 
zile multi cooperatori lucrează pe 
loturile in folosință personală. Dău
nător este că adesea această activi
tate nu este coordonată în nici un 
mod de organele comunale.

Pe parcursul investigației ni s-a 
tot spus că, de fapt, adevărata cau
ză a neajunsurilor în desfășurarea 
recoltării legumelor in Dolj constă 
în insuficienta mijloacelor de trans
port. Dar cum sint folosite mijloa
cele trimise efectiv în acest sector ?

Luni dimineața. Ion Neagoe, îm
preună cu alti trei șoferi s-au pre
zentat la depozitul din Segarcea pen
tru a pleca pe teren. După întocmi
rea formelor de rigoare au fost tri
miși să transporte cartofi de la coo
perativa agricolă din Valea Standu
lui. în jurul orei 9 s-au prezentat 
președintelui cooperativei din locali
tate. dar acesta i-a Jrimis înapoi, 
motivînd că nu are cartofi pentru 
I.L.F. Șoferii încearcă să găsească 
sprijin la primarul comunei și cum 
nu dau de urma acestuia se îndreap
tă spre Portărești. la sediul comple
xului de legume și fructe. îi găsim 
aici la ora 16. după ce au parcurs în 
gol 60 km. Iată cum. patru camioa
ne de mare tonaj, cu remorci, care 
puteau transporta in acea zi 80—100 
tone de legume, figurează în scripte 
că au lucrat din plin, deși nu au fă
cut nimic. De la autocoloana din Ca
lafat. șoferul Ion Ene a fost trimis, 
tot luni dimineața, să aducă tomate 
de la Nedeia, oale de 75—80 km. 
Cum la grădină nu a găsit încărcă
tori. a început să cutreiere pe cîmp, 
dar1 pină la urmă s-a întors în sat, 
unde a dat de inginerul șef al coope-

Din grădinile 
ale județului Dolj , au fost 
pină acum aproape 115 000 tone le
gume și, potrivit evaluărilor. în 
cîmp se mai află 60 000—70 000 tone, 
din care 15 000—20 000 tone sint to
mate ajunse la deplină maturitate. 
Compararea acestor cifre cu preve
derile graficelor de recoltare pentru 
perioada 14—20 septembrie pune în 
evidență o situație criticabilă ; în 
săptămina oare a trecut au fost cu
lese doar 4 605 tone de legume, cu 
2 000 tone mai puțin decit s-a pla
nificat. iar in săptămina 21—26 sep
tembrie ritmul zilnic de recoltare 
este de 1 000 tone. în primele trei 
zile ale acestei săptămini cantitățile 
recoltate nu au depășit 700—800 tone 
restanțele cele mai mari jnregistrîn- 
du-se la tomate, deci la legumele 
ajunse la maturitate și care sint su
puse perisabilității. Răminerea 
urmă a recoltării a influențat ne
gativ și activitatea întreprinderii de 
producție și industrializare a legume
lor și fructelor din Calafat, care. în 
ultima săptămînă, a funcționat doar 
cu 65—70 Ia sută din capacitate. Se 
pare, că aceste deficiente au determi
nat direcția generală de 
Ministerul Agriculturii să 
de a asigura 
prin aducerea de tomate 
tul Teleorman. Fapt este că primele 
7 vagoane cu roșii au si sosit.

A aduce roșii din Teleorman, cind 
în grădinile de legume ale Doljului 
se află acum, gata coapte, aproape 
20 000 tone tomate, care ar asigura 
funcționarea fabricii din Calafat la 
întreaga capacitate, nu se dovedește 
a fi o soluție stimulativă pentru spo
rirea producției de legume.

Cauzele unei astfel de stări de lu
cruri sint mai multe, dar să anali
zăm doar două dintre ele : organi
zarea recoltării și a transportului re
coltei. Ne aflăm la grădina de legu
me a C.A.P. „Steagul roșu" din 
Moțătei. Șefa fermei, Maria Oșca, 
asistată de trei îndrumători retnași 
la umbra unui pom. „dirija" de ia 
distanță mersul recoltării. La între
barea dacă se îndeplinește graficul 
de livrări sîntem asigurați că totul 
se desfășoară așa cum s-a stabilit. 
Privind însă cit stringeau cei 15—20 
de cooperatori de pe un lan de 50 
hectare cu tomate, pe care se află 
cel puțin 250 tone de. roșii ajunse la 
maturitate, te întrebi dacă nu le-ar 
trebui citeva toamne pentru a le re
colta. Dar șefa fermei ne pune sub 
ochi graficul săptăminal și. jude
cind după cifrele consemnate acolo, 
rezultă că se încadrează, într-adevăr. 
în ritmul de... 5 tone pe zi. Că vor 
trebui să mai treacă vreo 50 de zile 
pentru a strînge numai Iegurpele 
coapte. în acel moment, acesta este 
alt aspect al problemei. După felul 
in care factorii de conducere al coo
perativei, ca dealtfel și ai comunei 
ignoră activitatea și rezultatele de la 
grădina de legume se nare că 
aceștia au și uitat cind se coc roșiile. 
Nu. consideră oare cei ce îndrumă 
mersul campaniei agricole — și răs
pund de aceasta — că a sosit timpul 
să analizeze situația de aici si. mai 
ales. Să ia măsurile de rigoare ?

După un grafic mult „subțiat" se 
recoltează și la cooperativa agricolă

Experiența acestui an, cind unită
țile agricole ialomitene au obtinut 
cea mai mare producție de griu, rea- 
lizind o medie de 3 784 kg la hectar, 
iar la orz aproape 4 000 kg la hectar, 
a scos in evidentă marile rezerve pe 
care Bărăganul ialomitean le are. 
Dacă unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Grivita au realizat 
5142 kg griu la hectar pe o supra
față de 2 600 hectare, cele din consi
liul agroindustrial Gura Ialomiței au 
recoltat doar 2 614 kg griu la hectar 
de pe 3 050 hectare. Diferența de 
2 528 kg griu la hectar existentă in
tre producțiile celor două consilii 
ne-a determinat să poposim mai mult 
în zona consiliului Gura Ialomiței și 
să urmărim ce învățăminte au tras 
lucrătorii ogoarelor din aceste unități. 
La grupa celor 13 tractoare A-l 800 
era prezent președintele U.J.C.A.P., 
tovarășul Zeca Chirică. El ne-a 
spus : „Spre deosebire de.aijii trbcuți 
se simte un adevărat reviriment in 
activitatea unităților agricole. în
treaga suprafață de 1 470 hectare ce 
va fi semănată cu orz este pregătită, 
iar din cele 2 350 hectare ce urmează 
să fie cultivate cu. griu în coopera
tivele agricole, aproape 50 la sută sint 
gata să primească sămînța. O atenție 
deosebită acordăm curățirii suprafe
țelor de resturile vegetale".

Pe tarlalele cooperativelor din co
munele Mihail Kogălniceanu. Gura 
Ialomiței, Luciu și Giurgeni. sute de 
cooperatori cu greble stringeau betele 
de floarea-soarelui. iar alții adunau 
rădăcinile de porumb și floarea-soare
lui. scoase la iveală de pluguri.

Popasul cel mai mare l-am făcut 
la cooperativa agricolă 
unitate care a obtinut o 
medie de griu de 2 120 kg 
(cea mai mică din județul 
Aici am stat de vorbă cu 
comunei. Andrei Pățeanu, care ne-a 
spus : „Ne-am săturat să fim arătați 
mereu cu degetul. Să fim tot în coa
dă. Ne văităm că nu avem forță de 
muncă, dar în sat sint vreo 60 de 
așa-zise cucoane care mănîncă pîine 
fără să o muncească. Astăzi (n.n. — 
22 septembrie), numărul cooperatori
lor prezenti in cimp este cu 62 mai 
mare decit ieri. Unele femei au în
țeles de vorbă bună să iasă la cimp. 
Altele însă ne-au determinat să apli
căm legea. Acum, plătesc și amenda 
și sint și în cimp, la curățirea supra
fețelor de resturi vegetale. Au fost 
amendate Elena Anton, soția casie
rului de la consiliul popular, Florica 
Roșu, Anica Paraschiv, Ana Radu și 
altele. în total; am aplicat 32 de 
amenzi, majoritatea fiind soții de șo-, 
feri, mecanici și mecanizatori, ai că
ror bărbați sint muncitori vrednici, 
dar prea îsi cocoloșesc nevestele".

în dimineața zilei de 23 septem
brie. pentru transportul cooperatori
lor în cîmp la Giurgeni a mai fost 
nevoie de două remorci. Și cînd te 
gindești că pină mai, ieri se văitau de 
lipsa forței de muncă. Iată un e- 
xemolu ce trebuie neapărat urmat 
si de comitetele de partid din alte 
comune.

Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scînteii"

giurgiu , Problema problemelor

Culesul legumelor Io C.A.P. Drăgă- 
nești-Vlașca, județul Teleorman 

Foto : M. Lastnic

în

rativei. Fără multe explicații, aces
ta l-a trimis de unde a venit, pentru 
că nu are oameni să-i inoarce auto
vehiculul.

Din cele 37 autocamioane reparti
zate la data de 19 septembrie com
plexului de legume și fructe Cernele, 
22 autovehicule au staționat peste 
timpul normal, unele timp de 6—10 
ore ; in perioada 1—15 septembrie, 

■ la complexul de legume și fructe din 
Pielești, 171 autocamioane au înre
gistrat 1324 ore peste timpul 
mat, ceea ce reprezintă 7,7 ore 
dia de staționare pe mașină la 
cărcare. Această medie este 
mult depășită la încărcat.

folosirea
resort din 
ia măsura 
capacității 
din jude-

Giurgeni, 
producție 
la hectar 
Ialomița), 
primarul

nor- 
me- 
des- 
însă 

unde 
timpul de staționare depășește 10 ore 
pe autovehicul. Fapt este că. de la 
începutul campaniei, cele 
autocamioane repartizate 
horticol județean abia au reușit să 
facă oi cursă in 12 ore pe o oistanța 
medie ce nu depășește 50 km.

Cauzele acestei situații trebuie 
căutate în modul defectuos în care 
a fost concepută organizarea trans
portului, ca și in lipsa de răspundere 
a celor chemați să certifice. prin 
semnături, timpul efectiv de lucru al 
șoferilor. Deși există indicația ca 
autocamioanele să fie repartizate pe 
principalele unități producătoare de 
legume sau complexe legumicole, 
acest lucru nu s-a făcut. Pină acum, 
factorii răspunzători la nivelul jude
țului nu și-au găsit timp pentru a se 
întîlni măcar o dată pe teren spre a 
îndrepta ceea ce s-a greșit la înce
put, socotind, probabil, că e mult 
mai ușor să se acuze reciproc, pe 
baza cifrelor și diverselor consem
nări din situațiile lor statistice. 
Aceasta in condițiile în care, seară 
de seară, rămîn pe cîmp 800—1 100 
tone tomate recoltate. O intervenție 
hotărită se impune din partea co
mandamentului județean pentru a- 
gricultură. Pentru că e greu de cre
zut că acesta se simte intr-o' postu
ră de invidiat, știind că, pentru a 
satisface nevoile de legume ale ju
dețului. trebuie să aducă tomate din 
Teleorman. în timp ce grădinile pline 
cu roșii ale Doljului rămin neculese.

Iosif POP
Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scînteii"

LA COMBINATUL PETROCHIMIC TELEAJEN

230—240 
trustului Noua instalație - in probe tehnologice

transportul
Președinta cooperativei agricole de 

producție Greaca, ins. Georgeta O- 
prea. ne spune că soarele din 
ceste zile a dogorit-o mai mult de- 
cît in miezul verii. într-adevăr. este 
un fenomen puțin obișnuit : porum
bul se recoltează la o temperatură 
de peste 30 de grade. La această 
temperatură înaltă muncesc peste 250 
de cooperatori, alături de mașinile 
lor. hotărîti să adune toate roadele 
cîmnului. La cooperativa agricolă 
Greaca, porumbul a fost recoltat pină 
ieri de pe 250 hectare din cele 480 
cite s-au cultivat in acest an. S-a 
strîns porumbul. în primul rind. de 
pe solele unde urmează să se în- 
sămînteze grîu și orz ; iar ieri
arau ultimele suprafețe destinate se
mănatului. Oamenii muncesc cu mult 
sirs, dar in curtea cooperativei a- 
gricole se aflau peste 200 tone de 
porumb cu umiditate mare, care nu 
a fost primit in bază. Cooperatorii 
l-au întins pe o platformă pentru a 
fi solarizat. ..Problema problemelor11 
o constituie însă aici transportul. 
Fapt care impune o intervenție mai 
promptă pentru mobilizarea tuturor 
forțelor satului la transportarea po
rumbului in hambare.

La cooperativa agricolă de produc
ție Frasinu. șefa unei ferme. Ioana 
Stan, muncea alături de 30 de coo
peratoare la depănusarea si încăr-

a-

se

carea porumbului in camioane cu re
morci. care plecrțu de aici direct la 
bază. Nici un știulete sub cerul li
ber. Tot ceea ce se recoltează se 
transportă in aceeași zi. Din cele 200 
de hectare cite are ferma, recolta a 
fost strinsă mecanizat de pe 60 hec
tare. suprafață ne care urmează să 
se semene griul. în schimb, la coo
perativa agricolă Pietrele. 100 tone 
de porumb erau depozitate in cimp 

este drept. pe un pat de paie și 
coceni — dar in mod normal nu 
aici trebuiau să se afle, ci in depo
zit. Două femei așteptau de citeva 
ore mașinile, iar mecanizatorul cu 
tractorul încărcător plecase .după... 
eoă de băut. Aici munca ar putea 
fi caracterizată in trei cuvinte : lipsă 
de organizare.

în județul Giurgiu s-au cultivat 
97 600 hectare cu porumb, din care 
s-au recoltat Pină joi 13 800 hec
tare. Aceste două cifre sint sufi
cient de concludente pentru a de
termina organele agricole din județ 
să compare ritmul atins cu 
data obligatorie pină la care tre
buie să fie încheiată recoltarea po
rumbului. în mod cert vor trage 
concluzia că se impune să se acțio
neze mai ferm pe teren. în fiecare 
unitate, in fiecare fermă.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

Două imagini de companie agricolă din județul Botoșani : Recoltarea me
canizată a porumbului la C.A.P. Vorniceni (sus). Cele mai bune rezultate 
la insămințările de toamnă s-au înregistrat pină acuma în consiliul unic 

agroindustrial Coțușca, de unde a fost surprinsă imaginea de jos
Foto : V. Anania

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
La Găești „temperatura" a ajuns la 

minus 18 grade. Nu este insă vorba 
de temperatura atmosferică, ci de 
performanța pe care o va atinge noul 
tip de frigider de uz casnic ce va fi 
introdus in curind in fabricație la în
treprinderea de frigidere din aceas
tă localitate. Recent a fost asimilat 
in producția de serie și frigiderul cu 
motocompresor de 140 litri, în va
rianta trei stele (o stea reprezintă mi
nus șase grade).

Aici nu se vorbește însă de o per
formanță singulară, ci de un mă
nunchi de realizări. Intre acestea, lo
cul II ocupat de colectivul intreprin- 
derii în întrecerea socialistă intre 
unitățile din ramura sa de activitate, 
după opt luni din acest an. Din 
bilanțul realizărilor ne vom opri la 
prestigiul dobindit pe piața externă 
de frigiderele care poartă marca 
„Arctic". Sint produse care se ex
portă in numeroase țări, intre care 
Italia, Belgia, R.F.G., Olanda, țări cu
noscute ca fiind ele insele producă
toare de frigidere. Pe fondul solicită
rilor intense de frigidere românești, 
colectivul întreprinderii și-a onorat 
integral, pină la sfirșitul lunii iulie, 
planul anual la export. Un succes 
demn de apreciat !

Care sint căile pe care colectivul a 
acționat pentru îndeplinirea, cu un 
avans substanțial, a sarcinilor anuale 
la export ? îl ascultăm pe tovarășul 
Traian Novolan, directorul întreprin
derii : „încă de la începutul anului.

printr-o colaborare strînsă cu specia
liștii de la întreprinderea de comerț 
exterior „Electroimportexport", ne-am 
asigurat un portofoliu bogat de co
menzi. Acest lpcru a fost posibil 
printr-o bună cunoaștere a „pulsu
lui" pieței externe, prin prezentarea 
clară a posibilităților largi de care 
dispunem în vederea satisfacerii soli
citărilor partenerilor de peste hotare. 
Apoi, urmărirea zilnică a producției 
destinate exportului, asigurarea rit
mică atit a aprovizionării tehnico- 
materiale. cit și a mijloacelor de 
transport pentru expedierea produse
lor au determinat onorarea promptă 
a tuturor comenzilor. Iar faptul că 
in ultimele luni au crescut solicită
rile la export — numeroși clienți au 
cerut suplimentarea livrărilor — do
vedește prestigiul pe care ■ l-am do
bindit datorită calității ireproșabile a 
produselor noastre — ♦cpresie a com
petenței profesionale a colectivului.

Am vrut să-i vedem Ia lucru pe cei 
care iși pun semnătura pe marca 
„Arctic". Secția a II-a montaj-gene- 
ral : aici se finalizează eforturile ce
lorlalte secții. Trecînd de la un Ioc 
de muncă la altiil, in fluxul benzilor 
de montaj, frigiderele iau contururi 
din ce in ce mai precise. Secția de 
montaj constituie un barometru sen
sibil al activității celorlalte secții și 
ateliere ale întreprihderii. Orice dere
glare a ritmului producției in diferite 
faze tehnologice — la termoformare. 
agregate-compresor, carcase — s-ar

repercuta în fluxul de montaj. Or. 
munca in secția finalizatoare. aproape 
complet automatizată, se desfășoară 
cu precizia unui metronom.

— în urma măsurilor stabilite de 
consiliul oamenilor muncii în vederea 
programării corespunzătoare a pro-

Instalația de piroliză din cadrul 
Combinatului petrochimic Teleajen 
a intrat in probe tehnologice. Un 
succes de prestigiu al constructorilor 
și montorilor de pe această impor
tantă platformă de investiții, cu atit 
mai valoros cu cît la inceputul aces
tui an pe șantier se inregistrau se
rioase rămineri în urmă, îndeosebi 
la montajul utilajelor. Mobilizîn- 
du-se intens, constructorii, montorii 
și beneficiarul au reușit să „com- 
nrime" timpul, recucerind rămînerile 
în urmă. Ing. Alexandru Praiă. șeful 
Grupului de șantiere Teleajen. ne 
precizează : „Obiective prevăzute în 
grafice cu o durată de realizare de 
cîteva săntămini au fost executate 
in citeva zile, urmărindu-se cu stricte
țe satisfacerea exigențelor de calitate. 
Așa este cazul montării supapei de 
la cuptorul ..Stein". Echipa de con
structori a comunistului Emilian Bu- 
dușan a făcut totul numai in 36 de 
ore. lucrind zi și noapte fără între
rupere. Durata prevăzută in grafice
— 7 zile".

Aceleași ritmuri înalte de lucru au 
fost consemnate și la alte lucrări. 
Bunăoară, la montarea suporților de 
susținere a conductelor, cei 140 de 
oameni de sub conducerea maistru
lui Ion Nichita au ciștigat citeva 
săptămini printt-o muncă entuzias
tă, bine organizată. Nu pot fi tre
cute cu vederea nici eforturile celor 
18 muncitori din echipa experimen
tatului constructor Tudor Mușat. La 
montajul unor estacade metalice, 
platforme, balustrade, scări și altele
— confecții și construcții, metalice, 
care reprezintă nu mai puțin de 
1 800 de tone — au înregistrat ade-; 
vărate recorduri de viteză în ‘pro
ducție.

Asemenea exemple de dăruire și 
pasiune au mobilizat la maximum 
energiile întregului colectiv de con
structori. de montori. de electricieni. 
Pentru ca randamentul lor să fie cit 
mai ridicat, proiectantul și benefi
ciarul s-au aflat tot timpul în insta
lație. Pe loc. intr-o strinsă conlucra
re cu maiștrii și șefii de echiDă. de
ciziile au fost date operativ, cîsti- 
gindu-se zile extrem de prețioase.

Șeful pirolizei, inginerul Constan
tin Cojocaru, ne-a vorbit cu admira
ție despre înalta exigență a munci
torilor la efectuarea probelor cu aer, 

«azot, la uscarea fină a instalațiilor 
și inertizarea lor, la diverse alte 
operații pentru verificarea riguroasă 
a etanșărilor. imbinărilor, a agrega
telor etc. Echipele conduse de șeful 
de atelier Constantin Gruia, de mais
trul Mircea Nicolau, de la serviciul 
mecanic-energetic, au realizat lucrări 
de cea mai bună calitate.

Așadar, probele tehnologice au în
ceput. Operatorii și mecanicii din 
schimb se află la posturi urmărind 
exigent această ultimă fază înainte 
de intrarea in funcțiune a celor trei 
mari instalații care compun piroliză. 
„Deși unele montaje s-au realizat 
într-un termen foarte scurt, sint de 
calitate — aprecia inginerul. Avînd 
experiență de la primele pirolize de 
la Pitești și Brazi, credem, că vom 
reuși să scurtăm de data aceasta du
rata probelor cu cel puțin o lună de 
zile". Piroliză are, așadar, posibilita
tea să producă mai curind. Văzind 
la toți acești petrochimiști cită pa
siune. cit. interes, pun in munca lor 
pentru atingerea țelului propus, am 
plecat, și noi de la . Teleajen cu con
vingerea că nu se poate ca succesul 
să nu fie de partea lor.

LA FABRICA DE FOSFOGIPS DIN BACĂU

Discuțiile sterile nu pun la lucru utilajele
în urmă cu aproape un an de zile, 

în ziarul nostru publicam un articol 
referitor la situația neeorespunzătoa- 
re a lucrărilor pe șantierul fabricii 
de plăci din fosfogips din cadrul 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Bacău. Revenim, deci, după un 
an și constatăm cu surprindere că 
lucrurile se află aproape în același 
stadiu. Acest important obiectiv eco
nomic, în care s-au investit impor
tante fonduri financiare și materiale, 
destinat să producă un valoros ma
terial de construcții — plăcile din 
fosfogips — dintr-o materie primă 
secundară, aruncată in mod obișnuit 
la haldă, nu funcționează nici in 
ziua de azi, deși trebuia să intre in 
producție incă din luna septembrie 
1978.

— Cit a pierdut economia națio
nală de pe urma acestui fapt ?

— Mult, aș putea spune chiar foar
te mult, apreciază ing. Costache 
Coca, directorul combinatului. Pen
tru că prin realizarea a 100 000 tone 
de fosfogips pe an se puteau econo
misi circa 70 000 tone de ciment. Fo
losite numai în construcția de lo
cuințe, aceste plăci ar fi fost sufi
ciente pentru realizarea a circa 
20 000 de apartamente. Dar în loc să 
ridicăm blocuri, am înălțat aici, lin
gă combinat, un adevărat munte de 
reziduuri. In plus, am fost puși in 
situația să scoatem din circuitul 
agricol și o mare suprafață de teren.

De la inceput trebuie spus că în
treaga construcție este terminată, iar 
utilajele sosite pină acum sint mon

tate aproape în întregime. în mod 
firesc, in cel mai scurt timp ar 
trebui să înceapă producția de 
plăci. Imposibil insă, pentru că 
nici acum. după 3 ani și ju
mătate, pe șantier nu au sosit utila
jele care trebuiau livrate de între
prinderea mecanică de utilaj minier 
din Baia Mare. Constituie acest fapt 
un inconvenient atit de mare ?

— Evident, ne răspunde tovarășul 
director. Fără cei 247 vagoneți pen
tru uscarea și transportul plăcilor și 
al cleștilor de manipulare — utilaje 
complexe, în greutate de 1,5 tone fie
care — fabrica nu poate funcționa 
nici un moment. Precizez că toate 
aceste utilaje, ca și filtrul pentru 
stația de epurare a apelor reziduale, 
panourile și deflectoarele pentru us
care, axele pentru reductoare și al
tele trebuiau livrate, conform con
tractelor, incă din trimestrul II al 
anului 1978.

De atunci termenele de livrare au 
fost reprogramate de încă vreo 10—12 
ori, dar nu au fost respectate. Ulti
mul termen-angajament al între
prinderii băimărene a fost in luna 
martie a.c. Ce-i drept, 140 de vago
neți au fost trimiși ia Bacău încă 
din anul trecut, dar, prezentînd de
fecțiuni de fabricație, au fost retur- 
nați la Baia Mare pentru remedieri. 
Și de atunci se tot așteaptă... O pa
ranteză. Nelivrarea acestor utilaje 
impiedică și montarea unor utilaje 
din import. La ora actuală stau pe 
șantier prese, centre hidraulice și 
alte utilaje și mașini sosite din Im
port. in valoare de circa 21 milioane 
lei. care nu pot fi montate fără uti
lajele de la Baia Mare.

De ce nu-și onorează întreprinde
rea băimăreană obligațiile contrac
tuale ferm asumate ? Nu are capa
citatea tehnică necesară pentru în
deplinirea acestei sarcini 1 Nicirie- , 
cum. Specialiști din ’’combinat nte^au 
spus că furnizorul de utilaje și bene
ficiarul nu ajung să se înțeleagă din 
cu totul alte motive. In prima parte 
a acestui an. I.M.U.M. Baia Mare a 
livrat combinatului din Bacău un 
filtru pentru instalația de epurare a 
apelor reziduale. Acesta a sosit pe 
șantier fără cartea tehnică și docu
mentația de execuție. Motiv pentru 
care conducerea combinatului refuză 
să-l plătească. De aici... intermina
bile discuții. „Ne dati banii pentru 
filtru — vă dăm restul de utilaje", 
i-au somat cei din Baia Mare. Și de 
atunci tratative, note, adrese, totul 
însă în zadar.

Nu mai trebuie să stăruim asupra 
ineficientei totale a acestui mod de 
e acționa. Dacă cei răspunzători nu 
vor renunța la această optică păgu
bitoare și la pozițiile „ireconciliabile" 
adoptate, va trebui să mai treacă 
mult timp pină ce fabrica de fosfo
gips va fi pusă in funcțiune, iar < 
economia națională va continua să 
piardă milioane și milioane de lei. 
Or. asemenea situație este inaccep
tabilă. iar cei în drept sint datori să 
ia cît mai grabnic măsurile necesare 
oentru Ca investiția să fie realizată 
in cel mai scurt termen.

SEMNALE PE ADRESA UNOR FURNIZORI
• ÎNTREPRINDEREA DE POMPE BUCUREȘTI este 

solicitată să livreze urgent cele 5 pompe contractate și 
necesare finalizării instalației de separare paraxileni 
din cadrul Combinatului petrochimic Midia-Năvodari-
• Deși fronturile de lucru sint asigurate, iar mon

torii pregătiți, pe șantierul instalației de dietilanilină de 
la Combinatul petrochimie Pitești, lucrările sint ținute 
in loc datorită lipsei' a 8 filtre cu tambur (furnizor — 
ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE UTILAJ MINIER 
DIN BAIA MARE), a unul schimbător de căldură și a 
patru autoclave cu agitator de la ÎNTREPRINDEREA 
MECANICA DE UTILAJ CHIMIC BUCUREȘTI, pre
cum și a 8 pompe NIL 200. pe care trebuie să le exe
cute ÎNTREPRINDEREA DE POMPE BUCUREȘTI.

• Fabrica de uree de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Bacău se află într-un stadiu avansat de exe
cuție, Punerea ei în funcțiune mai depinde însă de 
operativitatea ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ CHI
MIC PLOIEȘTI, care trebuie să livreze un striper de 
128 tone, ÎNTREPRINDERII „GRIVIȚA ROȘIE" 
BUCUREȘTI, datoare cu un condensator de carburant,

precum și de BENEFICIARUL însuși, care are sarcina 
să asigure piesele speciale de înaltă presiune și să 
găsească furnizorul pentru două rezervoare.
• Peste scurt timp, instalația de celofibră superioară 

de la întreprinderea de fibre artificiale Dej va intra 
in funcțiune. Cu condiția ca ÎNTREPRINDEREA ME
CANICĂ DE UTILAJ CHIMIC BUCUREȘTI, ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC BUZĂU și 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC ȘI FORJĂ 
DIN RÎMNICU. VÎLCEA să asigure ultimele utilaje 
tehnologice : filtru viscomatic, xantogenor, cristali- 
zoare și dizolvor viscoză.

Așteptăm, bineînțeles, din partea furnizorilor mențio
nați un răspuns prompt și măsuri operative menite să 
urgenteze livrarea acestor utilaje.

Constantin CAPRARU, Gheorqhe BALTA,
Dan CONSTANTIN

la tribuna „Scînteii"
din țară, să se creeze disponibilități 
pentru export. Dar, pentru a alinia 
toate performanțele frigiderelor rea
lizate aici la nivelul celor mai bune 
realizări pe plan mondial a fost ne
voie de o temeinică muncă de con
cepție, de restructurare, pe principii

stabiliți, cit și designului frigiderelor, 
adică formei și aspectului produselor, 
care se realizează in funcție de prefe
rințele fiecărui partener. Și aceasta, 
in condițiile sporirii eficientei fabri
cației. Bunăoară, dacă in urmă cu 
cinci ani pentru fabricarea unui fri-

Un succes de prestigiu al colectivului întreprinderii de frigidere — Găești

PLANUL LA EXPORT PE ACEST AN 
-INTEGRAL REALIZAT

ducției, s-a asigurat întregul stoc de 
repere necesare desfășurării neîntre
rupte a montajului — menționează 
ing. Ion Untărescu, șeful secției. 
Dealtfel, prin măsuri bine gindite, rod 
al propunerilor oamenilor muncii, in 
ultimii cinci ani a fost posibilă du
blarea producției intreprinderii, prac
tic pe aceleași spatii, cu dotări mini
me realizate în bună măsură prin 
autoutilare.

Sporirea capacității productive a 
permis ca, in paralel cu onorarea 
contractelor încheiate cu beneficiarii

ale tehnicii moderne, a organizării În
tregului proces de producție.

Parcurgînd lista partenerilor ex
terni, ni se pare important de relevat 
faptul că frigiderele românești au reu
șit să se impună pe piața externă, să 
fie competitive in 15 țări. Explicația 
pe care ne-au dat-o mai multi munci
tori și specialiști cu care am stat de 
vorbă a lost aceea că in fabricația 
produselor s-a acordat importantă atit 
lucrurilor esențiale, aspectelor funda
mentale legate de functionarea Rigu
roasă la parametri tehnico-economici

gider se consumau 39 kWh energie 
electrică și 8,6 kg combustibil conven
țional, în 1981 consumurile unitare 
sint de numai 27 kWh energie elec
trică și de 7,2 kg combustibil con
ventional.

Desigur, succesul la export al fri
giderelor românești este legat de 
eforturile specialiștilor din atelierul 
de concepție pentru reproiectarea 
constructivă și tehnologică a unor 
repere. Astfel, prin reproiectarea con
densatorului și asimilarea unei noi

tehnologii de fabricație a tubului de 
încărcare, precum și prin reproiec
tarea unor repere supradimensionate 
s-au obtinut importante economii de 
materiale scumpe (cupru, argint, alu
miniu). Prin toate măsurile de acest 
fel. in opt luni din acest an, cheltu
ielile materiale s-au diminuat cu 
3 milioane lei. Concomitent, s-au 
adus . perfecționări funcționale. De 
pildă, compartimentul de joasă tem
peratură permite conservarea de lun
gă durată a produselor congelate la 
temperatura de minus 18° C. iar dez
ghețarea se face automat, cu ajuto
rul unei rezistente electrice. Merită 
reținut în mod deosebit faptul că prin 
reproiectarea unor tehnologii de fa
bricație, consumul de energie electrică 
la beneficiar se va reduce in acest 
an cu 15 la sută.

— Cum se asigură atragerea între
gului colectiv al întreprinderii Ia în
deplinirea și depășirea sarcinilor la 
export 7

— Am prezentat deschis oamenilor 
sarcinile pe care le avem, problemele 
cu care ne confruntăm și ce este de 
făcut — ne spune directorul T. No
volan. Dar nu numai atit. Am intro
dus un sistem de informare operativă 
a muncitorilor asupra mersului înde
plinirii planului la export. Acum ei 
cunosc în orice moment ce producție 
exportăm, cu ce cheltuieli materiale

realizăm fiecare frigider, cit de com
petitive sint produsele noastre, ce 
performanțe calitative trebuie să În
trunească un tip sau altui de frigider. 
Cind au aflat că un minut de stațio
nare a mașinilor ne costă 6 394 lei ei 
au inteles că, de folosirea la capaci
tatea maximă a potențialului tehnic 
de care dispunem depinde realizarea 
la timp a fiecărei comenzi.

Pentru anul acesta, colectivul intre
prinderii s-a angajat să realizeze su
plimentar 10 000 de frigidere. Acest 
obiectiv poate fi realizat, cu condi
ția insă ca principalul furnizor — 
Combinatul siderurgic Galați — să li
vreze cît mai curind cele aproape 
500 tone tablă de 0,8 mm restante.

De pe banda de montaj general iese 
un frigider marca „Arctic" avînd ini
țialele „N.F.". Frigiderul este reali
zat in conformitate cu normele fran
ceze — ne explică tovarășul Virgil . 
Diaconescu — reprezentantul Oficiu
lui de control al calității mărfurilor. 
Rind pe rind, după o riguroasă și 
detaliată verificare, primesc viza de 
control alte și alte frigidere. Exigen
tele producției pentru export sint aici 
respectate de grija neostenită pentru 
prestigiul mărcii fabricii, pentru spo
rirea competitivității produselor pe 
piețele externe.

Gheorqhe ANGHEL
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pasionate la viața prezentului
în curind vor fi date publicității numele laureaților din cea de-a treia 

ediție a Festivalului național „Cîntarea României". i
Ne-am adresat, pentru a comenta principalele orientări și problemele 

ridicate de producția cineaștilor amatori lui Ion Popescu-Gopo — care a 
fost președintele juriului în Competiția finală a cinecluburilor.

— Seria de filme pe care am vă
zut-o, producțiile acestui an (prece
dentul echivalînd cu perioada nece
sară pregătirii) și mai ales spectaco
lele întrecerii finale — denotă cu cer
titudine un salt calitativ față de pe
rioada anterioară, incluzînd creații 
interesante și plăcut de urmărit.

Se impune mai întîi observarea bo
găției și diversității tematice, odată 
cu cea a varietății opțiunilor, demer
surilor stilistice. Iată de pildă, la re- 
portaj-anchetă am urmărit, printre 
altele, județul Constanța („Contras
tele") în concurența cu Alba („Rap
sodia muncii") și Dîmbovița („în o- 
biectiv — ordinea și disciplina"), fil
me cu un conținut și mesaj asemănă
tor, dar cu abordări diferite, originale, 
servite cu talent și inteligență. Fina
la a inclus documentare pure, dar și 
unele cu elemente artistice. Iarăși 
foarte interesante prin felul variat 
in care depășeau concretul spre me
taforic au fost eseurile cinematogra
fice, precum „Cîntare omeniei" (Con
stanța). „Geneză" (Brașov), „Piatra 
de foc Ia temelia casei" (Bacău). Re
marcabile mi s-au părut și filmele 
de ficțiune, unele grave, altele comi
ce. unele deconectante, altele mai 
direct și sever moralizatoare. Aș da 
în acest sens ca exemplu : „Statui de 
lut" (Olt-Slatina), „Altă do vestă" 
(Vaslui). Să nu omit, de asemenea, 
filme tehnico-științifice. precum „Re- 
conditionarea lingotierelor" (Caras- 
Severin). „Deltaplan" (Brașov), ului
toare orin informație.

— Dar desenul animat 7
— Acesta poate fi considerat ca o 

pasiune principală a cinefililor ro
mâni. El a căpătat — probabil dato
rită faptului că animația e mai puțin 
costisitoare și mai eficace în prezen
tarea subiectelor și atitudinilor — o 
amploare deosebită, dezvoltîndu-se 
nu numai cantitativ, ci și calitativ, 
în chip evident. Toate filmele de a- 
cest fel pe care le-am văzut erau in
teresante, dar cu deosebire cele in
tr-o formulă concisă și directă, reali
zate la Brăila, Caraș-Severin, Hune-

doara, București, Sibiu, Dolj, Bacău, 
Suceava, Mureș, Cluj, Timiș, Arad — 
adevărate focare de animatori.

— Ce observații mai generale, ce 
recomandări aveți de făcut cu pri
vire la calitatea și funcțiunea socială 
a mișcării de amatori 7

— Consider necesar să semnalăm 
tendința unor cinecluburi de a se în
trece cu profesioniștii — în felul a- 
cesta anulindu-se sau ignorîndu-se 
particularitățile filmului de amatori.

Filmul de amatori e cu atît mai 
bun cu cit e mai... specific local, pre- 
zentînd fenomene familiale, caracte
ristice realizatorului, întimplări sau

Convorbire cu
Ion POPESCU-GOPO

teatre
• A.R.I.A. (la Ateneul Român) : Re
cital ,dc chitară JULIAN BREAM (An
glia) — 16 ; Concert tie Închidere. Di
rijor : IOSIF CONTA. Solist : ALDO 
C1CCOLINI — plan (Italia) 19 ; (la 
Opera Română) : Oedip — 20.
■ Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 15, A treia țeapă
— 20, (la sala Atelier) : Idolul și Ion 
Anapoda — 15. Așteptîndu-1 pe Godot
— 19.30. J
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria 
de sticlă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Infidelitate conjugală — 19,30
• Teatrul Mic : Nebuna din Chaillot
— 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă 
diană — 20.
• Teatrul
14 — 19,30.
• Teatrul
— 19.30.
• Teatrul 
Mizerie și 
dio) : Noaptea umbrelor 
o Teatrul Giulești (sala 
Jean, fiul lui Ion — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Andorra 
(premieră) — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria) : Idolul femeilor — 
19,30, (sala Savoy) : Veselie la Tănase
— 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română" ; La 
fintîna dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră la 
rinichi — 19,30.
• Circul București : Music hali la circ 
(premieră) — 19.30.

probleme relevate în perimetrul în
treprinderii, județului, imagini izvo- 
rind din observația sa. din atitudinea 
sa de elogiere sau critică etc.

Specificul filmului de amatori stă 
în personalitatea și autenticitatea o- 
mului muncii în raport cu viața, cu 
problematica socială, morală, profe
sională. Am apreciat mai degrabă 
filmele făcute stingaci, dar denotind 
efortul, pasiunea de a face, de a 
crea, cu mijloace mai puține, dar. în 
chip evident, genuine, originale. Am 
dori să vedem și mai mult în filmele 
din Maramureș — Maramureșul și 
sufletul maramureșenilor, în cele din 
Banat — Banatul și bănățenii ș.a.m.d. 
și, dimpotrivă, și mai puține filme 
de amatori axate pe probleme gene
rale’ sau, și mai grav, fictive, false. 
Ceea ce nu înseamnă — să evităm 
orice confuzie 1 — că nu apreciem 
peliculele ce apelează la ficțiune, 
pentru a aborda diverse aspecte de 
morală, educație, învățămînt. Dar și 
aici ceea ce se impune este eviden
ța „culorii locale". Doar filme bazate 
pe o atare observație — și atitudine 
de reflectare și creație — pot crea, 
în ansamblul lor, imaginea caracte
risticilor și bogăției poporului nos
tru — pe care și producțiile cineclu
burilor trebuie s-o conțină.

A imita felul de a sonda și mai 
ales de a expune materia vieții — ca
racteristic profesioniștilor — operație 
chiar bine făcută, constituie totuși o 
imitație. Un demers inadecvat. în a- 
cest sens, consider o greșeală și sur
să a neînțelegerii, a confuziei valori
lor, faptul că diferite județe, între
prinderi au apelat, în întrecerea 
pentru „Cîntarea României", la în-

drumători profesioniști. Căci, după 
cum reiese chiar din unele producții 
pe care le-am trecut în revistă, aceș
tia, fie din grabă, din comoditate, fie 
din lipsă de timp, în loc să instru
iască și să formeze cadre, fie au pus 
chiar mina și au lucrat, fie au zis 
„emulilor" : „fă ca mine !“ Și astfel, 
iarăși, specificul (de care am tot vor
bit pînă aici) dispare.

Ar trebui ca în viitoarea ediție a 
festivalului „Cîntarea României", A- 
sociația cineaștilor să fie mai atentă 
în problema îndrumătorilor care-și 
dau benevol concursul, instruind pe 
cineamatori. Iar la concurs, in apre
ciere și ierarhizare, să se facă dife
rența între echipele obișnuite și cele 
ce au sfătuitori proveniți din cadre 
profesioniste, instructori angajați. 
Căci nu e același lucru cind ai asis
tență calificată și prezinți copie stan
dard sau, dimpotrivă, nu beneficiezi 
de atari condiții, lucrezi în condiții 
mai grele.

Formulind și alte cerințe ale cine- 
amatorilor ; cum, evident, aceștia au. 
în genere, aparatură și materiale 
bune, dar nu au pelicula — aș pro
pune reînființarea centrului de deve
lopare — pentru toți, in condiții e- 
gale și profesionale — centru care a 
luat naștere, dar și-a închis repede 
porțile, nu știu de ce. și care ar con
stitui un ajutor excepțional pentru 
cineamatori.

îmi amintesc, ca de o experiență 
pozitivă, că, de pildă, cu luni in urmă, 
la Harghita, cineclubiștii s-au întîlnit 
cu profesori de la I.A.T.C. și repu- 
tați profesioniști. S-a discutat, urmă- 
rindu-se noutăți cinematografice, nu 
probleme administrative, ci unele de 
analiză a filmelor, probleme de artă 
și tehnică cinematografică. în acest 
6ens, cred că și cursurile de inițiere 
cinematografică organizate de sindi
cate și 
petate 
tate și 
tori o merită cu prisosință. Consti
tuie, cum bine știm, un fenomen de 
masă, include un număr, aș zice fan
tastic (în sine sau dacă mă gîndesc 
și la alte țări), de cineamatori, cu o 
rețea foarte mare de cinecluburi, cu 
multe filme excepționale. Din selec
ția finală a acestei noi ediții a „Cîn- 
tării României" se pot desprinde do
cumentare, pelicule științifice, eseuri, 
filme de animație ce pot fi oricind 
prezentate în programele TV sau pre
luate (în condiții tehnice de transpu
nere de pe 16 pe 35 mm) și proiec
tate în sălile de cinematograf. Pro
ducția cineamatorilor este o expresie 
directă atît a nevoii de creație și fru
mos al oamenilor muncii, cit și a do
rinței lor 
alități și 
tualității.

C.C.E.S. ar trebui reluate, re- 
și chiar inițiate cu regulari- 
ritmicltate. Mișcarea de ama-

de a exprima prin artă re- 
deziderate morale ale ac-

Convorbire realizată de
Natalia STANCU

cotl-

de operetă : Văduva 

de comedie : Există

„Nottara" (sala 
noblețe — 19,30,

vese-

nervl

Magheru): 
(sala Stu- 

19.
Majestic) :

cinema

Teatru 
muncitoresc 
la Tîrnăveni

în orașul chimiștilor Tîrnăveni 
din județul Mureș a fost creat — 
din inițiativa unor inimoși ani
matori — primul teatru munci
toresc din județ. Cei peste 100 
de artiști care alcătuiesc colecti
vul acestei instituții de cultură 
sint muncitori și muncitoare, 
tehnicieni maiștri, ingineri și 
alți oameni ai muncii de pe ma
rea platformă chimică din loca
litate. de la întreprinderea de 
geamuri, din unitățile industriei 
alimentare și ușoare. Pe afișul 
de debut al teatrului a fost în
scrisă piesa „Adolescenții" de 
Ion Cătină, în regia lui Constan
tin Săsăreanu.

A FESTIVALULUI

(Agerpres)

Eternul grai 
al ținutului natal 
(Urmare din pag. I)
o lună / Pîn’ce te-oi lua de 
bună". Iată și o producție de o 
mare nostalgie : „Cind de-acasă 
am plecat / Ziua bună mi-am 
luat / De la pomii înfloriți / De 
la dulcii mei părinți / De la gră
dina cu flori / De la frați, de la 
s urori ! De la uși, de la portiță / 
De la dulcea mea drăguță / De 
la fir de mutătoare / De la draga 
șezătoare / De la struț de busuioc 
/ De la feciorii din joc / De la 
struț de lămiiță / De la fete din 
uliță / Rămîneți toți sănătoși / 
Ca bujorii de frumoși / Să fiți 
toate sănătoase / Ca rujile de 
frumoase". ■ Extraordinară este 
poezia următoare : „Rău ii stă 
muntelui, rău / Fără flori și fără 
brazi / Ca și mie fără frați / 
Rău ii stă muntelui, rău / Fără 
brazi și fără flori / Ca mie fără 
surori / Rău ii stă muntelui, rău 
/ Fără brazi, fără molifți / Ca 
mie fără părinți". Instreinatul 
este persecutat de natură, de 
dor, de jele, la acest sentiment 
îngrozitor de singurătate con
tribuind întreaga natură : „Suflă 
vintul de pe munți / Vine-mi dor 
de la părinți / Suflă vintul de 
pe brazi / Vine-mi dorul de la 
frați / Suflă vintul de pe flori / 
Vine-mi dor de la surori / Suflă 
vintul, iarba crește / Dorul min- 
drei mă topește" sau : „Ș-așa-mi 
vine citeodată / Să mă sui la 
munți de piatră / Să-mi fac 
ochișorii roată ! Să mă uit în lu
mea toată / Să-mi văd mamă, 
să-mi văd tată / Și pe mindra 
citeodată / Să-mi văd frați, să-mi 
văd surori / Și pe mindra cind 
mi-e dor".

...Cît de singur poate fi un rîu; 
cit de singură este marea, to
tuși ; cit de singură poate fi o 
pădure necutreierată ; cit de 
singur poate fi un individ fără 
țară și cerul fără paseri...

TIMIȘ: Mărfuri de sezon în magazinele cooperativelor de consum
Cooperația de consum din jude

țul Timiș se preocupă permanent 
de buna organizare șl aprovizio
nare a unităților sale comerciale. 
Printr-o mare diversitate de măr
furi de calitate, supermagazinele șl 
supercoopurile din acest județ — 
multe dintre ele construite în ul
timii ani — satisfac solicitările 
cumpărătorilor. Printre unităti.e 
reprezentative se numără super
magazinele din Buziaș (din foto
grafie). Ciacova. Recaș. Lovrin ș.a., 
cu suprafețe comerciale de peste 
1 009 mp, care cuprind numeroa
se raioane pentru desfacerea de 
confecții, tricotaje, textile, incăl- 
țăminte, articole electrotehnice șl 
de menai etc., precum si restau- 
r<l?ne această perioadă, magazinele 
cooperativelor de consum s-au a- 
provizionat cu o gamă largă de 
mărfuri pentru sezonul de toamnă.

In fotografie : modernul maga
zin al cooperației de consum din 
Buziaș. *

INTERNAȚIONAL

A IX-A EDIȚIE

Ansomblul instrumental „Hyperioh" din București
Foto: Sanda Radu

GEORGE ENESCU
Concert de muzică

romaneasca
Prin programul celor două bine

cunoscute ansambluri instrumen
tale „Hyperion" și „Ars nova" — 
scena festivalului a adus în prim 
plan și creația muzicală actuală, 
să spunem, opusuri așternute pe 
portativ în ultimul deceniu. O oca
zie să asculți 12 noi compoziții, să 
poți să le compari, să afli care 
sint căutările, cuceririle compozi
torilor noștri de azi. Pentru că și 
Iancu Dumitrescu, la pupitrul for
mației ..Hyperion", si Cornel Tăra- 
nu, dirijind ansamblul clujean 
„Ars nova", alături de instrumen- 
tiști-soliști care au știința tălmă
cirii partiturilor moderne — și-au 
propus dintotdeauna ca în concer
tele lor să noteze „cronica timpu
lui", să vorbească despre creativi
tate — ca program estetic, despre 
noi direcții stilistice din peisajul 
componistic românesc. Nu vom 
face analiza a tot. ce s-a cîntat 
timp de trei ore in Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii, deși 
fiecare pagină, in felul ei, a căutat 
să limpezească anume opinii des
pre întrepătrunderile posibile din
tre banda magnetică și spontanei
tatea interpreților, dintre poezie și 
plastica sonoră... Dar, pentru 
exemplificare, ne vom opri totuși la 
citeva momente.

Si anume, din concertul ansam
blului „Hyperion" : piesa „Soliloc- 
viu" de Nieolae Brânduș. o operă 
progresivă. în care imaginația in
strumentiștilor este stimulată de 
impulsurile benzii magnetice ; 
„Cumpăna porții" de Octav Ne- 
mescu — o adîncă stare de reve
rie, întreruptă din cind in cind de 
întrebări, de nedumeriri, parcă o 
febrilă căutare a echilibrului ; pie
sa lui Iancu Dumitrescu, însufle
țită de sonoritățile instrumentelor 
populare, care-ți dă sentimentul 
înălțimii, al spațialității.

Iar din repertoriul „Ars novei" : 
„Cintecele fără dragoste" de Cor
nel Țăranu — o invitație la pro
funda meditare. la desprinderea 
esenței filozofice a versurilor lui 
Nichita Stănescu și cvartetul 
„Anamorfoze" de Șerban Nichifor 
— (pagină premiată la concursul 
internațional „Gaudeamus" din 
Olanda) — o piesă de factură 
neoenesciană, de o distinsă vibra
ție. o țesătură rafinată, țîșnită din 
șeva cintului popular.

Smaranda OTEANU

Agenda 
festivalului

Programul I

• La ora 16,00, pe podiumul 
Ateneului Român : recitalul de 
chitară susținut de Julian Bream — 
Anglia.
• Tot la Ateneul Român, la ora 

19.00, în concertul de închidere, 
dirijat de Iosif Conta, orchestra 
simfonică și corul Radiotelevi- 
ziunii române propun pagini de 
C. D. Georgescu, Bârtok și Enescu.
• Prima scenă lirică a țării pre

zintă în ultima zi a Festivalului 
internațional „George Enescu". la 
ora 20 — opera „Oedip". în rolul 
titular : David Ohanezian.

Pascal Bentoiu
Compozitor de profundă gindire 

și exigentă elaborare. Pascal Ben
toiu a abordat genul operei inspi- 
rîndu-se din creații ale literaturii 
universale, cărora, după exemplul 
capodoperei enesciene „OEDIP", 
le-a conferit un conținut nou. o ex
presie distinctă, între acestea, ope
ra „HAMLET“ s-a impus ca o lu
crare românească de largă recu
noaștere în țară și peste hotare, fi
ind interpretată in audiție de con
cert. pusă în scenă la Opera Româ
nă din București si la Opera muni
cipală din Marsilia, premiată, tipă
rită si prezentată in prestigioase e- 
misluni de radioteleviziune. Aceas
ta se datorește viziunii originale în 
lumina căreia clasica tragedie crea
tă de Shakespeare a cunoscut o va
lorificare specifică teatrului muzi
cal contemporan. Compozitorul a 
realizat libretul concentrind în două 
acte esența conflictului între cate
gorii de ordin moral, filozofic, ca 
uzurparea și minciuna, pe de o parte, 
și cutezanța de a cunoaște și dez
vălui adevărul, pe de altă parte. Re- 
liefînd mesajul marelui clasic al 
dramaturgiei universale, în nuanțe
le psihologice generoase ale sincre
tismului muzical-scenic. P. Bentoiu 
a consacrat astfel valențele perma
nent umane ale adevărului cuprins 
aici. Decantarea elementelor 
asigură în acțiunea teatrală 
nală o desfășurare explicită, 
barocă, este determinată în
dia muzicală nou creată de necesi
tatea unei maxime interiorizări a 
caracterului personajelor. Acest 
principiu își află împlinirea prin 
contopirea cuvintului cu sunetul și 
gestul pină la muzicalizarea, am 
putea spune completă, a teatrului, 
urmărind sensul etic pe care-1 ex
primă acesta. Declamația cîntată 
— solistică sau corală — devine 
mijloc de redare a sentimentelor și 
situațiilor într-o dinamică impre-

care 
origi- 
chiar 

trage-

opera „Hamlet“
sionantâ. Aceasta este organic aso
ciată unui discurs simfonic de un 
relief și. o intensitate intr-adevăr 
excepționale, dovedindu-se edifica
toare, așa cum am arătat, și sub 
forma audiției de concert.

Drumul spre o interpretare per
fect adecvată unei creații atît de 
complexe este de obicei dificil și 
nu poate fi parcurs decit in etape. 
Se poate spune că actuala prezen
tare a tragediei muzicale „HAM
LET" de Bentoiu in cadrul festi
valului internațional dedicat cente
narului enescian corespunde pe 
de-a-ntregul cerințelor unui spec
tacol de autentică măiestrie. în re
gia Iul George Teodorescu, opera 
cunoaște o tălmăcire subtilă, dar 
expresivă pînă în cele mai intime 
componente. Ajuns la maturitatea 
deplină, spectacolul este acum lim
pezit de orice rutină sau convențio
nalism. concis, puternic. Scenogra
fia semnată de Roland Laub se in
tegrează activ, armonios in concep
ția de ansamblu. Florin Diaconescu, 
în rolul titular. împreună cu Silvia 
Voinea — Ofelia, Marcel Angeles- 
cu. Iulia Buciuceanu, Elvira Cîrje, 
Adrian Gheorghiu și Nieolae Con- 
stantinescu au știut să redea într-o 
lumină vie. captivantă personajele 
întruchipate, stimulînd participarea 
în același spirit a cîntăreților debu
tant! în spectacol. Marcel Roșea și 
Bogdan Panou. Un merit substan
țial în reușita spectacolului aparți
ne lui Stelian Olariu, care a pregătit 
corul, și lui Cornel Trăllescu. care a 
asigurat o competentă conducere 
muzicală. Prin excelentele sale ca
lități. noua versiune a spectacolului 
cu opera „HAMLET" de Pascal 
Bentoiu îndreptățește atributul 
unei premiere și onorează cu pleni
tudine interesul si aprecierea publi
cului.

Vaslle TOMESCU
4*

9,00 Teleșcoală
9,40 Telecinemateca (reluare) „Dr. 

Blackwell"
10.ââ Muzică populară
11,25 Literatura română Șt. O. Iosif (III)

12,00 Din sălile de concert și de specta
col ale Festivalului internațional 
George Enescu

13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv 
18,05 Agenda Festivalului internațional 

_ George Enescu ,
Săptămîna politica
1001 de seri

18,35
18,50
19.00 Telejurnal
19,30 „Foarte bine !“
20,00 Festivalul internațional George 

Enescu
21,00 Teleenclclopedla

21,30 Film serial : „Sfidarea"
22.25 Telejurnal a Sport
22.45 Nocturnă TV

Programul 2

19,00 Telejurnal
19,30 „Foarte bine f
20,00 Festivalul internațional 

Enescu
21.00 Mica bibliotecă veselă
21.45 Muzică de jazz
22,25 Telejurnal • Sport
22.45 Nocturnă TV

George

15;

GRĂDINA FESTIVAL

• Ana și „hoțul" : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15. MODERN
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
19,45.
a Duelul — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
Mașina timpului — 9 : TIMPURI NOI. 
a Stefan Luehian : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18;-20,15, EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. z
• Convoiul : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
a „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 : FESTIVAL — 9: 12; 16: 
19, FAVORIT — 11,30; 14,15; 17; 19.45 
FEROVIAR — 9; 12; 16; 19.
a Io, ho, ho : BUZEȘTI — 15; 17; 19. 
a Procurorul acuză : DRUMUL SĂRII
— 16; 18: 20.
a învățătorul : COTROCENI
17,30; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : POPU
LAR - 15,30; 19.
• Zăpada albă a Rusiei : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Orele fiicelor : PROGRESUL — 16; 
18; 23.
• Piedone în 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.
0 Orașul tăcerii : SALA MICĂ A 
PALATULUI - 17,15: 20. GRADINA 
BUZEȘTI — 19.30, DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20.
• Pe aripile vintulul : PATRIA — 9; 
13.30; 18.30.
• Campionul : CAPITOL — 9; 12:
15,30; 13,30, la grădină — 19.15.
« Serpico : VICTORIA — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 19,45.
• Articolul 420 : LIRA — 15.30; 19, la 
grădină — 20.
a Basme ecranizate — 9,15; 11.15;
13,15; 15,15 împrumută-mi vocea astă- 
seară — 17,15; 19,30 : DOINA.
a Un șerif extraterestru : PACEA — 
14; 16; 18; 20, --------------- -------- -------
— 19.15
a Polițist sau
9; 11,15; 13.30; 
HOTEL —. 20.
• Marfă furată : GLORIA — 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
a 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.
a Războiul stelelor : MIORIȚA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 19,45, CULTURAL — 
9; 11.45; 14,30; 17,15; 19.45.
a Aventuri în Marea Nordului :
MUNCA - 12; 15,30; 17,45; 20.
• Trecătoarea : FLACĂRA — 14; 16; 
18; 20.
a Cariera mea strălucită : ARTA — 
9; 11.15; 13.30; 15.45;’ 18; 20, la grădină
— 19,30. GRADINA MIORIȚA - 19.30. 
a Sint timid, dar mă tratez : GRA
DINA GLORIA — 20.
a Ciinele electronic : GRĂDINA CUL
TURAL — 19,30.

delincvent : VOLGA —
15,45; 18; 20,15, PARC-

De la ingineria genetică din laborator
la practica productivă

I

lucru cuLa recenta consfătuire de 
cadrele din cercetare și invățămînt 
din agricultură, industrie alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nieolae Ceaușescu. sublinia 
sarcina cercetării științifice de a crea, 
prin metode speciale, soiuri și hibrizi 
cu însușiri superioare celor actuale: 
„în mod deosebit este necesar să 
crească rolul geneticii, al ingineriei 
genetice, al biochimiei și altor disci
pline care au un rol hotărîtor in 
realizarea de mutații și schimbări re
voluționare in structura plantelor și 
animalelor, deci in realizarea unor 
soiuri și animale cu caracteristici su
perioare, care vor asigura realizarea 
revoluției agricole, a revoluției în 
știința agricolă".

în adevăr. între aceste discipline, 
ingineria genetică, această nouă ști
ință, reprezintă una din căile cele 
mai promițătoare în direcția înfăp
tuirii revoluției agrare. Ea ne oferă 
posibilitatea de a crea soiuri de griu 
și de orz cu un potențial de producție 
de 10 000 pînă la 15 000 kg la hectar, 
hibrizi de porumb cu o capacitate de 
producție de 20 000 pină la 25 000 kg 
la hectar, hibrizi de floarea-soarelui 
de 5 000 pînă la 6 000 kg la hectar. Va 
putea fi. de asemenea, sporit conți
nutul de substanțe utile (proteine, 
grăsimi, zaharuri. fibre) și se vor 
crea disponibilități de biomasă pentru 
fabricarea de etanol și metanol.

De la asemenea cerințe și rezultate 
posibile in viitor au pornit dezbate
rile specialiștilor in inginerie gene
tică și ameliorare, din toate unitățile 
de cercetare din țară, organizate re
cent la Pitești sub auspiciile Acade
miei de științe agricole și silvice. în 
lumina indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, cel de-al IX-lea 
simpozion național de genetică cu 
tema „Ingineria genetică" a fost un 
prilej de analiză a stadiului actual al 
rezultatelor obținute și, pe această 
bază, au fost formulate o serie de 
concluzii și s-au făcut propuneri 
pentru dinamizarea și concentrarea 
eforturilor specialiștilor din toată 
țara.

Care este stadiul actual al ingine
riei genetice în țara noastră? Ce își 
propun specialiștii din acest dome
niu ? Ce măsuri concrete vor fi lua
te pentru îndeplinirea sarcinilor de 
creștere a producției agricole ? Re
ținem din referatele și discuțiile 
purtate citeva dintre opiniile parti- 
cipantilor :

„Desigur că ingineria genetică este 
o metodă atrăgătoare pentru amelio
rator, arată ing. Iancu Căbulea. șeful 
laboratorului de ameliorare a po
rumbului de la Stațiunea de cercetări 
agricole din Turda. însă pentru a 
obține, aplica sau dezvolta aceste 
rezultate sint necesare colective com
plexe de specialiști, adesea greu de 
format în acest domeniu de vîrf. în 
comparație cu metodele clasice prin 
care se imprimă o serie de calități 
noi, ingineria genetică, prin tehnolo
gia ei specifică (ADN recombinant), 
manipulează o singură genă, deci 
transferă o singură însușire (de 
exemplu, numai o genă, cea fixa'toare 
de azot este transferată la specii de 
grîu. porumb etc., pentru ca acestea 
să capete însușirea de a fixa azotul 
din aer). Această nouă tehnologie ne 
obligă să facem un inventar : ce do
rim să obținem, ce însușire ne inte
resează mai mult și este mai impor
tantă la o specie sau alta. Să nu nu
trim insă speranțe exagerate cu pri
vire la calitățile noi impuse plantelor. 
Există de pe acum domenii în care 
așteptăm rezultate bune, certe, cum 
este folosirea azotului atmosferic de 
către plante neleguminoase. elimi- 
nînd astfel utilizarea îngrășăminte
lor și la fel de important este să 
urmărim creșterea conținutului de 
proteine al unor plante de cultură, 
cercetări cu implicații enorme în 
aportul proteinelor la nutriția întregii 
omeniri. Pe noi. amelioratorii. ne in
teresează asemenea direcții. Cred că 
cercetarea nu trebuie însă să își îm
prăștie forțele și căutările în prea 
multe direcții. în ceea ce ne privește, 
sîntem interesați să colaborăm în 
cadrul echipelor complexe ce se vor 

organiza, contribuind, pe măsura po
sibilităților noastre, la realizarea sar
cinilor din acest domeniu".

„Ingineria genetică, in care avem 
de pe acum contribuții originale, 
arată dr. Liviu Popa, de la Institutul 
de virusologie „Șt. S. Nidblau", ne 
oferă mari satisfacții în domeniul în 
care lucrez, iar in agricultură are 
perspective si mai mari, cu rezul
tate importante pentru economie. In 
ce privește tehnologia în sine (ADN 
recombinant) a ingineriei genetice 
(izolarea unei gene, studierea ei. 
transferul ei in cromozomul altei spe
cii), ea este aceeași de la bacterie 
pină la plante si animale, aceeași 
pentru toate domeniile : agricultură, 
medicină, biologie etc. Iată de ce o 
concentrare a dotării, o colaborare 
strînsă între toți specialiștii, indife
rent de unitatea in care lucrează, un 
schimb permanent de experiență sint 
necesare, obligatorii chiar pentru 
parcurgerea in ritm mai rapid a eta
pelor cercetării pe baza unei expe
riențe deja cîștigate de unele colec
tive. După părerea mea. ca om care 
lucrează de cîțiva ani în inginerie 
genetică, institutul nostru si cel de 
biologie se află într-un stadiu mai 
avansat cu cercetările, aș spune chiar 
că există un decalaj de circa 5 ani 
între aceste colective și cele din agri
cultură. Sigur, se poate recupera in 
timp scurt această distanțare, iar co
laborarea noastră cu specialiștii de 
la Fundulea. rezultatele preliminare 
obținute confirmă că este pe deplin 
posibil".

...Desigur, nu ne putem propune o 
inventariere fie si sumară a nume
roaselor rezultate comunicate. cele 
mai multe cu caracter teoretic funda
mental. dar unele și cu aplicații certe 
în cultura cartofului, porumbului, 
tutunului, în pomicultură, silvicultu
ră. zootehnie, 
etc.' în scopul 
productive și 
ori condiții de

Considerăm totuși că timpul afectat 
dezbaterilor propriu-zise, și mai ales

industria alimentară 
creării de forme mai 

mai1 rezistente la boli 
mediu.

sint promi- 
explicîndu-se 
început ale 
intr-un do- 

Perioada 1978—
de

caracterul de schimb de experiență 
al întilnirii ar fi fost mai bine folo
site dacă multi dintre cei care au sus
ținut referatele și-ar fi gospodărit 
mai bine spațiul afectat, în așa fel 
incit mantia groasă a bibliografiei să 
nu ascundă rezultate încă firave. 
Fără indoială, in aceste cazuri, ar fi 
fost mai utilă o dezbatere dedicată 
elucidării unor aspecte constructive, 
practice, in măsură să amplifice pri
mele rezultate, chiar și modeste.

în concluziile simpozionului s-a 
arătat că rezultatele obținute pînă 
acum in ingineria genetică in agri
cultură. deși modeste, 
țătoare, neimplinirile 
prin dificultățile 
unei metodologii noi 
meniu de vîrf. 
1980 a fost o perioadă de spe
cializare a cadrelor, de informare și 
documentare, de asimilare a metodo
logiei și tehnicii de lucru, de dotare 
cu aparatură și chimicale din im
port. Acum există cadre de cercetare 
specializate valoroase, animate de 
dorința de a obține rezultate cit mai 
utile. Actualul program de cercetare 
ce vizează ingineria genetică, elabo
rat de Academia de științe agri
cole și silvice și Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, cores
punde cerințelor producției. Progra
mul insă trebuie lărgit, iar temele de 
cercetare mai bine conturate.

Pentru ca 
să nu rămînă 
între specialiști, 
toate propunerile făcute 
simpozionului să fie analizate de 
către A.S.A.S. și C.N.Ș.T., în vederea 
luării măsurilor necesare. Ținind- 
seama de rezultatele obținute pînă în 
prezent, există premise ca cercetă
rile viitoare in domeniul ingineriei 
genetice să intre într-un ritm mai 
rapid și mai eficient, obținîndu-se 
încă din anul agricol care vine rezul
tatele pe care producția le așteaptă 
de la știință.

consfătuire 
o discuție 

necesar oa 
• în cadrul

această 
numai 

este

Elena MANTU

OGORUL ȚĂRII
cîmpul de acțiune

al cercetării agricole
(Urmare din pag. I)
re și frîngere a plantelor la toate 
culturile pentru asigurarea recoltării 
mecanizate in bune condiții și fără 
pierderi. La porumb trebuie scurtată 
talia plantei și Înălțimea de inserție 
a știuleților și sporit conținutul de 
boabe al știuleților la 85,86 procen
te ; avem de realizat un conținut 
sporit de proteine și o bună calitate 
Ia grîu. orz, porumb, leguminoase etc.

Pentru perspectivă, cercetarea ști
ințifică are sarcina de a crea, prin 
metode speciale, soiuri și hibrizi cu 
însușiri mult deosebite de cele ac
tuale. Una din aceste metode este 
aceea a ingineriei genetice, iar to
varășul Nieolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, a subliniat 
rolul important al acesteia in crearea 
de noi forme de plante de cultură 
cu însușiri superioare delor actuale, 
considerind această nouă știință 
drept calea cea mai promițătoare a 
înfăptuirii revoluției agrare.

Și alte direcții noi de cercetare s-au 
desprins cu claritate din ampla expu
nere a secretarului general al parti
dului. la recenta consfătuire de lucru 
cu cadrele din cercetare și învăță- 
mînt din agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și gospodărirea 
apelor. Problemele analizate, modul 
în care s-a desfășurat consfătuirea 
sint decisive pentru viitorul agricul
turii și al tării noastre.

Nimic nu ia înfățișarea hazardu
lui, a imposibilului, totul este așezat 
pe o cunoașteri profundă a posibi
lităților noastre, dar și a nivelului la 
care a ajuns cercetarea agricolă în 
alte țări, cu care sîntem 
ne comparăm și chiar să 
cern, așa cum ne-o cere 
general al partidului.

Sint multe de făcut pentru ca re
zultatele obținute pe suprafețe mici 
să se extindă pe spații cit mai mari, 
pentru ca rezultatele din lanurile 
experimentale să ajungă în timpu
rile largi și să devină peisajul gene-

datori să 
ne între- 
secretarul

modernizării, 
soiuri și hibrizi
țării. Pot spune 
răspunderile ce

al 
și 
in

ral al agriculturii, pentru ca produc
țiile mari să nu fie numai carte de 
vizită, de onoare, a unor unități 
fruntașe, ci realizările fiecăreia din 
unitățile de producție din toată țara, 
înțelegem că știința agricolă se va 
impune doar atunci cind ea. rezul
tatele ei se vor oglindi in toate 
ogoarele țării, pe fiecare suprafață 
(ie pămînt muncită.

Am dăruit mulți din anii mei. 
agriculturii. Am participat activ, 
efectiv pentru ca agricultura noastră 
să înainteze pe calea 
să beneficieze de 
care să contribuie la sporirea pro
ducției agricole a ’
acum, meditînd la 
ne revin tuturor din programul agri
culturii și sarcinile conținute in 
cuvintarea secretarului general al 
partidului, la cerințele ca cercetarea 
să fie mai bine pusă in valoare, pe 
măsura încrederii în capacitatea oa
menilor de știință, a cercetătorilor, 
a specialiștilor români, afirmată 
incă o dată de secretarul general 
partidului, că agricultura, ca 
știința în general, se află azi 
plină revoluție tehnico-științifică — 
parte integrantă a revoluției teh- 
nico-științifice — că revoluția în 
agricultură, în științele agricole nu 
poate fi și nu este gindită in afara 
unor mutații . ' ' ’ ‘
actuale. în ceea ce privește agricul
tura. ea va face ca ziua de mîine a 
țării, rezultatele obținute in agricul
tură, parte componentă a indepen
denței noastre, să fie așa cum le 
gîndește secretarul general al parti
dului. Iar la această zi de miine 
sintem chemați să aducem și noi. cer
cetătorii, priceperea și rodul muncii 
noastre. Trebuie să o facem, și o 
vom face, cu respectul față de nobila 
chemare a omului de știință, față de 
nobila noastră profesie de agronomi, 
cu dorința de a dărui patriei tot 
ceea ce are mai bun fiecare dintre 
noi, așa cum ne-o cere partidul, așa 
cum ne-o cere secretarul general al 
partidului.

profunde ale știmței
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Vizita doamnei Safia Farkash 
la Muzeul de istorie al Republicii 

Socialiste România
Vineri, doamna Safia Farkash, îm

preună cu alte persoane oficiale li
biene. a vizitat Muzeul de Istorie al 
Republicii Socialiste România. în 
timpul vizitei a fost Însoțită de Ta
mara Dobrin, președintele executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Vizita a inceput la expoziția „Do
vezi ale dragostei, înaltei stime și 
profundei prețuiri de care se bucură 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. ale amplelor 
relații de prietenie și colaborare din
tre poporul român și popoarele altor 
țări". Directorul muzeului, Florian 
Georgescu, a prezentat o serie de ex
ponate ce ilustrează cu pregnantă 
vasta activitate revoluționară desfă
șurată cu pasiune de secretarul ge
neral al partidului, președintele tarii, 
pentru înflorirea României socialiste, 
pentru ridicarea neîntreruptă a nive

Intîlniri de lucru româno-libiene
La Palatul Victoriei au avut Ioc. 

vineri, întilniri de lucru româno-li
biene în cadrul cărora a fost anali
zat stadiul îndeplinirii hotăririlor 
adoptate la nivel înalt și s-au stabi
lit măsuri pentru extinderea și di
versificarea cooperării economice si 
tehnice, a schimburilor comerciale 
intre cele două țări.

Din partea română au participat 
Ion Pătan, viceprim-ministru al gu
vernului. președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-libiană de cooperare eco
nomică și tehnică. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Ion Teșu, ministrul agricul
turii și industriei alimentare. Petre 
Preoteasa, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului de 
Stat, al Planificării, Vasile Pungan, 
ministru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, Ion M. Ni
ti /ie, prim-adjunct al ministrului 
«Soiîiertului exterior sî cooperării eco
nomice internaționale. Andrei Păcu
rar, ambasadorul României la Tripoli.

In județul Tulcea s-a încheiat 

recoltarea florii-soarelui
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Tulcea raportează încheierea 
recoltării florii-soarelui pe întreaga 
suprafață de 20 000 hectare.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de Comitetul ju
dețean Tulcea al P.C.R.. se spune :

în spiritul prețioaselor indicații 
date de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, comuniștii, 
oamenii muncii de la sate sînt an
gajați. în continuare, cu toate for
țele la recoltarea și livrarea legume

—COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii**
■ La întreprinderea de piese de 

schimb și utilaj pentru industria 
chimică Satu Mare a început fabri
carea, pentru prima oară în țară, 
a centrifugilor verticale, utilaje care 
pînă acum se importau. Ele sint 
destinate unor întreprinderi produ
cătoare de medicamente și de alte 
produse sintetice.

■ Colectivul de la centrala e- 
lectrotermică Buzău a livrat supli
mentar în sistemul energetic na
țional 11,4 milioane kWh, în con
dițiile reducerii consumului de com
bustibil. Succesul se datorește uti
lizării cu randament sporit a agre
gatelor și eliminării pierderilor la 
instalațiile energetice.

■ In sectorul 2 București a luat 
ființă un cabinet tehnic pentru asi
milarea unor piese care se aduceau 
din import. De atunci și pînă în 
prezent, s-au găsit soluții pentru a- 
similarea a peste 100 de repere, 
ceea ce contribuie la reducerea e- 
fortului valutar al țării.

■ Instalațiile de captare a ener
giei solare montate la unele clădiri 
din Roznov au dat rezultate exce
lente. Experiența de aici se va a- 
plica și la Roman, unde 400 din 
apartamentele ce se construiesc în 
acest an vor fi alimentate cu apă 
încălzită cu ajutorul soarelui.

■ In orașul Abrud a fost dat în 
folosință un nou local de poștă. 
Prin intermediul unor cabluri inter
urbane pe ruta Alba lulia — Abrud 
— Cîmpeni s-a îmbunătățit calitatea 
circuitelor și convorbirilor telefonice.

■ La Întreprinderea chimică din 
Rîșnov au fost elaborate primele 
șorje de poliacrilamidă. Produsul, 
care pînă acum se importa, este 
destinat cu precădere recuperării 
secundare a țițeiului. EI se obține 
Intr-o instalație specială realizată în 

lului de trai al poporului și creșterea 
prestigiului patriei noastre în lume, 
activitate pusă sub semnul marilor 
idealuri de pace, libertate și progres 
ale omenirii;

S-a făcut apoi un popas în fața 
vestigiilor istoriei noastre milenare 
reunite in „Lapidarium" și sala te
zaurelor. fiind admirată măiestria ar
tistică și originalitatea obiectelor cul
turii noastre străvechi, imagini reve
latoare ale civilizației clădite de-a 
lungul veacurilor de poporul nostru, 
ale inepuizabilului său geniu creator.

La încheierea vizitei, doamna Safia 
Farkash a semnat in cartea de onoare 
a muzeului, exprimîndu-și satisfacția 
pentru prilejul oferit de a cunoaște 
dovezi elocvente ale istoriei Româ
niei, ale luptei pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru dezvoltarea și 
afirmarea tării noastre in lumea con
temporană.

Din partea libiană au luat parte 
Musa Abu Freiwa, secretar al Co
mitetului Popular general al planifi
cării. Bashir Jawda. secretar al Co
mitetului Popular pentru reforma 
agrară și îmbunătățiri funciare. Sa
lem L. Mednini. subsecretar pentru 
transporturi și comunicații, alte per
soane oficiale.

★
Vineri a avut loc o întrevedere 

între Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, și Abdul Ati Obeidi, secretar 
al Comitetului Popular al Biroului 
de legături externe al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de vederi in legătură cu as
pecte ale colaborării bilaterale, pre
cum și asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

lor si strugurilor, strîngerea si de
pozitarea porumbului, transportul* și 
însilozarea furajelor, precum si in- 
sămintarea culturilor de toamnă.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru strîngerea la timp 
si fără pierderi a întregii recolte, 
organizarea si desfășurarea în cele 
mai bune condiții a însămîntărilor de 
toamnă si asigurarea tuturor con
dițiilor în vederea obținerii unor pro
ducții bune în sectorul creșterii ani
malelor.

bună măsură de specialiștii între
prinderii.

■ In Piața Izvoare din Baia 
Mare s-a deschis Tîrgul artizanilor 
maramureșeni, care-și propun să 
cultive gustul pentru valorile crea
ției populare autentice. El va fi 
deschis în fiecare săptămînă, în zi
lele de marți, vineri și duminică.

■ în noul cartier Micălaca 5 din 
Arad a fost dat în folosință cel de-al 
1 000-lea apartament din acest an. 
Este de menționat că, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, în 
județul Arad au fost date în folo
sință, peste plan, mai bine de 600 
de apartamente.

■ 21 de cooperative agricole din 
județul Timiș au organizat, pe rîu- 
rile Timiș, Bîrzava și Mureș, ba
lastiere de nisip și pietriș. Materia
lele sînt folosite atit pentru con
strucțiile proprii, cît și pentru nevoile 
altor șantiere din județ. Treabă de 
buni gospodari.

■ Tinere de la întreprinderea 
textilă „Teleormanul" din Roșiori au 
confecționat, din materiale refo- 
losibile, în afara orelor de pro
gram, cearșafuri pentru copiii de la 
grădinița și creșa întreprinderii. Un 
cadou frumos din partea viitoarelor 
mămici.

■ Pentru locuitorii din noile car
tiere Republicii, Cornișa Bistriței și 
Carpați, situate în zona de sud a 
municipiului Bacău, a fost dată în 
folosință o nouă piață agroalimen- 
tară. Piața a fost amenajată cu 
ajutorul cetățenilor, în folosul cetă
țenilor.

■ Pe Strada Nouă din comuna 
Baciu, județul Cluj, s-au înălțat nu
meroase case cu etaj. Acum se află 
în construcție blocuri cu 168 de a- 
partamente.

Întîlnire la
Vineri. 25 septembrie, tovarășul 

Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Assem 
Kansou, membru al Comandamentu
lui Național al Partidului Baas Arab 
Socialist’ din Liban, secretar general 
al partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită in tara noastră.

In cadrul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind pre
ocupările actuale ale celor două 
partide și s-au abordat unele aspecte 
ale vieții politice internaționale.

Cu acest prilej au fost subliniate 
bunele raporturi de colaborare stator-

In noaptea de 26/27 septembrie

Ora 1 devine ora zero
Duminică. 27 septembrie, cea mai 

lungă zi a anului ! O zi de 25 de 
ore. Conform Decretului Consiliu
lui de Stat 190 din 1979. privind 
stabilirea orei oficiale de vară, ora 
unu a ultimei duminici din luna 
septembrie devine ora zero, mar- 
cind revenirea la ora Europei ră
săritene. Pe întreg cuprinsul tării, 
la ora 1. acele ceasornicelor vor fi 
date înapoi cu 60 de minute, in- 
dicind ora zero a aceleiași zile.

Avantajele oferite de creșterea 
timpului de folosire a luminii na
turale pe perioada cuprinsă intre 
prima duminică din luna aprilie si 
ultima duminică din luna septem
brie sint cît se poate de evidente 
sl in acest an. al treilea, de apli
care a orarului de vară. în legă
tură cu aceasta, directorul general 
al Centralei industriale de rețele 
electrice, tovarășul inginer Emil 
Barbu, ne-a spus :

— Potrivit evaluărilor la zi. e- 
conomiile de energie electrică rea
lizate ca urmare a aplicării ora
rului de vară în 1981 s-au ridicat, 
la 220 milioane de kWh, iar pu
terea redusă în orele de vîrf de 
seară a variat între 250 și 480 MW. 
Ce înseamnă aceste economii ? 
Dacă echivalenta cu 80 000 tone 
combustibil conventional sau cu 
60 000 tone de păcură economisite 
nu pare destul de grăitoare, este 
suficient să semnalăm că economia 
realizată la puterea redusă in a- 
cest interval cu 250—480 MW este 
comparabilă cu consumul munici
piului București, situat la circa 500 
MW. După cum economia de 220 
milioane kWh depășește consumul 
în energie electrică pe o lună al 
tuturor întreprinderilor din indus
tria ușoară românească.

— Cum va decurge activitatea în 
transporturi în noaptea de 26/27 
septembrie 7

LA BUCUREȘTI

Expoziția internațională de pesticide
în perioada 22—25 septembrie, 

Bucureștiul a găzduit o interesantă 
manifestare tehnico-economică — 
Expoziția internațională de pesticide. 
Organizarea acestei expoziții specia
lizate, ajunsă la a patra ediție, răs
punde interesului manifestat de nu
meroase firme de peste hotare pen
tru dezvoltarea schimburilor comer
ciale și colaborării tehnico-știintifice 
cu întreprinderile românești în do
meniul fabricării și utilizării produ
selor destinate combaterii dăunători
lor în agricultură.

Producția de pesticide cunoaște în 
ultimii ani o dezvoltare rapidă pe 
plan mondial, determinată în primul 
rînd de eficacitatea acestor produse 
în combaterea dăunătorilor în agri
cultură. în țara noastră dezvoltarea 
producției de pesticide se desfășoară 
pe baza unui program special, care 
are drept principale obiective atît 
sporirea cantităților de produse fa
bricate, cit și lărgirea sortimentelor 
oferite unităților din agricultură. 
Totodată^ una din sarcinile impor
tante înscrise in acest program o 
constituie și asigurarea unui fond de 
marfă sporit la export, pesticidele 
fiind produse cu un grad ridicat de 
valorificare a materiilor prime. Ceea 
ce trebuie subliniat este și faptul că 
sortimentele noi de pesticide puse la 
dispoziția agriculturii au un grad 
extrem de redus de remanentă în sol 
și in celulele vii. Fabricarea acestor 
produse se bazează pe tehnologii ori
ginale, elaborate, de specialiștii din 
unitățile Institutului central de chi
mie. iar noile capacități de producție 
intrate în funcțiune la combinatele 
chimice cuprind utilaje și aparatură 
realizate in cea mai mare parte in 
tară.

— Necesarul de pesticide al agri
culturii românești se completează și 
prin colaborarea în producție cu 
firme de peste hotare. în acest an am 
livrat agriculturii 12 000 tone pesti
cide de mare eficacitate, ale căror

Realizări ale cooperației de consum din județul Vrancea
Ca în toate județele tării, coope

rația de consum vrinceană acordă 
o atenție mereu sporită extinderi; 
și modernizării rețelei sale comer
ciale.

In prezent, din cele peste 800 de 
unități comerciale și de alimenta
ție publică ce-i aparțin, peste 350 
sint amplasate in construcții noi 
sau modernizate in ultimii ani.

Complexele comerciale de la 
Măicănești, Tifeștl, Ciorăști, Sihlea 
și altele, magazinele universale din 
Golești, Cimpeanca, Broștenl. Ru
ginești, Rădăcinești etc., numeroa
sele spații comerciale create la 
parterele blocurilor din Adjud, 
Odobești, Morărești, Măicănești, 
Năruja, Cimpuri etc., pun in evi
dență întreaga măsură a spiritului

C.C. al P.C.R.
nicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Baas Arab Socialist din 
Liban, de ambele părți exprimin- 
du-se dorința ca — in spiritul stimei 
și al respectului reciproc, al convor
birilor și înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel — aceste relații 
să se dezvolte în continuare. în in
teresul popoarelor român și libanez, 
al cauzei păcii, securității și inde
pendentei naționale, progresului și 
colaborării între națiuni.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Dumitru Turcus, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

— De la Departamentul căilor fe
rate aflăm că. printr-un ordin al 
ministrului, s-au stabilit toate mă
surile privind trecerea la ora Eu
ropei răsăritene și aplicarea va
riantei de iarnă a Planului de mers 
pe magistrala București — Man
galia si secțiile adiacente. Pentru 
prevenirea oricăror confuzii sau de
ficiente in transportul feroviar, or
dinul a fost difuzat tuturor unită
ților de cale ferată si prelucrat cu 
întreg personalul.

în esență, este de retinut fap
tul că revenirea la ora Europei ră
săritene nu modifică prevederile 
din mersul trenurilor, aflat in vi
goare. Trenurile de călători și de 
marfă vor fi îndrumate din stații
le de formare, după ora oficială 
de vară, pînă in noaptea de 26 spre 
27 septembrie 1981. la ora 1. care 
devine ora zero. Trenurile de că
lători si de marfă cu ora de ple
care din stațiile de îndrumare după 
ora 1. care devine ora zero, vor 
pleca la orele prevăzute în mers, 
respecțind ora Europei răsăritene. 
Trenitrile de călători, aflate în cir
culație după ora zero, vor opri in 
stațiile de pe parcurs, stabilite de 
regionalele de căi ferate, unde vor 
staționa pînă la ora de plecare din 
mersul prevăzut. Trenurile de 
marfă aflate in circulație după ora 
1. ce devine ora zero. își vor con
tinua mersul oină la statia finală, 
conform dispozițiilor scrise, emise 
de organele C.F.R.. prin care vor 
aviza circulația acestor trenuri.

în concluzie, traficul feroviar va 
decurge normal, fără nici un fel 
de perturbări în programul călăto
rilor.

Așadar, să reținem : ÎN ACEAS
TA NOAPTE. ORA 1 VA DEVENI 
ORA ZERO!

Ioana DABU

substanțe active au fost livrate de 
firme străine, cu care colaborăm de 
mai multi ani, ne spune tovarășul 
Ghearghe Dinu, directorul întreprin
derii chimice Dudești din Capitală.

Această manifestare ' internațio
nală. la care, pe lingă între
prinderile românești de comerț exte
rior, au participat citeva zeci de firme1 
de peste hotare, a oferit un cadru 
optim pentru încheierea unor tran
zacții comerciale reciproc avantajoa
se. Iată ce ne-au declarat citiva din
tre participanții la expoziție.

Reiner Refardt, reprezentant al fir
mei „Stauffer Chemicals" din Elve
ția : „Relațiile bune statornicite de 
mai multi ani cu întreprinderile ro
mânești din agricultură și industria 
chimică vor fi amplificate în viitor 
prin promovarea unor noi forme de 
colaborare reciproc avantajoasă. 
Menționez că, potrivit protocolului 
încheiat cu Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, vom organiza 
la I.A.S. Afumați o fermă-pilot pe o 
suprafață de 1 500 hectare pentru 
culturi de porumb, sola, floarea 
soarelui și cereale, pentru care vom 
asigura întregul necesar de substanțe 
de combatere a dăunătorilor și siste
ma de mașini agricole".

Claus Tiling, reprezentanul firmei 
„B.A.S.F." din R.F. Germania : „Cu 
ocazia desfășurării acestei expoziții 
am stabilit citeva tranzacții concrete, 
care ne fac să socotim drept rodnică 
prezenta noastră la București. Vom 
dezvolta cooperarea în producție cu 
întreprinderile chimice din România 
în domeniul fabricării unor pesticide 
și vitamine de uz zootehnic. Nivelul 
ridicat al industriei chimice româ
nești oferă numeroase posibilități de 
lărgire a schimburilor și căutăm să 
fructificăm din plin aceste premise. 
Țin să remarc organizarea excelentă 
a acestei manifestări, ambianta exce
lentă în care s-a desfășurat".

D. CONSTANTIN

gospodăresc dovedit de cooperația 
de consum vrinceană.

Pe traseele turistice și in zonele 
de agrement, cooperația de consum 
vrinceană a construit o serie de 
unități turistice și de alimentație 
publică apreciate de vizitatori.

Pe șoseaua națională E 20, la 16 
km de Focșani, intr-o zonă vitico
lă se află popasul turistic „Terasa 
Bachus" cu locuri de cazare in că
suțe camping și restaurant. Caba
na „Dumbrăvita" situată la 12 km 
de Focșani. într-o frumoasă pădu
re de salcim, pe drumul județean 
Focșani — Galați, ca și Cabana 
„Căprioara", amplasată în crîngul 
Petrești, la 3 km de Focșani sint 
de asemenea gazde ospitaliere, 
dispunind de locuri de cazare in

Cronica zilei
în zilele de 24 și 25 septembrie la 

Suceava s-a desfășurat o consfătui
re pe tară cu tema „Preocupări ac
tuale pentru reducerea costurilor lu
crărilor de întreținere si investiții la 
drumuri si poduri", organizată de di
recția de resort a Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. în 
colaborare cu Uniunea sindicatelor pe 
ramură. Au luat parte specialiști de 
la direcțiile județene de drumuri și 
poduri, reprezentanți ai Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare. alti invitați.

Problematica abordată cp acest 
prilej a pus în evidență, între alte
le. necesitatea extinderii utilizării 
materialelor locale in construcția și 
întreținerea drumurilor, a reducerii 
consumurilor energetice, a folosirii 
fondurilor constituite Ia nivelul con
siliilor populare pentru îmbunătă
țirea stării de viabilitate a artere
lor de circulație. Participantii au e- 
fectuat. de asemenea, vizite de do
cumentare pe șantierele din zonă, la 
stațiile de sortare-spălare a agrega
telor si la cele de preparare a mix
turilor asfaltice.

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI* 

nr. 5/1981

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 septembrie. In tară : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale în jumătatea de 
nord a țării și Izolat in rest. Vintul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată mai ales în zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
oscila intre 6 și 16 grade, iar cele maxi
me între 16—26 grade, izolat mal ridi
cate. Local se va produce ceață. In 
București : Vreme schimbătoare. Cerul 
va fi variabil, favorabil producerii ploii 
slabe. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 13 șl 15 grade, iar cele 
maxime intre 23 și 27 grade. Dimineața 
ceață slabă. (Ileana Mihăilă, meteoro
log de serviciu).

• SPORT • SPORT
FOTBAL: Etapa a 7-a 

a diviziei A
în avanpremiera etapei a 7-a a 

oampionatului diviziei A la fotbal s-a 
disputat vineri, pe stadionul „Dina
mo" din Capitală. partida dintre 
echipele Dinamo București și F.C. 
Olt. Victoria a revenit fotbaliștilor 
bucureșteni cu scorul de 4—2 (4—1).

Celelalte meciuri ale etapei se vor 
disputa astăzi, după următorul pro
gram : Progresul Vulcan — Jiul Pe
troșani (pe stadionul „Progresul") ; 
F.C. Argeș Pitești — Chimia Rimnicu 
Vîlcea ; Politehnica Timișoara — 
F.C.M. Brașov • A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua ; Universitatea Cluj-Napoca 
— C.S. Tirgoviște ; Universitatea 
Craiova — Sportul Studențesc ; U.T. 
Arad — F.C. Constanța ; Corvinul 
Hunedoara — S.C. Bacău.

Cu excepția meciului Progresul 
Vulcan — Jiul Petroșani, progra
mat la ora 15,00 și transmis la tele
viziune. toate celelalte partida vor 
începe la ora 17,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile. Transmisia se va 
efectua pe programul I. cu începere 
de la ora 16,30.

Campionatele europene 
de volei

La Varna. în ziua a doua a turneu
lui masculin (pentru locurile 1—6), 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 3—2 (12—15, 8—15, 15—6, 15—8,
15—7) formația R.D. Germane. Intr-o 
altă partidă, reprezentativa U.R.S.S. 
a Învins cu scorul de 3—2 (13—15, 
12—15, 15—4, 15—13. 15—10) selecțio
nata Cehoslovaciei.

Rezultate înregistrate în turneul 
feminin, pentru locurile 1—6. dispu
tat la Sofia : Bulgaria—Cehoslovacia 
3—1 ; Ungaria—R.D. Germană 3—0.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 25 SEPTEMBRIE 1981

Extragerea I : 42 45 40 62 78 19 72 
47 55.

Extragerea a II-a : 36 79 66 83 90 20 
6 51 61.

camere sau căsuțe camping și res
taurante.

în orașul Mărășești. în apropie
rea gării, s-a construit Complexul 
de alimentație publică și cazare — 
„Hotel Parc" cu camere conforta
bile, restaurant, bar de zi, brase
rie, terasă, laboratoare de cofetă
rie și carmangerie. In orașul Pan- 
ciu se află, de asemenea, un ospi
talier han de categoria I.

în binecunoscuta stațiune clima
terică Soveja, cu puternic aer ozo- 
nat, se află un frumos han care 
oferă posibilități de găzduire con
fortabilă pentru 60 de persoane. 
Restaurantul și braseria servesc o 
gamă bogată de preparate de bu
cătărie cu specific vrîncean.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A REPUBLICII 

ARABE YEMEN

Excelenței Sale
Domnului colonel ALI ABDALLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe Yemen
SANAA

Ziua națională a Republicii Arabe Yemen îmi oferă plăcutul prilej da 
a vă adresa calde felicitări. Împreună cu urări de sănătate si fericire perso
nală, de pace, progres și prosperitate poporului prieten al tării dum
neavoastră.

Poporul Republicii Arabe Yemen 
sărbătorește la 26 septembrie împli
nirea a 19 ani de la răsturnarea re
gimului monarhic feudal și procla
marea republicii.

Moment de cotitură în istoria mi
lenară a acestei țâri, actul din 
toamna anului 1962 a fost urmat de 
o perioadă agitată, în cursul căreia 
forțele reacționare au încercat nu 
o dată să reia puterea; poporul ye- 
menit a dejucat însă aceste planuri, 
consolidînd regimul republican si 
angaiîndu-se ferm pe calea unor 
adinei transformări economice și 
sociale.

Programele de dezvoltare econo
mică adoptate în ultimii ani acordă 
o atenție deosebită modernizării 
agriculturii, care constituie princi
palul sector al economiei naționale, 
creării unei industrii capabile să 
valorifice potențialul țării în folo
sul propriu și extinderii prospecțiu
nilor geologice. Ca o materializare 
a acestor preocupări. în prezent 
este în curs de realizare un mare 
proiect de dezvoltare a agriculturii 
pe valea Goaf. Așa cum relevă ști
rile transmise din Sanaa, proiectul 
respectiv constă în construirea a 3 
baraje. 52 puțuri și numeroase ca
nale de irigații pentru a căror rea
lizare au fost alocate investiții in 
valoare de 275 milioane de dolari. 
El se va adăuga altor lucrări simi

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI

Un tineret debusolat
Constatările revistei „NEWSWEEK" în legătură cu situația tinerei generații 

din Europa occidentală
Alături de masele de tineri care muncesc sau învață, care participă la 

mișcările sociale pentru un viitor de pace și progres, există în țările 
capitaliste largi categorii de tineri care manifestă atitudini de dezorientare 
în fața vieții, sînt debusolați, lipsiți de orice încredere în ziua de miine, 
care recurg la forme de contestare nu numai ineficiente, dar adeseori 
absurde, sau chiar antisociale, convenabile doar forțelor retrograde. Un 
tablou edificator în acest sens înfățișează revista americană „Newsweek" 
in articolul recent apărut „GENERAȚIA FĂRĂ PERSPECTIVE A EUROPEI 
OCCIDENTALE".

Articolul începe prin a prezenta 
așa-numita „mișcare a squatter-ilor“ 
(prin „squatter* înțelegîndu-se per
soană care se stabilește ilegal pe un 
teren sau intr-o locuință). „Această 
mișcare a apărut la Amsterdam, 
unde tineri fără adăpost s-au instalat 
in apartamentele abandonate ale unor 
clădiri pentru a dormi pe o suprafață 
de cîțiva metri pătrați pe dușumeaua 
gata să se prăbușească. Treptat, miș
carea s-a extins și in alte orașe occi
dentale și a căpătat un caracter larg 
protestatar; exprimindu-se adesea 
anarhic, squatterii se încaieră cu po
liția și aruncă cu pietre in vitrinele 
magazinelor, convinși că manifestă
rile violente constituie cel mai bun 
mod de comunicare cu lumea largă. 
«Noi am inceput cu problemele lo
cuințelor — afirmă un squatter danez, 
în vîrstă de 24 de ani, numit Jered 
— dar curind ne-am dat seama că 
intreaga societate este putredă-*.

Se știe că în anii ’60, mai precis în 
anul 1968, s-au manifestat diferite 
curente și mișcări de tineret comba
tive, nu întotdeauna cu o orientare 
clară, precumpănitoare fiind însă cele 
care se pronunțau pentru țeluri de 
pace și progres social. Făcînd o pa
ralelă cu această situație, revista 
scrie în continuare : „Spre deosebire 
de tinerii europeni optimiști de-atunci, 
noua generație fără perspective din 
Europa occidentală și-a pierdut în
crederea in viitor. Rindurile ei sint 
pestrițe, incluzînd vagabonzi la 
Ziirich, dezertori in Berlinul occiden
tal, jucători la curse in Marea Brita
nie — dar filozofia lor este in mod 
izbitor aceeași : «individualism, nu 
societate- — așa cum afirmă inscrip
țiile scrijelite de ei pe zidurile unor 
orașe".

Frustrată și repudiată de societatea 
de consum, o parte a tineretului 
devine victimă a unor flageluri care 
duc la invaliditate fizică și descom
punere morală. „Abuzul de droguri 
și alcoolismul — scrie revista — sint 
in creștere, ca dealtfel și cazurile de 
sinucidere in rindul adolescenților. O 
gamă largă de droguri, cum e heroi
na, se găsește din belșug. Problema 
drogurilor este deosebit de acută, 
bunăoară, in Elveția, unde 102 tineri 
au 'decedat anul' trecut ca urmare a 
excesului de heroină".
• CAUZELE CRIZEI : ȘOMAJUL, 

LIPSA DE IDEALURI, NEÎNCRE
DEREA ÎN VIITOR. Deși nu merge 
pină la rădăcina răului, revista dă 
unele explicații ale crizei moral-po- 
litice din rindul tineretului. Pe primul 
Ioc este menționat șomajul, arătîn- 
du-se că 40 la sută din toți cei care

„Perspectiva nu este încurajatoare. Dacă nu se va face nimic, starea 
de deprimare a tineretului se va adinei. Nu ducem lipsă de teorii asupra 
cauzelor acestei situații. Dar nici una nu explică ce trebuie să facem 
pentru a oferi o speranță de viitor generației pierdute a Europei occiden
tale" — conchide autorul articolului din „Newsweek" — referindu-se la 
aceste categorii de tineri, a căror stare de spirit și activitate se află in 
contrast vădit eu ale acelor mase largi de tineri care își dau seama de 
adevăratele cauze ale realităților din societatea capitalistă, iși canalizează 
contestarea și protestul in lupta activă pentru reînnoire socială, pentru o 
perspectivă de progres și, mai ales, pentru apărarea dreptului la viață și 
la pace — așa cum o arată, dealtfel, amplele mișcări împotriva înarmării 
nucleare care au loc in prezent in Occident.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

lare desfășurate In cea mal fertilă 
regiune a tării — Tihama. care au 
contribuit deja la extinderea consi
derabilă a culturilor de cafea, ce
reale. bumbac si tutun. Planul de 
cinci ani 1978—1982 prevede, de ase
menea. dezvoltarea in continuare a 
sectorului industrial prin intrarea 
în funcțiune a unor fabrici de ci
ment, aluminiu, conserve și prin 
valorificarea unor importante zăcă
minte de cupru, fier și petrol. Pros
pecțiunile geologice efectuate în 
ultima vreme au arătat că subsolul 
R. A. Yemen dispune de importan
te bogății naturale. între care mari 
resurse petroliere.

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate fată de popoarele 
arabe, de toate popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu interes realizările obținute 
de poporul yemenit în direcția fău
ririi unei vieți noi. între Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Yemen s-au statornicit re
lații de colaborare întemeiate pe 
deplina egalitate in drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc un 
curs ascendent. Fără îndoială că 
extinderea relațiilor româno-yeme- 
nite corespunde intereselor ambe
lor țări si popoare, constituind. în 
același timp, o contribuție la cauza 
păcii1 și Înțelegerii internaționale.

nu au de lucru în țările Pieței comu
ne sînt tineri sub 25 de ani. „Povara 
șomajului cade in mod disproporțio
nat pe umerii tinărului", afirmă po
litologul Stan Taylor, citat de 
„Newsweek",

Mulți tineri — precizează în con
tinuare articolul — se revoltă împo
triva țelurilor și mobilurilor. societă
ții vest-europene. „Virstnicii nu 
trăiesc decit pentru agoniseală — afir
mă o tînără de 17 ani din Ziirich. Ei 
vor să mănince tot ce e mai scump, 
să aibă o limuzină ultraelegantă, să-și 
petreacă concediul in Antile. Dar 
aceste idealuri sint goale, searbăde*. 
în contrast cu aceasta, alți tineri din 
generația actuală își pun cu totul alte 
țeluri : „Noi dorim — afirma o 
tînără elvețiancă — să nu mai existe 
bombe nucleare, să respirăm aer bun, 
să avem locuințe, să ne bucurăm de 
libertatea de a trăi așa cum vrem*.

Nemulțumiri profunde se manifes
tă nu numai în rindurile tinerilor 
care nu găsesc de lucru, ci și printre 
studenți. „Sondaje întreprinse recent 
in Germania federală arată că 
aproape jumătate din studenții din 
țară sint nemulțumiți de actualele 
condiții de învățămint", scrie revista, 
reproducind în continuare cuvintele 
lui Horst Eberhard Richte, un proemi
nent sociolog vest-german : „Tinere
tul de astăzi exprimă teama și deznă
dejdea, un sentiment de disperare 
față de un viitor incert*.
• PRIMEJDIA LUNECĂRII SPRE 

FASCISM. Cum se manifestă protes
tul acestor tineri debusolați ? „în 
Berlinul occidental, tineri furioși au 
transformat eleganta stradă comer
cială Kurfurstendamm intr-un cimp 
de bătaie. Pitorescul Amsterdam este 
frecvent scena unor bătălii în toată 
regula între tineri și polițiști. In 
Marea Britanie -rebelii» și-au în
dreptat furia asupra grupurilor mi
noritare din țară — indieni, pakista
nezi și alți asiatici. Huliganii aderă 
nu arareori la organizații extremiste 
de dreapta, cum este Frontul Natio
nal și manifestă un interes îngrijoră
tor pentru tot ce ține de perioada 
nazistă, inclusiv pentru moda de 
atunci. Mulți scandalagii bine îmbră- 
cați poartă cizme negre și banderole 
cu zvastica hitleristă".

Afirmînd că ar fi greșit să se tra
teze cu superficialitate aceste mișcări 
ale tineretului, autorul articolului din 
„Newsweek" atrage atenția că 
„acești inadaptabili ai anului 1981 
constituie un indiciu al dificultăților 
cu care este confruntată societatea 
(capitalistă — N.R.) în ansamblu".

• PERSPECTIVELE HI
DROCARBURILOR NE
PETROLIERE. Potrivit apreci
erilor O.C.D.E., in țările indus
trializate s-ar putea produce, 
pină în 1990, din nisipuri asfalti
ce, șisturi bituminoase și cărbu
ne, 100 milioane tone de carbu
ranți sintetici. Agențiile de presă 
informează in acest sens că, de 
pildă, guvernul neozeelandez a 
hotărit zilele trecute să lanse
ze un program de un miliard 
de dolari pentru producerea de 
carburanți din gaze naturale. 
Deocamdată, investițiile medii 
necesare obținerii unei produc
ții de un baril pe zi de hidro
carburi din șisturi bituminoase 
sau de metanol sînt duble față 
de cele pe care le necesită ex

tracția de țiței din Marea Nor
dului sau din Alaska.

• INDICATORI VEGE
TALI DE ZĂCĂMINTE 
MINERALE. Specialiștii de 
la catedra de geografie botani
că a Universității din Lenin
grad au întocmit o listă cu- 
prinzind peste 200 de plante care 
indică existența unor depozite 
subterane de minerale. Astfel, 
excrescențele de pe coaja unei 
6pecii de mesteacăn .semnalează 
prezenta unui minereu cu o 
mare concentrație de cobalt. O 
floricică violetă, cunoscută sub 
numele de „floarea somnului" 
din Ural, „vorbește" despre 
prezența în subsol a nichelului, 
iar pe baza existenței unor

specii de garoafe în regiunea 
Altai s-au descoperit zăcămin
te de cupru. Noua metodă bio
chimică de prospecțiuni geolo
gice are o deosebită importan
ță pentru zona înghețului veș
nic, unde cu greu pot fi utili
zate instrumentele obișnuite de 
prospectare.

• MAȘINĂ DE SCRIS 
CU ULTRASUNETE. ° 
firmă americană a realizat un 
nou tip de mașină de scris 
electronică, in care nu există 
mecanisme de transmisie și 
nici conductori caracteristici 
mașinilor electrice. în locul lor 
se află o tijă transmițătoare de 
unde ultrascurte și un micro
procesor cu un înalt grad de 
integrare. Pe tijă saint tăiați

dinți care corespund clapelor. 
Ei au forme diferite și, in ra
port cu aceste forme, se modi
fică undele ultrascurte. Astfel 
se poate determina ce clapă a 
fost apăsată și se poate trans
mite informația mecanismului 
de imprimare.

• DESENE DE DIEGO 
RIVERA. Au fost descoperite 
desene deosebit de prețioase 
realizate de celebrul artist mo1 
numentalist mexican Diego 
Rivera. Ele au rămas uitate pe 
un coridor al Institutului de

arte din Detroit circa 50 de ani, 
pină cind, recent, un arhivar a 
acordat atenție celor trei suluri 
înalte de trei metri, înfășurate 
in pergament. Le-a desfăcut și 
în fața sa au apărut, pe mari 
foi de carton, desenele vestite
lor fresce cunoscute sub denu
mirea „Portretul Detroitului", 
create de marele artist in 1933 
și care acoperă pereții curții 
interioare a institutului. Desco
perirea este considerată a fi 
deosebit de prețioasă. Ele vor 
fi prezentate publicului cu pri
lejul unei expoziții consacrate 
marelui artist plastic al Mexi
cului.

• 13 COPII-EPRU- 
BETA. Pionierul tehnicii de 
fecundare a ovulului „in vitro", 
medicul ginecolog englez Bob 
Edwards, a declarat că în cei 
trei ani de cind a fost pusă la 
punct această metodă s-au năs
cut. datorită intervențiilor sale. 
13 copii-eprubetă : 7 in Austra
lia și 6 în Marea Britanie. Pri
mul din această serie, fetita 
Luiza Brown, s-a născut în 
1978. Anul acesta, a precizat 
el, urmează să se nască în 
acest fel alți 15—20 de copii.

• UN MILION DE 
DOLARI PENTRU UN 
CAL. La cea de-a doua licita
ție internațională de cai din

Caucaz, in numele Iui Armand 
Hammer, președintele firmei 
„Occidental Petroleum Co", a 
fost semnat un contract pen
tru achiziționarea armăsarului 
arab „Pesniar" la prețul fan
tastic de un milion de dolari. 
E drept că și alte exemplare 
grațioase și pline de tempera
ment ale rasei cabaline, selec
ționate și crescute in ferma 
specializată din Terski, au fost 
adjudecate la sume considera
bile, dar nici unul nu a suscitat 
atîta interes cit „Pesniar".

• NOI SPERANȚE IN 
TRANSPLANTUL DE INI
MĂ. Operațiile de transplan
tare a Inimii aproape au Înce
tat, pe la mijlocul deceniului 
trecut, intrucît numai circa 20

la sută din numărul bolnavilor 
care au făcut o astfel de opera
ție au supraviețuit mai mult de 
un an intervenției chirurgicale. 
Interesul fată de transplantul 
de cord a renăscut după ce un 
grup de chirurgi de la Universi
tatea din Stanford (S.U.A.) au 
făcut. începînd din 1968. 209
transplanturi și se așteaptă că 
jumătate din numărul primitori
lor va supraviețui mai mult de 
5 ani. Aceste rezultate ameliora
te se bazează pe posibilitatea 
existentă în prezent de a pre
zice mai precis cind va inter
veni fenomenul de respingere a 
inimii străine implantate. Aceas
ta permite medicilor să admi
nistreze exact la timp medica
mentele care împiedică respin
gerea, redueînd. în același timp, 
la minimum efectele secundare 
nedorite.



LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. „Dobinzile înalte împing tarile sarace 
la ruină"

arată comunicatul reuniunii miniștrilor de finanțe 
al țărilor Commonwealth-ululMESAJUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

ADRESAT PARTICIPANTS IA SIMPOZIONUL 
INTERNATIONAL „OAMENII DE STIINTĂ Șl PACEA" 
SI APELUL ADOPTAT DE PARTICIPANT!! LA SIMPOZION 

DIFUZATE CA DOCUMENTE OFICIALE ALE O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE (De la tri

misul nostru). — Mesajul președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, adresat partici- 
panților la simpozionul internațio
nal „Oamenii de știință și pacea", 
care a avut loc Ia București la în
ceputul acestei luni, precum și Ape
lul adoptat de participanții la simpo
zion au fost difuzate ca documente 
oficiale ale O.N.U.

Mesajul, care evidențiază Înalta 
răspundere ce revine oamenilor de 
știință de pretutindeni in oprirea 
cursei aberante a înarmărilor și a 
producerii de noi arme de distrugere 
in masă,, în înfăptuirea dreptului 
fundamental al omului, dreptul Ia 
viață, prin trecerea la măsuri ime
diate de dezarmare, în asigurarea 
unei păci trainice pe planeta noas
tră și care cheamă la crearea 
unui front mondial al oamenilor de

întrevederi ale șefului delegației române
NAȚIUNILE UNITE. (De Ia trimi- 

«ul nostru). — Șeful delegației Româ
niei la lucrările celei de-a 36-a sesi
uni a Adunării Generale a O.N.U., 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a avut întrevederi 
cu miniștrii de externe ai R.F.G. — 
Hans-Dietrich Genscher, Japoniei — 
Sunao Sonoda, Franței — Claude 
Cheysson, Danemarcei — Kjeld Ole- 
sen. Mexicului — Jorge Castaneda, 
Ciprului — Nicos Rolandis. Irakului
— Saadoun Hammadi, Pakistanului
— Agha Shahi, Indoneziei — Mochtar 
Kusumaatmadja, Somaliei — Ab
durahman Jama Barre.

în cursul convorbirilor a fost tre
cută in revistă evoluția relațiilor 
bilaterale, dXprimîndu-se dorința re
ciprocă de dezvoltare continuă a aces
tora, pe plan politic, economic, teh- 
nico-știintific, cultural, în spiritul 
celor stabilite cu prilejul întîlnirilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
majoritatea conducătorilor statelor 
respective.

Au fost, de asemenea, abordate 
problemele aflate pe ordinea de zi a

„Forul parlamentarilor pentru Națiunile Unite"
NAȚIUNILE UNITE (De Ia tri

misul nostru). — La sediul Națiunilor 
Unite a avut loc o reuniune interna
țională intitulată „Forul parlamen
tarilor pentru Națiunile Unite", la 
care au participat parlamentari din 
diferite țări aflați la New York cu 
prilejul celei de-a 36-a sesiuni a 
Adunării Generale.

La reuniune a luat parte tovarășul 
Nicu Ceaușescu. membru al delega
ției române la actuala sesiune a 
Adunării Generale, secretar al C.C. 
el U.T.C.. secretar al Marii Adunări 
Naționale.

Cu acest prilej au fost dezbătute 
căile șl mijloacele pentru crearea 
unui consens cît mai larg pe plan 
mondial, inclusiv prin activitatea 
parlamentelor. în abordarea con
structivă a problemelor dezarmării, 
noii ordini economice internaționale 
și a altor probleme-cheie ale lumii

România socialistă: acțiune fermă, permanentă pentru dezarmare, pentru scoaterea
armelor nucleare in afara legii, așa cum cer interesele vitale ale umanității

întregul nostru popor a urmărit cu profund interes cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară de la Ale
xandria, în a cărei parte consacrată problemelor vieții internaționale, 
secretarul general al partidului, președintele republicii, a pus în evi
dență cu deosebită claritate și vigoare necesitatea imperioasă de a se 
trece neîntîrziat la înfăptuirea dezarmării, și în primul rind a dezarmării 
nucleare — idee centrală care se regăsește în propunerile prezentate 
de România socialistă la actuala sesiune a Organizației Națiunilor Unite,

într-adevăr. nu există, nu poate 
exista în zilele noastre un dezide
rat mai presant, mai arzător decît 
trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară.

De ani și ani. de zeci de ani se 
discută despre dezarmare ca o ce
rință de prim ordin pentru izbăvirea 
omenirii de o nouă conflagrație mon
dială. De Ia ultimul război au tre
cut 36 de ani. într-un moment 
cînd încă mai fumegau, ruinele te
ribilului cataclism, popoarele s-au 
angajat solemn să nu mai permită 
izbucnirea unui nou război, această 
aspirație fiind consfințită în Carta 
Organizației Națiunilor Unite ce abia 
se înființa. De la prima sesiune, fo
rumul mondial avea să Înscrie prin
tre obiectivele sale fundamentale în
făptuirea dezarmării, astfel ca gene
rațiile viitoare să poată trăi într-o 
lume a păcii. înțelegerii și colabo
rării. Departe insă de a intra în
tr-o eră de pace și liniște, omenirea 
• ajuns să trăiască sub spectrul ce
lei mai cumplite amenințări.

De ani si ani. de zeci de ani se 
disentă despre primejdiile pe care le 
creează pentru pacea lumii, pentru 
Însăși existenta umanității armele și 
armamentele de tot felul, si îndeo
sebi cele nucleare. Si totuși, nu nu
mai că în acest timp „nici o spadă 
n-a fost transformată în plug", nici 
o armă atomică n-a fost demontată 
pentru ca uraniul ucigător să fie re- 
convertit pentru producerea energiei 
electrice — dar pe harta lumii au a- 
părut noi si noi arsenale, munți de 
rachete. Pentru a curma o viată sint 
suficiente doar cîteva grame de 
pulbere, însă azi s-a ajuns la tone 
de exploziv pe cap de locuitor, la 
depozite de arme atomice avînd ca
pacitatea de a distruge de mai mul
te ori întreaga populație a planetei, 
odată cu bunurile civilizației create 
de milenii. 

știință în vederea realizării acestor 
nobile scopuri, ca și Apelul în acest 
sens adoptat de participanți la în
cheierea simpozionului dau expresie 
unor deziderate fundamentale ale 
O.N.U., ale tuturor țărilor și popoa
relor lumii.

Cele două documente au fost difu
zate in legătură cu o serie de puncte 
de mare actualitate incluse pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale — privind, între al
tele, interzicerea punerii la punct și 
fabricării de arme de distrugere în 
masă, aplicarea declarației asupra 
întăririi securității internaționale, 
viitoarea sesiune specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării, dezvoltarea 
și cooperarea economică internațio
nală — interesul viu cu care au fost 
primite oglindind largul ecou al idei
lor generoase conținute în aceste 
importante documente.

actualei sesiuni a Adunării Generale. 
S-a subliniat necesitatea întăririi 
conlucrării pentru ca dezbaterile să 
se încheie cu rezultate pozitive, pe 
măsura așteptării popoarelor, să con
tribuie efectiv la oprirea agravării în 
continuare a încordării din viata in
ternațională și la relansarea politicii 
de destindere, independență și pace, 
să deschidă calea înlăturării perico
lului atomic și adoptării fără întîr- 
ziere de măsuri în vederea în
făptuirii dezarmării, și in primul 
rind a dezarmării nucleare, să ducă 
la edificarea noii ordini economice 
internaționale, inclusiv prin stabilirea 
unui nivel rațional al dobinzilor, cu 
înlesniri speciale pentru țările în curs 
de dezvoltare, ia democratizarea vie
ții internaționale și creșterea influen
ței și aportului O.N.U. în întreaga 
viață politică mondială. în discuțiile 
cu șefii delegațiilor din țările euro
pene a fost evidențiată însemnătatea 
intensificării eforturilor pentru a se 
asigura o pregătire corespunzătoare 
în vederea reluării și încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid.

de azi și pentru Întărirea sprijinului 
opiniei publice de pretutindeni în 
eforturile O.N.U. consacrate, soluțio
nării acestor probleme.

Au fost evocate necesitatea unor 
măsuri urgente de dezarmare, in pri
mul rind încetarea experimentării, 
producerii și amplasării de orice 
arme nucleare și mijloace de trans
portare a acestora la țintă, însemnă
tatea inițierii de acțiuni concrete 
pentru accelerarea procesului de li
chidare a subdezvoltării. în același 
timp s-a subliniat rolul ce revine 
parlamentelor și parlamentarilor, in
clusiv celor care fac parte din dele
gațiile la reuniunile O.N.U.. eviden- 
țiindu-se însemnătatea creării. în 
perspectivă, pe lîngă Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite, a unui 
organism parlamentar permanent, 
cu funcții consultative, ca parte a 
sistemului O.N.U.

De ani si ani. de zeci de ani se 
vorbește de povara cheltuielilor mi
litare. Este cît se poate de evident 
că sporirea continuă a arsenalelor, 
înghițind în prezent peste 550 mi
liarde de dolari anual, aruncă poveri 
mereu mai istovitoare pe umerii po
poarelor, le amputează posibilitățile 
de dezvoltare economică. In plus, prin 
irosirea unor uriașe resurse ale pla
netei sint agravate si mai mult di
ficultățile economice pe plan mon
dial. Nu există fenomen economic ne
gativ care să nu fie legat, dacă nu 
chiar determinat, de cheltuielile pen
tru înarmare. Inflația, criza materii
lor prime, deficitele bugetare sint, 
într-un fel sau altul, consecințe ale 
enormelor cheltuieli neproductive 
pentru crearea a noi mijloace dis
tructive. Sau. să amintim cel mai 
recent fenomen — creșterea exage
rată a dobinzilor. Indiferent de ar
gumentele aduse, este limpede că. in 
situația în care pentru creditele mi
litare — imens si profitabil business 
pentru producătorii de armamente — 
se percep dobinzi mici, „cotppensa- 
tia" se face pe seama sporirii dobîn
zilor la celelalte împrumuturi, ceea 
ce are un puternic impact negativ 
îndeosebi asupra economiei țărilor în 
curs de dezvoltare.

De ani și ani de zile, de zeci 
de ani se vorbește despre efectele 
profund dăunătoare ale cursei înar
mărilor asupra relațiilor dintre state, 
armele în general semănînd neîncre
dere, otrăvind climatul internațional. 
Ca reazem material al politicii de 
forță și dictat. înarmările sînt ne
mijlocit legate de tendințele si prac
ticile de dominație. subminează 
grav destinderea și colaborarea.

Cu atît o mai mare rezonanță In
ternațională au, în aceste condiții, cu
vintele secretarului general al parti
dului nostru, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care 
acum a evidențiat din nou. cu toată

Rolul crescînd al O.N.U. în asigurarea păcii 
relevat în cadrul dezbaterilor de politica generala

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Corespondență de la R. Că- 
plescu : La Națiunile Unite continuă dezbaterile de politică generală din 
cadrul celei de a XXXVI-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Poziția Franței a fost expusă de 
ministrul de externe Claude Cheysson, 
care a dedicat o mare parte a cuvîntă- 
rii sale problemelor dezvoltării, subli
niind că progresele pe calea edificării 
noii ordini economice internaționale 
reprezintă o condiție fundamentală a 
progresului mondial și pentru pacea 
lumii. Franța consideră că negocie
rile globale Nord-Sud trebuie să în
ceapă în cel mai scurt timp posibil la 
Națiunile Unite și va depune toate 
eforturile pentru a evita o nouă amî- 
nare.

în domeniul militar, ministrul de 
externe francez s-a pronunțat in 
sprijinul adoptării unor măsuri de în
tărire a încrederii, de la un capăt 
la altul al continentului, exprimînd 
în același timp speranța că proiecta
tele negocieri sovieto-americane vor 
duce la atenuarea „primejdiei cres- 
cînde rezultate din supraînarmări".

Dezarmarea poate fi înfăptuită doar 
pe baza încrederii reciproce între 
state, a declarat, la rîndul său. minis
trul de externe al R.F. Germania, 
Hans-Dietrich Genscher, care a pro
pus elaborarea unui cod de întărire a 
încrederii. Scopul negocierilor de 
dezarmare trebuie să fie „realizarea 
unui echilibru militar Ia nivelul cel 
mai scăzut posibil", a apreciat el. 
„Reuniunea de la Madrid, a spus 
vorbitorul, trebuie să stabilească un 
mandat concret privind Conferința 
asupra dezarmării în Europa, dacă 
se urmărește într-adevăr întărirea 
securității pe continent".

Una dintre atribuțiile fundamentale 
ale O.N.U. trebuie să o constituie evi
tarea oricăror dezechilibre în dome
niul armamentelor, convenționale sau 
nucleare, oprirea răspindirii de noi, 
arme, de toate tipurile, inclusiv in 
rîndul țărilor mai puțin dezvoltate, 
a declarat ministrul de externe al 
Italiei, Emilio Colombo. El s-a pro
nunțat în sprijinul acordării de garan
ții din partea țărilor posesoare ale 
armei nucleare că nu vor folosi aceas
tă armă împotriva țărilor nepo- 
sesoare.

Secretarul federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Iosip Vrhovet. 
și-a exprimat îngrijorarea în legătură 
cu „folosirea tot mai frecventă a for
ței, în timp ce noi forme ale domina
ției politice și economice amenință să 
devină o maladie cronică a relațiilor 
internaționale". Subliniind că politica 
de nealiniere oferă o alternativă la 
această situație, vorbitorul a arătat 
„Pacea și securitatea trainică pot fi 
realizate numai' pe calea unei destin
deri universale, care să țină seama de 
interesele tuturor stateloi' și să le dea 
posibilitatea să participe pe picior de 
egalitate la soluționarea problemelor 
internaționale vitale*!. Considerăm, ța 
dezarmarea constituie'O -problemă. de 
cea măi mare urgență! «’adăugat mi
nistrul' iugoslav. „Escaladarea fără 
precedent a cursei înarmărilor a de
venit fenomenul dominant al epocii 
noastre, cu consecințe dintre cele mai 
grave asupra relațiilor internaționale. 
Pentru a se pune capăt acestei curse 
este esențial ca actuala sesiune or
dinară să asigure o pregătire cores
punzătoare celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării". De asemenea, 
la actuala sesiune este necesar să se 
manifeste voința politică necesară 
pentru lansarea negocierilor Nord- 
Sud. în vederea edificării unei noi 
ordini economice mondiale.

Ideea scoaterii arpielor nucleare tn afara legii constituie o poziție 
eonstantă a României socialiste, ce se regăsește in demersurile și pro
punerile ei perseverente prezentate de-a lungul anilor. Sint cit se poate 
de semnificative in acest sens declarațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

1973 - „România va acționa cu toată fermitatea pentru 
înfăptuirea în practică a unor măsuri concrete de dezanga
jare și dezarmare în Europa și în lume, pentru dezarmare 
generală și, în primul rînd, pentru scoaterea în afara legii a 
armelor nucleare, a tuturor armelor de distrugere în masă".

1975 - „Există un grav pericol - și tocmai de aceea să 
spunem deschis popoarelor că trebuie să scoatem arma
mentul atomic în afara legii. Atunci vom servi popoarele, 
cauza umanității și păcii".

1977 — „Milităm să se facă totul pentru scoaterea în afara 
legii a armamentului atomic, pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare".

1981 — „Oricine se pregătește să folosească arma atomică 
împotriva altor popoare duce o politică împotriva umanită
ții, o politică criminală. O asemenea politică trebuie con
damnată de toate popoarele ca o crimă contra omenirii".

forța, necesitatea de a se pune capăt 
înarmărilor, de a se renunța la sti
mularea cursei Înarmărilor, de a se 
trece la dezarmare, la dezarmarea 
nucleară. Este timpul, sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ca popoare
le să înțeleagă că s-a ajuns la un a- 
semenea stadiu al înarmărilor, incit 
sint puse in pericol insesi viata, ci
vilizația, existenta oamenilor.

Popoarele au stigmatizat dintot- 
deauna actele barbare de lichidare 
fizică a unor oameni hevinovați, a 
unor populații, considerînd aceasta 
drept crimă împotriva umanității. 
Fără îndoială însă că nu poate e- 
xista o crimă mai mare si mai 
monstruoasă decît aceea de a folosi 
armele nucleare împotriva altor po
poare. Apreciind pe deplin actuală și 
justă propunerea Uniunii Sovietice 
formulată la tribuna O.N.U.. prin 
care se cere să se declare criminal 
acela care va recurge la arma ato
mică, președintele României arăta că.

Evocînd „ororile de neînchipuit" 
ale unui viitor război atomic, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Filipine, Carlos Romulo, a făcut 
apel la reluarea negocierilor pentru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare. 
„Cu cît se va întîrzia abordarea celei 
mai acute probleme a vremurilor 
noastre, cu atît va crește pericolul 
escaladării încordării internaționale, 
pînă la proporții intolerabile, puțind 
duce la o conflagrație care să trans
forme în cenușă întreaga planetă" — 
a spus el. Spirala înarmărilor este în 
evidentă legătură cu cealaltă mare 
prbblemă care confruntă astăzi ome
nirea, și anume dezvoltarea — a a- 
dăugat vorbitorul, arătînd că scopul 
reuniunii la nivel înalt de la Cancun 
(Mexic) nu poate fi altul decît acela 
de a iniția, la actuala sesiune a A- 
dunării Generale, negocierile globale 
de mult așteptate.

In cuvin tul său. Zhang Wen jin. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al R. P. Chineze, a subliniat că 
„in lume continuă să domnească în
cordarea și tulburările. în timp ce 
problemele vechi rămîn nesoluțio- 
nate, apar noi probleme. Violarea 
brutală a normelor relațiilor interna
ționale continuă, principalele victime 
fiind țările lumii a treia".

„China este o țară socialistă în 
curs de dezvoltare; ea aparține lumii 
a treia și va rămîne totdeauna le
gată de această lume. China'' este 
gata să acționeze împreună cu alte 
țări ale lumii a treia, precum șl cu 
toate țările care se pronunță pentru 
justiție și iubesc pacea, spre a con
tribui la apărarea obiectivelor Cartel 
O.N.U. și a normelor de relații inter
naționale, la respingerea hegemonis- 
mului și menținerea păcii mondiale".

Vorbitorul a reafirmat sprijinul față 
de cauza poporului namlbian și. a 
relevat importanta propunerii pre
ședintelui Kim Ir Sen privind crea
rea Republicii Confederate Democra
te Koryo.

în legătură cu serioasele probleme 
economice cu care este confruntată 
lumea contemporană, vorbitorul a 
afirmat că sprijinirea țărilor în curs 
de dezvoltare în făurirea unei eco
nomii independente și promovarea 
unor reforme adecvate. în scopul in
stituirii unei noi ordini economice in
ternaționale. ..nu reprezintă o pro
blemă pur economică, ci este o 
chestiune politică vitală, care afec
tează menținerea păcii si stabilității 
mondiale". El a cerut principalelor 
țări dezvoltate să ia serios în con
siderare dorința și cererile legitime 
ale țărilor in curs de dezvoltare, să 
ajungă la un acord privind inițierea 
de negocieri globale, să adopte mă
suri practice pentru a face față ne
cesităților urgente ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

Belize - al 156-lea stat 
membru al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărît. vineri, cu o foarte largă ma
joritate de voturi, admiterea tînăru- 
lul stat latino-american Belize (fos
tul Honduras britanic) ea membru cu 
drepturi depline al Organizației Na
țiunilor Unite. Belize devine astfel 
cel de-al 156-lea stat membru al 
organizații! mondiale.

Intr-adevăr, oricine se pregătește* să 
recurgă Ia arma atomică duce o po
litică împotriva umanității, o politică 
criminală.

In același sens. în documentul pre
zentat Ia sesiunea O.N.U. din 1975, 
intitulat „Poziția României în pro
blemele dezarmării. în primul rind 
ale dezarmării nucleare, si in in
staurarea unei păci trainice în lume", 
tara noastră a Propus ca „statele po
sesoare de arme nucleare să-și a- 
sume angajamentul solemn că nu 
vor folosi niciodată si sub nici un 
motiv armele nucleare și nu vor a- 
meninta cu folosirea lor statele nepo- 
sesoare de arme nucleare", concomi
tent cu adoptarea măsurii de „scoa
tere în afara legii si oprirea pro
ducerii acestor arme si trecerea la 
lichidarea lor".

Sînt dovezi grăitoare «Ie fermi
tății si consecventei «cu care Româ
nia socialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-au pronunțat si se pro

NASSAU 25 (Agerpres). — Miniș
trii de finanțe ai țărilor Common- 
wealth-ului, reuniți la Nassau (Ba
hamas), au dat publicității un comu
nicat în care au avertizat că dobin
zile ridicate, practicate în primul 
rind de S.U.A., și fluctuația haotică 
a valutelor occidentale împing țările 
cele mai sărace la ruină.

Participanții, reprezentind 43 de 
țări foste colonii britanice și Marea 
Britanie. și-au exprimat îngrijorarea 
In legătură cu politica dobinzilor ex
cesive practicată la Washington si au 
cerut principalelor țări industrializa

Noi propuneri în problema independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Miniștrii de externe ai celor cinci 
țări occidentale membre ale așa-nu- 
mitului grup de contact pentru Na
mibia (Anglia, Franța. S.U.A., Ca
nada și R.F.G.) au anunțat, după o 
reuniune pe care au avut-o la New 
York, că au convenit asupra unei 
liste de probleme ce urmează a fi 
rezolvate și asupra unui calendar de 
soluționare a acestora in vederea asi
gurării accesului la independentă al 
poporului Namibiei. Comunicatul pu
blicat la încheierea reuniunii afirmă 
că. in baza noilor propuneri ale celor 
cinci țări occidentale, procesul in 
urma căruia Namibia va deveni inde
pendentă ar urma să înceapă în 1982. 
In acest scop se precizează că grupul 
de contact va avea consultări cu di
ferite părți interesate în problema 
namibiană în luna octombrie a.c.

într-o declarație făcută presei, mi
nistrul de externe al Canadei, Mark 
MacGuigan, a apreciat că noile pro
puneri oferă „cea mai bună speranță" 
pentru îndeplinirea rezoluției 435 
adoptată de O.N.U. în problema na
mibiană. Menționînd că grupul de 
contact a avut discuții in problema 
independenței Namibiei cu țările afri

pe scurt

„JAPONIA NU VA FI DE ACORD CU AMPLASAREA PE TERITORIUL 
El DE ARME AMERICANE CU NEUTRONI", o declarat primul ministru 
japonez, Zenko Suzuki, intr-un interviu acordat revistei vest-germane 
„Stern". Primul ministru nipon a relevat câ „dacâ Statele Unite vor so
licita dislocarea in Japonia de bombe cu neutroni, noi nu vom accepta 
acest lucru in nici un fel de condiții".

PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
Frangois Mitterrand, a abordat, la 
prima sa conferință de presă de la 
preluarea funcției de șef al statului, 
o serie de probleme economico-fi- 
nanciare interne, precum și ches
tiuni internaționale. El a arătat că 
naționalizările reprezintă arma de 
apărare a producției franceze ; ele 
corespund societății moderne și 
preocupării de creștere a eficacității 
economice. Franța se opune unei 
diviziuni internaționale a muncii și 
a producției care — pe calea indi
rectă a internaționalizării marilor 
întreprinderi — ar scăpa controlului 
națiunii, a spus el. Mitterrand a 
declarat că Franța vrea să întrețină 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări din estul Europei relații re
ciproc avantajoase și că politica ex
ternă a Franței este inspirată de 
realitățile acțiunilor pentru menți
nerea păcii.

EXPERIENȚA nucleara sub
terana. Agenția U.P.I. informea

nunță neabătut. în numele dreptu
lui suprem la viată al popoarelor, să 
se treacă la măsuri concrete de o- 
prire a cursei înarmărilor, de redu
cere a armamentelor nucleare si 
dezarmare — aceste poziții construc
tive bucurîndu-se de o largă apre
ciere internațională.

Tocmai in acest sens se înscriu 
și propunerile prezentate de Româ
nia la actuala sesiune a O.N.U. Ast
fel. pornind de la realitatea că Eu
ropa. si așa saturată de forte ar
mate si armamente, este impinsă 
fără încetare în viitoarea cursei înar
mărilor. țara noastră apreciază că 
ar fi deosebit de important ca A- 
dunarea Generală să se pronunțe cu 
hotărire împotriva amplasării și dez
voltării de noi rachete cu rază me
die de acțiune și pentru trecerea cit 
mai grabnică la negocieri concrete 
in acest scop. La asemenea nego
cieri. in opinia tării noastre, ar tre
bui să participe toate statele eu
ropene, ele toate fiind vital intere
sate în această problemă.

In același timp. România se pro
nunță cu hotărire împotriva bombei 
cu neutroni. Este o realitate că ra
chetele si bombele cu neutroni, așa 
cum sublinia președintele României, 
sînt destinate în primul rînd Euro
pei. popoarelor europene, indiferent 
unde se găsesc — în Est. în Vest, 
în Nord. în Sud sau in centrul con
tinentului, ele fiind amenințate direct 
să cadă victime utilizării acestora. De 
aceea lor le revine să ceară în mod 
categoric Înlăturarea de pe continent 
a tuturor armelor do distrugere în 
masă.

Reafirmlndu-sî preocuparea fată de 
creșterea nestăvilită a cheltuielilor 
militare, tara noastră consideră că o 
sarcină de mare urgentă in actuala 
conjunctură internațională este aceea 
a opririi și reducerii acestor cheltu
ieli, pe baza unor acorduri cores
punzătoare si sub un control inter
național adecvat. In acest sens. 
România apreciază că ar fi deose
bit de pozitiv dacă la actuala se
siune a O.N.U. s-ar ajunge la o în
țelegere privind înghețarea cheltuie
lilor militare Ia nivelul anului 1981, 
ca una din verigile principale care 
pot pune în mișcare procesul dezar
mării. în opinia tării noastre, opri
rea cursei înarmărilor si trecerea la 

te să țină mai mult cont de Impactul 
politicilor lor economice asupra altor 
țări. Ei s-au. pronunțat pentru lăr
girea rolului instituțiilor internațio
nale de credit de așa manieră incit 
acestea să ofere ajutor țărilor in 
curs de dezvoltare care. în condițiile 
practicilor actuale din sistemul fi
nanciar internațional, „sint înecate 
într-o mare de datorii". în cadrul 
reuniunii a fost prezentat un studiu 
care arată că. numai în ultimii cinci 
ani. datoria țărilor în curs de dez
voltare a crescut cu 280 miliarde do
lari.

cane interesate, cu Organizația Uni
tății Africane și cu guvernul R.S.A., 
MacGuigan a evitat totuși să preci
zeze dacă și Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
— reprezentantul legitim al poporu
lui namibian — a fost consultată. 
Avînd în vedere poziția obstrucționis
tă adoptată pină acum de autoritățile 
rasiste de la Pretoria, observatorii 
manifestă scepticism in legătură cu 
noile demersuri ale celor cinci țări 
capitaliste. S.W.A.P.O. a făcut cunos
cut dealtfel recent c^ nu va accepta 
nici o modificare a planului O.N.U. 
de asigurare a accesului la indepen
dență al Namibiei, materializat in re
zoluția 435.

Potrivit unor surse diplomatice, 
citate de agenția U.P.I., principalele 
probleme ce ar trebui să fie solu
ționate în perioada următoare — în 
concepția țărilor occidentale — se 
referă la principiile constituționale ce 
vor fi aplicate înainte ca Namibia, 
ocupată in prezent în mod ilegal de 
R.S.A., să devină independentă și la 
aranjamentele tranzitorii, inclusiv la 
rolul forțelor O.N.U. in Namibia după 
retragerea trupelor regimului de la 
Pretoria.

ză că Statele Unite au nrocedat. 
joi, pe noligonul din desertul Ne
vada, la o nouă experiență nu
cleară subterană. Explozia a avut 
o putere echivalentă cu cea a unei 
cantități de 20 000 tone dinamită. 
Sursa citată precizează că aceasta 
este a 12-a experiență nucleară 
efectuată in Statele Unite în anul 
în curs și a 577-a in poligonul din 
deșertul Nevada.

IN CADRUL PROGRAMULUI 
DE COLABORARE CULTURALA 
INTRE ROMANIA $1 IUGOSLA
VIA, la Belgrad, in pavilionul ar
tistic „Țvieta Zuzorici", din parcul 
Kalemegdan, s-a deschis expoziția 
de sculptură și desen a Uniunii ar
tiștilor plastici din România. Orga
nizată sub auspiciile Asociației ar
tiștilor plastici din Serbia, expoziția 
conține sculpturi și desene realizate 
de numeroși artiști plastici români.

CONVORBIRI CHINO-TOGOLE- 
ZE. Președintele Republicii Togo, 

dezarnîare ar da posibilitatea elibe
rării unor uriașe mijloace financia
re. care ar putea fi alocate dezvol
tării economico-sociale. ajutorării ță
rilor in curs de dezvoltare. Asa cum 
se știe. România, președintele Nicolae 
Ceausescu au făcut în acest sens 
propuneri concrete — reafirmate și 
în cadrul actualei sesiuni a O.N.U. — 
pentru reducerea treptată, în urmă
torii 4—5 ani, a cheltuielilor militare 
cu cel puțin 10—15 la sută, sumele 
astfel economisite urmind să fie fo
losite jumătate pentru propria dez
voltare economică și socială, iar cea
laltă parte pentru progresul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Apar astfel cît se poate de evi
dente marea actualitate, caracterul 
rational și constructiv al propune
rilor românești, profundul umanism 
ce le inspiră, ele incorporînd ca un 
element fundamental imperativul de 
a se pune capăt uriașei risipe de 
bunuri materiale, financiare si uma
ne. de a folosi resursele planetei nu 
în scopul acumulării a noi mijloa
ce de distrugere, ci pentru rezol
varea problemelor stringente ale tu
turor popoarelor.

încadrîndu-șe în concepția genera
lă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asupra necesității ‘ dezarmării ca ce
rință vitală a întregii umanități, pro
punerile României socialiste la sesiu
nea Adunării Generale a O.N.U. for
mează un ansamblu unitar, realist 
și eficient, de natură să deblocheze 
problema dezarmării din punctul 
mort în oare se află de ani si ani, 
să determine pași concreți și efi
cienți pe calea făuririi unei lumi 
fără arme și fără războaie, o lume 
în care să învingă spiritul rațional, 
voința de colaborare și pace, de so
luționare a tuturor problemelor nu 
pe calea forței și a amenințărilor cu 
forța, ci pe calea tratativelor, a slu
jirii intereselor fundamentale ale u- 
manității. Este absolut evident că 
adoptarea unor asemenea măsuri ar 
avea efecte binefăcătoare asupra an
samblului vieții internaționale, ele 
răspunzind pe deplin aspirației su
preme a popoarelor de a se elibera 
de coșmarul amenințării războiului a- 
tomic. intereselor de pace, dezvol
tare si progres ale întregii omeniri.

Dumitra ȚINU

Lucrările Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la 
Varșovia s-au desfășurat, timp de 
doua zile, lucrările Seimului R.P. Po
lone. Au luat parte S. Kania, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. H. Ja
blonski, președintele Consiliului de 
Stat al R.P.P., alți conducători de 
partid si de stat.

W. Jaruzelski, președintele Consi
liului de Miniștri, a prezentat o in
formare a guvernului cu privire la 
principalele probleme social-politice 
și economice ale țării, pe marginea 
căreia au avut loc dezbateri.

Seimul — informează agenția 
P.A.P. — a adoptat legea cu privire 
la întreprinderile de stat și legea cu 
privire la autoconducerea colectivelor 
întreprinderilor de stat, precum și 
alte hotăriri.

ORIENTUL MIJLOCIU
întrevedere 

intre miniștrii de externe 
ai U.R.S.S. și Israelului

NEW YORK 25 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko, a avut o întrevede
re cu ministrul de externe al Israe
lului, Yitzhak Shamir, Ia cererea a- 
cestuia, relatează agenția T.A.S.S. Cu 
acest prilej, ministrul de externe so
vietic a declarat că instaurarea unei 
păci juste și trainice în Orientul 
Apropiat se poate realiza in condițiile 
unei reglementări atotcuprinzătoare, 
pentru elaborarea căreia trebuie con
vocată o conferință internațională cu 
participarea tuturor pârtilor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian — informează T.A.S.S.

★
Referindu-se la această întrevedere, 

postul israelian de radio, reluat de 
agenția France Presse, a anuiițâ*. 
vineri dimineața, că cei doi mînișt\ ’ 
au abordat in cursul convorbirii c 1 ■ ă 
din Orientul Apropiat și probleme 
bilaterale.

generalul Gnassingbe Eyadema, a 
sosit intr-o vizită oficială la Bei- ■ 
jing, anunță agenția China Nouă. 
Șeful statului togolez va avea con- I 
vorbiri cu oficialități chineze asu
pra problemelor ce privesc evoluția 
relațiilor bilaterale, precum și in le- | 
gătură cu situația internațională 
actuală.

NEGOCIERILE DINTRE ȚĂRILE 
IMPORTATOARE ȘI CELE EX
PORTATOARE DE TEXTILE au I 
luat sfîrșit la Geneva după o săp- I 
tămină de dezbateri. După cum in
formează agenția A.P., participanții . 
nu au reușit să ajungă la o înțe
legere asupra prelungirii acordului I 
privind comerțul cu textile, care ex
piră la finele acestui an, in prin-\ | 
ctpal ca urmare a refuzului unor 
state occidentale industrializate, in
tre care membrii Pieței comune, de i 
a accepta unele cereri legitime ale 
țărilor in curs de dezvoltare expor- • 
tatoare de asemenea produse. Ne
gocierile în această problemă vor 
fi reluate la 18 noiembrie a.c.

ORA DE IARNA TN EUROPA. în I 
noaptea de simbătă ’ spre duminică, 
marea majoritate a țărilor vest-eu- 
ropene vor trece la ora de iarnă. I
Marea Britanie și Irlanda vor pro- |
ceda la această măsură la 25 oc
tombrie.

O MEDALIE COMEMORATIVA 
PICASSO a fost emisă de Organi- ’ 
zația Națiunilor Unite pentru Edu
cație, Știință și Cultură (UNESCO), 
cu ocazia centenarului nașterii ma- I 
relui artist plastic spaniol, infor- j 
mează agenția E.F.E.

Cuvîntare televizată 
a președintelui S.U.A. 
în probleme economice 
și financiare interne

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
într-un discurs televizat, președinte
le S.U.A., Ronald Reagan, a adresat 
cetățenilor Statelor Unite apelul de a 
se alătura „cruciadei sale pentru sal
varea economiei" americane, mențio- 
nind însă că „problemele nu vor dis
părea brusc săptămina viitoare, luna 
viitoare sau anul viitor"— transmite 
agenția U.P.I. Șeful executivului 
american a anunțat Că a solicitat 
Congresului reducerea cu 13 miliarde 
dolari a bugetului pentru anul fiscal
1982 (care incepe Ia 1 octombrie a.c.) 
și sporirea încasărilor statului cu 3 
miliarde dolari, arătînd că, fără a- 
ceste noi măsuri, deficitul cheltuieli
lor' în viitorul exercițiu financiar 
s-ar ridica la 59,1 miliarde dolari. 
Se preconizează reducerea deficitu
lui bugetar la 22.9 miliarde dolari în
1983 și echilibrarea bugetului federal 
în 1984.

Ronald Reagan a menționat, de 
asemenea, că a propus o reducere 
generală în viitorul an fiscal cu 12 
la sută a alocațiilor destinate dife
ritelor departamente.

El a arătat, pe de altă parte, că In
tenționează să desființeze departa
mentele energiei și educației, să re
organizeze sistemul locurilor de mun
că la nivel federal, să modifice re
gimul pensiilor.

Președintele a atras atenția că da
toria publică a S.U.A. s-a dublat in 
ultimul deceniu, ea urmind să depă
șească in curînd nivelul de 1 000 mi
liarde dolari.

Senatorul democrat Edward Ken
nedy a declarat că dezaprobă politica 
de reduceri bugetare promovată de 
președintele Reagan, deoarece ea va 
„afecta din ce în ce mai mult clasa 
mijlocie, favorizindu-i In schimb tot 
mai mult pe cei cițiva americani 
foarte bogați". Planul privind redu
cerea impozitelor — a spus el — re
prezintă ,.nux numai o proastă poli
tică socială, dar și o măsură econo
mică neadecvată".

La rîndul său, fostul președinte 
Jimmy Carter a apreciat că reduce
rile bugetare prevăzute de noua ad
ministrație îi afectează „pe cei cara 
se pot apăra cel mai puțin".
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