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Besîâsurată la invitația p resedintelui Icofee Ceausescu, deschizind noi perspective
conlucrării româno-libiene in interesni ambelnr popoare, ai cauzei păcii si progresului
S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE

A COLONELULUI MOAMMER EL GEDDAFI,
conducătorul Marii Revoluții de la 1

CEREMONIA SEMNĂRII
ACORDULUI - PROGRAM

privind dezvoltarea cooperării 
economice și a schimburilor 
comerciale româno-libiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și colonel Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jama
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, au semnat, duminică, 27 
septembrie, în cadrul unei cere
monii, Acordul-program privind 
dezvoltarea cooperării economice și 
a schimburilor comerciale între 
Republica Socialistă România și 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă.

La ceremonie au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Safia Farkash.

Au participat, de asemenea, to
varășii Ilie Verdeț, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Constantin 
Olteanu, miniștri, precum și amba
sadorul României la Tripoli.

Erau prezenți Abdel Ati Obeidi,

Abdul Salam All Trekl, Musa Abu 
Freiwa, Bashir Jawda, celelalte 
persoane oficiale care l-au însoțit 
pe conducătorul libian în vizita sa 
în țara noastră.

A fost de față Abdulhamid S. 
Zintani,' secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București.

După semnare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer El 
Geddafi ți-au strîns îndelung mîi- 
nile, s-au îmbrățișat cu prietenie.

Documentul deschide largi per
spective colaborării româno-libiene 
în domeniile industriei, agricultu
rii, geologiei, petrolului, construc
țiilor și transporturilor și în alte 
sectoare de activitate, oferind un 
cadru durabil viitoarei conlucrări 
dintre țările șl popoarele noastre.

Plecarea din Capitală
Duminică, 27 septembrie, s-a 

încheiat vizita oficială de prietenie 
pe care a făcut-o în țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 

__Socialiste România, colonel Moam
mer El Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste.

întîlnirea dintre cei doi condu
cători a reprezentat un moment de 
deosebită însemnătate în dezvol
tarea relațiilor româno-libiene, 
deschizînd, prin rezultatele sale 
rodnice, prin înțelegerile conveni
te, perspective largi colaborării 
dintre România și Libia.

Ceremonia plecării 
oaspete s-a desfășurat pe 
tul Otopeni. Aici erau
drapelele de stat ale României și 
Libiei, care încadrau portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
colonelului Moammer El Geddafi. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urările ; „Să se dezvolte continuu 
relațiile de strînsă prietenie și coo
perare rodnică dintre Republica 
Socialistă România și Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socia
listă !“, „Trăiască pacea, prietenia 
și colaborarea între toate popoare
le lumii !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonel Moammer El Geddafi, 
tovarășa Elena Ceaușescu

înaltului 
aeropor- 
arborate

doamna Safia Farkash au sosit îm
preună la aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de 
stat ale celor două țări, în timp ce 
erau trase 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonel Moammer El Geddafi au 
salutat drapelul de stat al Româ
niei, după care au trecut în revistă 
garda de onoare.

Conducătorul libian și-a luat 
apoi rămas bun de la persoanele 
oficiale române aflate pe aeroport. 
Erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț, 
Nicolae Constantin, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădu- 
lescu, Nicolae Giosan, Constantin 
Olteanu, precum și membri ai gu
vernului, generali.

Au fost de față Andrei Păcurar, 
ambasadorul României la Tripoli, 
Abdulhamid S. Zintani, secretar al 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste la Bucu
rești, și membri ai Comitetului 
Popular al Biroului Popular.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră.

Numeroși bucureșteni veniți la 
aeroport, precum și studenți și spe
cialiști libieni care se pregătesc în 
țara noastră au ovaționat îndelung

Pentru încadrarea lucrărilor în termenele 
prevăzute - cu atît mai mult cu cît în unele ju
dețe există mari rămîneri în urmă - este hotă- 
rîtoare acum munca bine organizată, cu 
toate forțele, din zori și pînă seara.

înțelegând că primul pas spre recolte mrari îl constituie 
executarea semănatului în timpul optim, membrii cooperativelor 
agricole din județele Brăila, Mehedinți, Satu Mare, Vîlcea, 
Caraș-Severin, Bacău, Sălaj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud 
și Maramureș au încheiat însămințarea orzului, iar la grîu 
lucrările sînt avansate în județele Covasna, Bistrița-Năsăud, 
Vîlcea, Gorj, Maramureș.

In cooperativele agricole din județele Harghita, Vaslui, 
Sibiu, Cluj, Suceava a întîrziat semănatul orzului, iar in cele 
din județele Brașov, Mureș, lași, Botoșani, Neamț suprafețele 
însămînțate cu grîu sînt mici, vitezele zilnice realizate nu sînt 
pe măsura posibilităților și a cerințelor pentru încheierea însă- 
mînțărilor la termenul prevăzut.Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ,

Folosiți din plin timpul bun din aceste 
zile pentru a pune cit mai repede sămînța 
în brazdă!

Executați lucrări de cea mai bună cali
tate, asigurînd o recoltă cit mai mare în 
1982 !

In pagina a ll-a, relatări din bătălia tnsămînțârilor In 
județele Hunedoara, Covasna, Cluj, Vaslui și Mureș

încheierea convorbirilor
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, dumini
că dimineața, cu colonelul Moam
mer El Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, și cu doamna Safia 
Fărkash. Cu acest prilej a avut 
loc ultima rundă a convorbirilor 
la nivel înalt româno-libiene.

Cei doi conducători și-au mani
festat deplina satisfacție față de 
înțelegerile la care s-a ajuns, față 
de documentele și acordurile în
cheiate, exprimîndu-și convinge
rea că acestea vor contribui la 
amplificarea și extinderea rapor
turilor de prietenie și colaborare 
fructuoasă dintre cele două țări șl 
popoare în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultu
ral, în folosul dezvoltării econo
mice a României și Libiei, al pro
gresului și prosperității popoarelor 
noastrș,

în timpul convorbirii a-a 
•ubllnlat, totodată, faptul că ho-

neamestecului în treburile 
— In folosul ambelor 

țări și popoare, al cauzei 
înțelegerii internaționale.

tărîrile convenite la București 
asigură o perspectivă durabilă 
conlucrării bilaterale, relațiilor ro
mâno-libiene, întemeiate pe prin
cipiile egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, 
interne 
noastre 
păcii și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
acționa în continuare pentru 
aprofundarea raporturilor de con
lucrare dintre țările noastre, pen
tru punerea tot mal largă în va
loare a posibilităților de colabora
re pe care le oferă economiile 
României șl Libiei, aflata în plin 
proces de dezvoltare.

Cel doi conducători și-au expri-

oficiale
mat, de asemenea, satisfacția pen
tru schimbul de vederi pe care 
l-au avut în problemele interna
ționale, pentru concluziile la care 
au ajuns cu acest prilej și au evi
dențiat hotărîrea României și Li
biei de a dezvolta conlucrarea lor 
pe plan internațional, pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la so
luționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, pentru instau
rarea în întreaga lume a unui cli
mat de destindere, pace și colabo
rare neîngrădită între toate sta
tele, pentru înfăptuirea aspirații
lor legitime de libertate, indepen
dență, de progres și bunăstare ale 
tuturor popoarelor, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Convorbirile s-au desfășurat In 
aceeași atmosferă de caldă priete
nie, de stimă reciprocă.

COMUNICAT COMUN

Lumina țării
de acest fel, scepticis
mul și blazarea, critica 
măruntă’ și mărunti- 
toare sau „cercetarea" 
care se despletește în 
tot felul de agresivități 
și de vrăjmășii au a- 
partinut și aparțin 
celor ce au stat pe 
margine, celor ce ne-au 
învățat și ne învață, 
de ani de zile, de pe 
aiurea, cum și ce să 
construim, cum să tră
im și cum să scriem, 
ce probleme să atacăm, 
ca să fim cunoscuți în 
lume, cum să ne creș
tem copiii, pe cine tre
buie să urîm și, ce tre

Niciodată nu s-a 
construit atît de mult 
tn România cit se con
struiește astăzi, nici
odată nu s-au înălțat 
atit de multe case noi.' 
atit de multe uzine, 
atit de multe si . de 
mari hidrocentrale, a- 
tîtea fabrici noi și atî- 
tea orașe noi, nu in
tr-un an. nu în zece, 
nici măcar într-un se
col nu s-au făcut altă
dată atitea cite se în
făptuiesc astăzi în 
România, In toate* do
meniile de activita
te, construcția noastră 
amplă și eroică nefiind 
doar una materială, 
fiind și una spirituală, 
tintind spre realizarea 
unei noi ambiante, a 
unei atitudini noi fată 
de Viață și fată de 
lume. Mai sînt încă si 
locuri nelimpezite de 
muncă, molozul negli
jenței se mal răsfață 
pe ici și pe colo, nu ne 
gospodărim întotdeau
na destul de bine, cu 
suficientă pricepere, cu 
destulă iubire fată de 
ceea ce săvirșim. dar 
de crescut am crescut 
mult, pe toate vertica
lele, unele cote pe care 
le-am atins fiind atît 
de înalte îneît te apucă 
amețeala dacă te uiți 
în jos, spre temeliile 
de unde am pornit în 
sus. către soare, către 
lumină, către bucurie, 
către o libertate de
plină și tn veci nepie
ritoare.

Nu trebuie, bineînțe
les. să ne lăsăm cu
prinși de amețeală, nu 
are rost și nici nu se 
cuvine să ne ineîntăm 
noi de noi înșine, să 
vorbim mereu de cele 
bune, să evocăm me
reu doar izbinzile. fă- 
cîndu-ne că nu știm 
nimic de unele înfrîn- 
geri și de dificultățile 
pe care le-am intimpi- 
nat șl Ie intîmpinăm 
tn drumul nostru spre 
mal bine. Nici sceptici 
sau simpli „cîrcotasi 
sociali" nu putem să 
fim sau să devenim, 

y^nal ales că atitudinile

însemnări de 
Ion LANCRANJAN

lumineze casa 
trudă si să se 
pe sine prin 
efort îndelung s 
pezitor. 
fost, 
sibil 
colo 
treg 
tara
înalțe în lumina iz- 
binzii printr-un efort 
eroic. Asemenea mi
nuni au fost și sînt 
posibile, intr-adevăr, 
dovada cea mai eloc
ventă in acest sens, 
una dintre dovezi, de 
fapt, fiind tot ceea ce 
am săvîrșit noi în 
acești treizeci și șapte 
de ani de muncă și de 
luptă. ' dovadă fiind 
prezentul tumultuos al 
României, cit si viito
rul ei ,.de aur".

Important e. cînd 
vorbim de construcția 
și reconstrucția 
indiferent dacă 
pre j urările în
ne aflăm sînt sărbăto
rești sau „de lucru", 
să nu uităm de unde 
am plecat si să ne 
preocupăm mal mult 
decît am făcut-o pînă 
acum de latura spiri
tuală a 
noastre ;
mai multă importanță 
omului, cunoscut fiind 
faptul că fiecare am 
este o personalitate 
distinctă : să perpe
tuăm și să intensifi
căm prin întreg felul 
nostru de a fi străve
chea și distincta noas
tră omenie : să fim 
mult mai solidari, la 
greu dar și la bine, la 
tristete dar și la bucu
rie : să ne gindim me
reu la sacrificiile pe 
care le-au făcut îna
intașii noștri. în lup
tele pe oare le-au dus 
ei pentru mai bine și 
pentru libertate, și să 
nu uităm că urmașii 
noștri ne Vor judeca 
după ceea ce efectiv 
vom săvîrși, nu după 
vorbe ; să fim 
niști Înflăcărat!

prin 
edifice 
același 
si lim- 
cum a 

este si via fi po- 
si de
ca un popor în- 
să-și

prin muncă si s-o 
lumina

așa
acum în-
lumineze

buie să iubim, de par
că noi n-am avea ochi 
să vedem și minte să 
gîndim, parcă n-am ști 
de unde venim și în
cotro mergem.

Important e să pri
vim totul cu lucidita
te. să-i spunem bine
lui bine — cu toată 
gura și din tot sufle
tul — să-i spunem 
izbînzii izbindă — din 
toată gura si din tot 
sufletul — iar răului 
să-i zicem rău — in 
același fel. Si să mer
gem mai departe cu șl 
mai multă luare-e- 
minte. să muncim mai 
mult și cu mai mult 
spor, să împlinim și 
să desăvîrșim ceea ce 
am început — o operă 
constructivă' fără pre
cedent. Fiindcă ni
meni altcineva nu va 
face ceea ce trebuie să 
facem noi, nimeni nu 
ne Va da nimic de po
mană. nimeni nu va 
răsturna în fata noas
tră „cornul abunden
tei". Asemenea mi
nuni nu sînt posibile 
în lumea de azi. n-au 
fost posibile niciodată. 
A fost și este posibil 
însă, va fi și de acum 
încolo, ca un om să-și

tării. 
im-, 

care

edificărilor 
să acordăm

IN PAGINA A III-A (Continuare 
in pag. a IV-*)

«mu- 
si pa-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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ÎNSĂMÎNȚAREAGRIULUI Șl ORZULUI IN ZONA COLINARĂ

- executată cit mai grabnic, pe toate suprafețele!
Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 

s-a atras in mod deosebit atenția asupra cerin
ței de a se as iert ra respectarea perioadei op
time de semănat, astfel incit în anul viitor să 
fie obținute recolte mari de grîu si orz. Refe- 
rindu-se la hărțile care delimitează zonele si 
precizează datele la care urmează să fie în
cheiate insâmintările. tovarășul Nicolae 
Ceausescu sublinia necesitatea ca fiecare iudet 
să știe in ce perioadă optimă se încadrează. 
Județele care au si ses si deal se împart în 
două epoci mari. Fiecare iudet să știe cînd 
Si ce să insăminteze. corectînd unde consideră

că este necesar încadrarea în perioadele on- 
time.

Pe baza Indicațiilor conducerii partidului și 
a prevederilor cuprinse în Decretul Consiliului 
ie Stat privind aprobarea normelor pentru exe
cutarea lucrărilor agricole de bază la cultu
rile de cereale si plante tehnice. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare a stabilit 
un program de măsuri privind acțiunile de în
treprins. termenele pentru executarea lor si 
cine răspunde de îndeplinirea lor. Pentru exe
cutarea diferitelor lucrări s-au 
toarele termene :

prevăzut urmă-

5—10 septembrie— mărunțirea terenurilor arate:
— arături după culturi care eliberează terenul tîrziu; în nord 

iar in sud 30 septembrie ;
— însămînțarea orzului: pînă la 25

1 octombrie la cîmpie ;
— însămînțarea grîului — pînă 

octombrie în zona de cîmpie.

septembrie în zona colinară

la 1

20 septembrie,

și de nord și

octombrie în zona colinară și de nord și 15

Aceste termene, stabilite în mod științific, 
baza cercetărilor institutelor de specialitate, 
in vedere faptul că plantelor le trebuie un 
anumit indice termic pentru germinare si în
frățire. astfel incit la sosirea frigului ele să fie 
dezvoltate corespunzător. Cu toate că asemenea 
cerințe sînt cunoscute de majoritatea specia
liștilor din agricultură. iusămînUrea orzului în 
toată tara, iar a grîului în zona colinară au 
întârziat Potrivit datelor furnizate de Ministe
rul Agriculturii, pînă ieri. 28 octombrie, au fost 
insăniintate 641 60# hectare eu orz si orzoaica 
de toamnă — 63 la sută din suprafața prevă
zută. Că' această lucrare putea Ii mult avan-

De 
au

Ritmuri de lucru,

sată o dovedesc realizările cooperativelor agri
cole din județele Alba. Bacău. Bistrita-Năsăud. 
Brăila, Caras-Severin. Hunedoara. Maramureș, 
Satu Mare. Sălaj. Vilcea care eu încheiat se
mănatul orzului. De asemenea, au fost insă
niintate 310 537 hectare cu grîu — 14 la sută 
din prevederi. Din zona colinară. cele mai mari 
suprafețe cu grîu au fost insămintate în coope
rativele agricole din județele Covasna. Bistrița. 
Maramureș. Gori. Vîlcea si altele.

Așa cum rezultă din cifrele înscrise pe harta 
alăturată, însămînțarea orzului — lucrare ce 
trebuie încheiată la 25 septembrie—1 octombrie 
în funcție de zonă, a întirziat foarte mult in

majoritatea județelor. De asemenea, in multe 
județe situate în zona colinară — Mureș, Bra
șov, Suceava, Sibiu, Botoșani, Neamț, Iași, Ca- 
raș-Severin- — suprafețele însămînțate cu grîu 
sînt mici, cu mult sub posibilități. Sînt cunoscute 

.. neajunsurile din toamna anului trecut, cînd su
prafețe întinse cu grîu au fost însămînțate cu 
întirziere, mult după 15 octombrie, ceea ce a avut 
urmări negative asupra nivelului recoltelor. Ast
fel de neajunsuri nu trebuie să se repete ! De 
aceea, printr-o bună folosire a mijloacelor me
canice și a forței de muncă ritmul însămînțării 
orzului și a griului trebuie mult intensificat, 
încît această lucrare să se încheie în cel mai, 
scurt timp. Că acest lucru este cu putință o 
vedește faptul că, pe ansamblul țării — 
afară de ceea ce s-a semănat pînă acum — o 
prafață de peste 1 000 000 hectare este arată, 
064 000 hectare este pregătită pentru a primi 
mința. Bineînțeles, o importantă suprafață 
fi insămînțată după culturile titzii. Iată de 
se impune ca aceste culturi să fie recoltate 
prioritate de pe terenurile destinate orzului 
grîului.

Important este ca în toate zonele colinare

Stadiul însămînțării griului și orzului la data de 28 septembrie
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Important este ca In toate zonele colinare și 
în arealele limitrofe acestora să se lucreze în- 
tr-un asemenea ritm încît semănatul să se în
cheie în timpul cel mai scurt. De asemenea, 
însămînțările trebuie să fie declanșate și în uni
tățile agricole din zonele de cîmpie. Grăbirea 
însămînțărilor trebuie însoțită de o susținută 
preocupare a tuturor mecanizatorilor, specialiști
lor și cadrelor de conducere din unitățile agri
cole pentru executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate, astfel încît în 1982 să se obțină 
recolte maxime.

ARAD

-țrg- IALOMIȚA

2, CĂLĂRAȘI

măsuri și inițiative care demonstrează

că semănatul poate fi încheiat la timp

HUNEDOARA: Mecanizatorii
și cooperatorii 

din zori pină noaptea
pe cimp,

CLUJ Calitate înaltă,
densitate

pe ogoarele 
s-a încheiat

peste 
fost 

toate

Ieri. 28 septembrie, 
județului Hunedoara 
una dintre importantele lucrări de 
sezon : însămînțarea celor 
7 300 hectare cu orz, cîte au 
planificate pentru acest an ;
l.A.S.-urile și cooperativele agricole 
s-au incadrat astfel în epoca op
timă de semănat a acestei culturi. 
Acum, forte puternice umane și 
mecanice sînt concentrate la elibe
rarea terenurilor de sfeclă de 
zahăr, cartofi și porumb, la pregă
tirea acestora pentru a fi însămin- 
tate cu grîu. Pînă ieri, griul a fost 
'însămințat in proporție de 30 la 
sută in cooperativele agricole, și de 
31 la sută în I.A.S.

Duminică și luni au fost zile fru
moase. foarte bune pentru lucrul 
in cimp din zori și pînă noaptea. 
Pe ogoarele unităților din consiliile 
agroindustriale Orăștie și Geoagiu 
s-a lucrat cu forțe sporite la eli
berarea terenului, la arături și în- 
sămintări. „Mecanizatorii și coope
ratorii — în cîmp. din 
noaptea !“

zori pînă
— acesta a fost cuvîntul

dede ordine al oamenilor muncii
la C.A.P. Romos, Geoagiu. Vaidei. 
Unii au executat arături, alții au 
pregătit terenul, în formații mari 
de lucru. Mecanizatorii Ion Jurj, 
Ion Cristea, Herman Zell, Nicolae 
Tirănescu, Ion Rentea. Ion Binder 
și Simion Nasta au lucrat ieri din 
zori si, pînă seara la semănatul 
griului pe ogoarele C.A.P. Romos. 
Inginerul-șef al cooperativei, Mir
cea Pătrînjan, s-a dovedit a fi bun 
organizator al muncii, dar și un 
specialist care nu , face nici un 
rabat calității lucrărilor. El ne-a 
spus : „Lucrul în formații mari, 
compacte este mult mai spornic, 
ne ajută să atingem viteza zilnică 
de 15 hectare pe fiecare semănă
toare. Pînă la 1 octombrie vom 
încheia și semănatul grîului, în 
condițiile 
calității ] 
hectar."

■ respectării Întocmai a 
lucrării și a densității la

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii

V.

COVASNA: Un prim examen
cu binetrecut

Semănători în brazdă la I.A.S. Corei, județul Satu Mare
Foto : Gh. Iancu

In județul Covasna, pe o parte a 
suprafețelor însămînțate pînă acum, 
orzul și griul au răsărit. Este un 
prim examen trecut cu bine de me
canizatorii, cooperatorii și specialiș
tii din unitățile agricole situate în 
zonele Tîrgu Secuiesc, Cemat, Sf. 
Gheorghe, Sînzieni. S-au însămîn- 
țat cite 600 boabe germinabile de 
grîu pe metrul pătrat și 550 de orz. 
Densitatea optimă a plantelor ieșite 
la lumină, uniformitatea bună șînt 
probe ale preocupării pentru munca 
făcută repede și bine. Pe locuri 
fruntașe se situează unitățile din 
consiliul unic agroindustrial Sin- 
zieni, care au însămînțat 1 750 hec
tare din cele 1 830 hectare plani
ficate.

In momentul de față, forțele și 
mijloacele mecanice sînt concen
trate în unitățile rămase în urmă 
la semănat, îndeosebi în cele din 
consiliul agroindustrial Covasna, 
unde, din 3 200 hectare cu griu au 
fost semănate numai 2 200 hectare. 
Pe ansamblul județului, din 15 500 
hectare prevăzute a fi însămînțate 
cu griu, pînă în seara zilei de 26 
septembrie s-au realizat 10 500 hec-

tare, iar la orz ,1 000 hectare, din 
2 500 prevăzute. „Am putea încheia 
semănatul în următoarele 3—4 zile, 
avînd teren pregătit și formații 
mari de mecanizatori bine organiza
te — ne spune tovarășul Ladislau 
Vereș, directorul direcției agricole. 
Ne lipsesc însă citeva sute de tone 
de sămînță pe care o așteptăm -ca 
pe pîinea caldă», din județele Vas
lui și Brăila. Din 300 tone orz din 
Brăila au sosit jumătate, iar cele
lalte se află pe drum. După cum ni 
s-a spus, vagoanele au fost expe
diate, dar ele n-au ajuns la desti
nație. Este vorba de orzul din soiiA 
-Miraj» care, în condițiile noastre 
dă recolte bune, cu condiția să avem 
sămința la timp. Pină acum am fo
losit numai semințe cu înaltă va
loare biologică din înmulțirea întii 
și a doua. Nu vrem să facem nici 
un rabat la calitatea semințelor și 
nici să întirziem semănatul".

Este necesar — adăugăm noi — 
ca aceste cuvinte să fie receptate 
de urgență de organele de resort 
ale C.F.R.-ului !

Am străbătut o zonă a județului 
Cluj de mare importanță pentru 
cultura cerealelor păioase în unități 
cum sînt Căianu, Vaida Cămăraș, 
Chesău, Mociu, Cămăraș. Pretutin
deni, seara, se pregătea terenul, se 
însăminta griul cu toate forțele me
canice aflate la dispoziție. Nu a 
existat loc i-n care să nu fie pre- 
zenți specialiști, conducerile coope
rativelor agricole și, în unele locuri, 
cadre didactice de 
agronomic și unitățile 
sosite pentru a acorda 
venit. Arii rămas mai 
perativa agricolă, din Cămăraș. uni
tate cu o suprafață mai mare des
tinată culturii grîului, unde in acest 
an s-a obținut o producție modestă,' 
dar unde s-a apreciat că s-ar. putea 
realiza cel puțin 3 500 kilograme la 
hectar.

Cum se lucra la Cămăraș ? 5
tractoare erau angajate la arat, alte 
4 la discuit și 3 semănau. Pe lingă 
cele trei semănători se aflau șefa 
fermei și inginerul-șef al cooperati
vei. Pe tarla l-am întilnit și pe dr. 
ing. Petru Sebbk, șef .de lucrări la 
Institutul agronomic din Cluj-Napo- 
ca ; specialistul clujean ne spune că 
aici terenul a fost bine ales după 
plante premergătoare (se semăna 
după cartofi), fertilizat cu îngrășă
minte chimice și organice, sămința 
este bună, curată. Ceea ce a trebuit 
corectat și la ceea ce trebuie ținut 
„cu dinții", spuneau cei de față, 
este calitatea semănatului — adîn- 
cimea și densitatea, condiție hotări
toare pentru obținerea producției 
stabilite. Orice superficialitate este 
păgubitoare.

La această unitate l-am întilnit 
și pe directorul direcției agricole 
județene, ing. Remus Chiorean. 
prilej de a-i cere părerea asupra 
mersului însămînțării culturilor de 
toamnă. „V-aș ruga să consemnați 
că semănatul orzului s-a încheiat 
pe întreaga suprafață de 15 000 de 
hectare, iar la plante furajere in loc 
de 7 580 i,______ „_____ _
hectare. în ce privește griul, 
realizat 
prafața 
cheia semănatul în epoca optimă 
pentru această parte a țării. Nu 
avem motive care să ne oprească 
din ritmul stabilit, mai ales că be
neficiem și de un timp favorabil 
acestei lucrări. Unele unități și 
consilii unice agroindustriale cum 
sînt cele din Dej, Cășei, Huedin au 
realizat 50—60 la sută din suprafață, 
dar altele sint mai mult rămase 
în urmă. Aceasta din cauză că au 
existat rețineri în ce privește mo
mentul declanșării recoltării po
rumbului. idei care au fost ferm 
combătute, cu argumente concrete, 
într-o ședință a comandamentului 
agricol județean. După părerea mea, 
acum trebuie accelerată pregătirea 
terenului pentru că suprafața între 
arat și semănat

ia institutul 
de cercetare 
sprijinul cu- 
mult la coo-

hectare s-au semănat 8 855 
am 

aproape 40 la sută din su- 
de 50 800 hectare. Vom in-

s-a îngustat la

optimă
4 000 de hectare, adică la nivelul 
unei zile bune de muncă, ceea ce 
este foarte puțin. Cit privește cali
tatea lucrărilor, acesta este un de
ziderat major și am instituit astfel 
controlul și îndrumarea tehnică 
încît nicăieri și nimeni să nu poată 
spune „n-am știut". De fapt acesta 
a fost și scopul repartizării în uni
tăți cu pondere mai mare a cadre
lor didactice agronomice și a celor 
din cercetare".

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Locuri unde

VASLUI

Laboratorul de agrometeorologie din In
stitutul de meteorologie și hidrologie ne-a 
furnizat harta de mai sus care a fost întoc
mită pe baza studierii resurselor termice 
rămase pînă la sfirșitul sezonului de vege
tație, în raport cu cerințele biologice ale 
griului de*toamnă. Zonele în care însămin- 
țarea trebuie să se încheie pină la 1 octom
brie sînt punctate. In celelalte zone, cu 
resurse termice mai ridicate, sfirșitul pe
rioadei optime se situează între 1 și 15 oc
tombrie.

După cum ne-a comunicat ieri șeful 
laboratorului de agrometeorologie, ing. O. 
Berbecel, în arealele limitrofe zonelor

punctate, semănatul trebuie încheiat în 
primele zile după 1 octombrie. Prelungirea 
perioadei optime pînă la 15 octombrie se 
face treptat, pe măsură ce ne depărtăm 
spre sud și vest de zonele menționate. In 
condițiile specifice acestei toamne, depă
șirea limitelor optime afectează negativ 
producția în cazul în care aceasta este mai 
mare de 5—6 zile față de limitele mențio
nate.

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în 
procente, suprafețele însămînțate în coo
perativele agricole pînă la 28 octombrie : 
cu grîu — cifra de sus și cu orz — cifra 
de jos.

trebuie ridicată mult „temperatura" muncii

Multe justificări,
puține măsuri eficiente

optimePină la terminarea epocii 
a semănatului grîului si orzului în 
județul Vaslui mai sînt citeva zile. 
Dar datele statistice, confirmate de 
investigațiile De teren arată că a- 
ceastă importantă lucrare este ră
masă in urmă. Din cele 92 500 hec
tare destinate griului s-au însă- 
mîntat doar 36 la sută, iar din 
33 000 hectare cu orz. ceva mai mult 
de 57 la sută. Foarte puțin ! Care 
sint cauzele acestei stări de lucruri? 
Așa cum se arăta și la o recentă 
ședință a comandamentului jude
țean pentru agricultură, județul nu 
face fată yîrfului de campanie de
oarece mijjoacele mecanice aflate 
în dotarea unităților nu sînt folo
site integral și judicios. Zilnic, circa 
240 tractoare stau din cauza lipsei 
unor piese de schimb, carburanți si 
chiar a lipsei de mecanizatori. Vi
teza zilnică la arături este foarte 
mică, abia 40 la sută din plan, iar 
la însămîntări sub 60 la sută.

Aceste ritmuri, eu mult sub cele 
stabilite, sînt determinate în bună 
parte si de răminerile în urmă la 
recoltare. In loc să treacă de ur
gentă cu toate forțele la culesul 
florii-soarelui si porumbului, pe 
suprafețele destinate . însămînțării 
griului si orzului, conducerile mul
tor cooperative agricole au lăsat 
lucrurile să meargă de la sine. 
Cooperativele agricole din consiliile 
unice agroindustriale Banca. Zor- 
leni. Codăesti. Puiești. Birlad. Di- 
mitrie Cantemir. Tătărani. Crasna 
si altele se situează la recoltatul 
acestor culturi cu mult sub me
dia pe iudet si aceasta, dealtmin- 
teri. destul de mică. Bineînțeles, 
intirzie si , insâmintările. „Prin
cipala cauză a restanțelor la 
recoltare și la înșămînțări —■ ne 
spunea directorul direcției agricole 
județene, ing. Mihai Butnarp — este

slaba organizare a muncii în multe 
unități, lipsa de ordine și dis
ciplină care se manifestă la ni
velul unor comune. în multe coope
rative nu se lucrează în cîmp în
treaga zi-lumină. Unii mecanizatori 
vin tirziu în cimp și pleacă devre
me. Se manifestă o nepermisă și 
păgubitoare îngăduință față de lip
suri. Noi controlăm zilnic prin spe
cialiștii noștri calitatea lucrărilor, 
mersul lor, am sancționat și vom 
mai sancționa pe cei vinovăți de 
neindeplinirea sarcinilor, 
buie să acționăm cu toții 
energic".

Dar cine altcineva dacă 
ția agricolă, cadrele de conducere 
de la consiliile agroindustriale și din 
unități trebuie să asigure aplicarea 
măsurilor stabilite și a normelor 
tehnice la recoltat si semănat ? Nu 
e singurul caz cind se aduc fel de 
fel de justificări, de explicații. 
Acum este,timpul muncii intense, 
așa cum se 
unitățile cu 
nat. „Ceea 
plinirea și depășirea planului de 
producție la grîu — accentua Victor 
Ungureanu. inginerul-șef al coope
rativei agricole Cirja — este pre
ocuparea pentru calitate^ lucrărilor, 
respectarea întregului complex a- 
grotehnic. efectuat in epoca ootimă. 
Noi terminăm de semănat cele 550 
hectare cu griu in jurul datei de 1 
octombrie, creînd premise bune 
pentru realizarea producțiilor pla
nificate".

Intr-adevăr, mecanizatorii, coope
ratorii și specialiștii din această u- 
nitate au muncit și muncesc cu răs
pundere. iar cind sint întrebați des
pre stadiul lucrărilor prezintă re
zultate bune, nu justificări !

Petre NECULA 
corespondentul

Dar tre- 
mult mai
nu direc-

procedează, dealtfel. în 
rezultate bune la semă- 
ce ne-a asigurat înde-

„Scinteii

Clipe din minutele lungi ale campaniei
con-

coope-

C. BORDEIANU

lo C.A.P, Mărtinenl, județul Covasna, se lucrează noaptea la arat și 
pregătirea terenului, iar ziua la semănat

Foto : Borțnyik GySrgy

lu
de 

din 
ră- 
din

In sprijinul 
sătenilor. La 
perativa agricolă din Măr
gineni — Bacău, suprafețe 
de teren întinse se însă- 
mînțează după culturi 
tîrzii. Peste 500 din locui
torii acestei comune 
crează la Combinatul 
prelucrare a lemnului 
Bacău. Aflind că cei 
mași acasă lucrează
răsputeri la strîngerea 
recoltei, comitetul de 
partid din combinat le-a 
adresat îndemnul să dea 
consătenilor, după ieșirea 
din schimb, o mînă zdra
vănă de ajutor. A doua 
zi. toți cei peste 500 de 
muncitori — Petru A- 
frentoaie. Gheorghe So- 
ciu, Petru Doboș, Ion Un- 
gureanu, Vasile Rusu și 
multi alții, fruntași în 
combinat — s-au dus în 
cîmp, alăturîndu-se fa
miliilor lor și celorlalți 
cooperatori din sat la re
coltarea sfeclei de zahăr 
și a porumbului. Alți 
muncitori din combinat au

mers la C.A.P. Mălineni 
și au ajutat pe coopera
tori să strîngă recolta de 
pe 300 de hectare, teren 
care a și fost insămințat 
cu grîu, orz și plante 
furajere. Ceea ce arată 
cit de util poate fi spri
jinul unui colectiv mun
citoresc acordat în aceste 
zile satului. (Gh. Baltă).

Orzul celor har
nici a răsărit. Unită" 
țile agricole din consiliul 
agroindustrial Lechința, 
județul Bistrița-Năsăud, 
sint fruntașe pe județ la 
producția de cereale. In- 
ginerul-șef al consiliului, 
Gavril Boteanu, ne-a 
arătat lanurile cu orz ră
sărit : sînt de6e ca peria! 
Ieri, pe ogoare lucrau 
din plin 80 de tractoare 

discuit, 
semănă- 

actual, 
sămința

la arat, 41 la 
precum și 20,de 
tori. In ritmul 
pină miercuri 
de grîu va ajunge în sol 
pe 85 la sută din supra
fața planificată; ceea

ce înseamnă că unitățile 
agricole din Lechința, 
Corvinești, Matei și Chi- 
ralești se vor încadra cu 
semănatul iri epoca opti
mă. Duminică și luni au 
fost zile record la semă
nat în toate unitățile 
agricole cooperatiste și 
de stat din județ. Rezul
tate la care contribuie și 
echipele . de mecaniza
tori constituite pentru 
arat pe timp de noapte. 
(Gheorghe Crișan).

Cu 1 500 hecta
re sub viteza zilnică 
prevăzută. In județul 
Alba, semănatul orzului 
pe cele 16 700 hectare 
planificate s-a încheiat de 
citeva zile. Duminică, în 
consiliul agroindustrial 
Alba Iulia. 200 mecaniza
tori au lucrat la arat, la 
discuit, la semănat. Pen
tru ca ritmul să nu sca
dă au fost concentrate 
forte suplimentare la 
strîngerea recoltei si eli
berarea suprafețelor ce

urmează a fi 
te cu griu. La 
va agricolă din Micești, 
cu cele 25 hectare insă- 
mîntate ieri s-a aiuns cu 
această lucrare la jumă
tate. Printre unitățile 
fruntașe se numără si 
cooperativele agricole din 
Sebeș. Drașov, Rimetea și 
Cetatea de Baltă. Dar 
dacă aseară, la bilanțul 
zilei de muncă consiliile 
agroindustriale Aiud si 
Cunta s-au înscris cu 
realizări bune. altele 
n-au prea avut ce rapor
ta. Ieri, pe ansamblul ju
dețului. a fost semănat 
griul doar oe aproape 
2 000 hectare, fată de o 
viteză zilnică prevăzută 
de 3 500 de hectare. Mai 
sînt de însămîntat a- 
proaoe 25 000 hectare. Iar 
cu o asemenea viteză de 
lucru, ca cea realizată 
luni, semănatul se va în
cheia in... 12 zile. Se pare 
că în unele, unităti agri
cole din județul Alba 
timpul optim încă se mai 
interpretează. (Stefan Di- 
nică).

însămînta- 
coooerati-

de mecanizare a C.A.r. 
fie la cimp

Foto : Koncz Janos

Aceste tractoare stau imobilizate în curtea secției 
Crăciunești, județul Mureș, în loc să

MUREȘ: Unde lipsește controlul
își fac loc

în județul Mureș însămînțarea 
orzului este pe terminate, cea a 
grîului a început abia de citeva 
zile. Pe baza zonării efectuate in 
raport cu condițiile pedoclima
tice, in consiliile agroindustriale 
Miercurea Nirajului. Reghin. Gur- 
ghiu, Singeorgiu de Pădure. Si
ghișoara, Sovata, însămînțarea 
grîului trebuie _să se încheie la 1 
octombrie. însămînțările au dema
rat însă cu întirziere și, din cauza 
slabei organizări a muncii, in une
le unități nu se desfășoară în rit
mul stabilit. Pe ansamblul județu
lui, pină in seara zilei de 27 sep
tembrie. griul a fost semănat pe 
numai 4 428 hectare din cele 53 600 

. hectare planificate — nici 10 la sută 
din plan. Unitățile din consiliul 
agroindustrial Sighișoara au pus 
sămînță sub brazdă pe numai 45 
hectare, Buhnea — 30 hectare, 
Singeorgiu de Pădure — 104 hec
tare. Rămase în urmă sînt și uni
tățile agricole din consiliile Rușii 
Munți, Gurghiu si altele, unde a- 
ceastă importantă lucrare trebuie 
încheiată în citeva zile. Pe ansam
blul județului. ritmul ziluic de 
lucru la semănat — 2 210 hectare 
— stabilit de comandamentul agri-

deficiențele
col nu a fost încă atins. Mai grav 
este insă faptul că specialiștii șl 
cadrele de conducere din unele 
unități manifestă o crasă lipsă de 
răspundere în îndeplinirea obliga
ției de a ridica în timp util să- 
mința de grîu. Cooperativa agrico
lă Iara de Mureș nu a transportat 
încă 75 tone sămînță de grîu ; cea 
din Frunzeni — 65 tone ; Bichiș — 
117 tone : Măgherani — 76 tone ; 
Eremitu — 17 tone. Cum se spune, 
unii au pornit la semănat cu sacul 
gol. O lipsă de răspundere care 
poate duce la întinderea insămin- 
țărilor și la diminuarea viitoarei 
recolte, ceea ce nu se poate admite 
sub nici un motiv. Ce fac specia
liștii direcției agricole, cei din mi
nisterul de resort, trimiși să sprijine 
campania de toamnă, din moment 
ce nu asigură rezolvarea unei pro
bleme hotăritoare. aceea ca sămîn- 
ța să ajungă unde trebuie ? Acum 
cînd timpul este foarte bun, orga
nele agricole din județ, toate for
țele din comune trebuie să acțione
ze energic in vederea depășirii vi
tezei zilnice de lucru prevăzute și 
recuperării restanțelor la semănat.

Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scinteii

MECANIZATORI, ȚĂRANI COO
PERATORI, SPECIALIȘTI DIN AGRI
CULTURĂ!

Munciți cu abnegație și hărnicie, 
folosiți din plin timpul de lucru pen
tru intensificarea lucrărilor agricole, 
pentru strîngerea recoltei, pentru 
însămînțarea neîntîrziată și în con
diții calitative superioare a întregii 
suprafețe de grîu și orz, punînd 
astfel o bază 
anului viitor!

puternică producției

1
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La invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
colonel Moammer El Geddafi, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România in pe
rioada 24—27 septembrie 1981.

înaltul oaspete libian și persoanele 
care l-au insolit in cursul vizitei's-au 
bucurat de o primire cordială, expre
sie a sentimentelor de prietenie și 
stimă pe care și Ie nutresc reciproc 
popoarele celor două țări.

hi—timpul șederii sale in România, 
conducătorul Mării Revoluții de la 1 
Septembrie, colonel Moammer El 
Geddafi, și persoanele oficiale libiene 
au vizitat obiective economice și 
social-culturale din municipiul Bucu
rești și din provincie.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și colonel Moammer El Geddafi. 
conducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie, au avut convorbiri ofi
ciale. desfășurate într-o atmosferă 
prietenească și de înțelegere, la care 
au participat :

Din partea română : Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-materia- 
le și gospodăririi fondurilor fixe, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-libia- 
nă de cooperare economică și tehnică, 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Ion Teșu. mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare. Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Petre Preoteasa, ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
Vasile Pungan, ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui repu
blicii. Ion M. Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Andrei Păcurar, ambasadorul Româ
niei la Tripoli.

Din partea libiană : Abdul Ati 
Obeicli, secretar al Comitetului Popu
lar al Biroului de'legături externe, 
Aii Abdul Salam Treki, secretar pen
tru relații externe, Musa Abu Freiwa, 
secretar al Comitetului Popular Ge
neral al Planificării, Bashir Jawda, 
secretar al Comitetului Popular pen
tru reforma agrară și îmbunătățiri 
funciare. Salem L. Madnini. secretar 
pentru transporturi și comunicații, 
Abdel Razik Omar Shennib, director 
general pentru relațiile cu Europa în 
Secretariatul pentru afacerile externe. 
Abdulhatnid S. Zintani, secretar al 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste la București.

în timpul convorbirilor oficiale, 
președintele Nicolae Ceaușescu și co
lonelul Moammer El Geddafi s-au in
format reciproc despre activitățile și 
preocupările privind dezvoltarea e- 
conomică si socială a tarilor lor. au 
examinat îndeaproape stadiul și 
perspectivele raporturilor de coope
rare româno-libiană în domeniile po
litic, economic, cultural și tehnico- 
științific și au efectuat un larg 
schimb de păreri in legătură cu pro
blemele internaționale de interes 
comun.

Cei doi conducători au dat expresie 
satisfacției lor față de extinderea și 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și cooperare fructuoasă dintre cele 
două popoare in domeniile politic, e- 
conomic. cultural si tehnico-stiintific 
si au evocat importanta pe care au 
avut-o în acest sens convorbirile și 
intelegerile realizate în timpul dialo
gurilor la nivel înalt din 1974 și 1979 
la Tripoli și Benghazi. Ei s-au pro- 
nunțăt pentru continuitatea acestor 
întilniri și au apreciat utilitatea con
tactelor la diferite alte niveluri.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
evidențiat dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două tari. în mod 
deosebit cooperarea în domeniile 
construcțiilor, industriei, agriculturii, 
geologiei, petrolului și transporturilor. 
Ei au exprimat voința lor comună de 
a depune toate eforturile pentru in
tensificarea cooperării economice și 
tehnice româno-libiene pe baza unei 
mai eficiente utilizări a posibilităților, 
economiilor țărilor lor. S-a convenit, 
totodată, să se acționeze în vederea 
realizării unor acțiuni de cooperare 
pe terțe piețe.

Președintele Republicii Socialiste 
România Si conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie au evidențiat 
contribuția comisiei mixte la coor
donarea și impulsionarea colaborării 
economice româno-libiene și au con
venit ca organele de resort din cele 
două țări -să acționeze cu toată fer
mitatea pentru finalizarea acțiunilor 
prevăzute in protocolul ultimei se
siuni a comisii și să inițieze noi ac
țiuni de cooperare care să fie supuse 
dezbaterilor la viitoarea sesiune a 
acesteia.

Ei au indicat să se finalizeze nego
cierea pînă la sfîrșitul anului în curs 
a Convenției privind evitarea dublei 
impuneri, a Acordului privind re
gimul cetățenilor trimiși să lucreze în 
cadrul acțiunilor de cooperare eco
nomică și tehnică, precum și inițierea, 
cit mai curind posibil, de negocieri 
pentru încheierea unui acord privind 
promovarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor.

Reliefînd evoluția pozitivă a schim
burilor comerciale, cei doi conducă
tori au hotărît să se acționeze pen
tru extinderea si diversificarea aces
tora pe baze echilibrate și reciproc 
avantajoase, in spiritul înțelegerilor 
convenite între ei, a prevederilor 
Acordului comercial pe termen lung 
și a celorlalte acorduri de colaborare.

Apreciind rezultatele obținute în 
promovarea colaborării tehnice și 

.cultural-științifice. cei doi conducători 
au indicat să se acorde in continuare 
toată atenția dezvoltării cooperării în 
aceste domenii. îndeosebi în ceea ce 
privește invățămîntul, ocrotirea sănă
tății și pregătirea cadrelor.

Președintele Republicii Socialiste 
România si conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie au subli
niat că dezvoltarea cooperării eco

nomice, mai ales cooperarea în pro
ducție. dă trăinicie și largi perspec
tive raporturilor bilaterale și contri
buie la întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare. Ei și-au expri
mat satisfacția pentru semnarea, cu 
prilejul vizitei, a Acordului-program 
privind dezvoltarea cooperării eco
nomice și a schimburilor comerciale 
între Republica Socialistă România 
Si Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, care servește acestor 
obiective.

Analizind evoluțiile din lumea 
contemporană. președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie, 
colonel Moammer El Geddafi. au 
apreciat' că omenirea traversează o 
epocă de mari prefaceri revoluțio
nare. sociale și naționale, în care se 
afirmă tot mai puternic voința po
poarelor de a pune capăt cu desă
vârșire politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, oricăror for
me de asuprire și dominație străină, 
de a fi independente și stăpîne pe 
propriile destine, de a-și exercita 
suveranitatea asupra bogățiilor lor 
naționale, de a conviețui și conlucra 
in condiții de pace și securitate, pe 
baza deplinei egalități in drepturi.

Ei au relevat, totodată, că în viața 
internațională are loc o intensificare 
a politicii de forță și dominație, de 
reîmpărțire a zonelor de influență, 
persistă probleme nesoluționate și 
apar noi conflicte și stări de încor
dare în diferite părți ale lumii, se 
amplifică cursa înarmărilor, se adîn- 
cește criza economică mondială, se 
perpetuează și se adîncesc decala
jele dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, toate acestea 
determinînd menținerea unei grave 
tensiuni a situației internaționale, 
generînd . noi și serioase pericole 
pentru securitatea și independența 
popoarelor, pentru pacea întregii 
lumi.

Exprimlndu-șl îngrijorarea față 
de aceste fenomene, cei doi condu
cători au subliniat necesitatea ca 
toate popoarele, forțele înaintate de 
pretutindeni, să acționeze cu cea 
mai mare energie, strins unite, pen
tru a împiedica Înrăutățirea situa
ției internaționale, pentru a asigura 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, dezvoltarea independentă 
și pacea, promovarea colaborării și 
respectului între națiuni. Ei au re
liefat importanța deosebită pe care 
o are în acest sens respectarea ri
guroasă in relațiile dintre toate na
țiunile a principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, independenței șl 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării cu desăvîrșire la 
forță și la amenințarea cu forța.

Cele două părți s-au pronunțat 
ferm împotriva oricăror demonstrații 
de forță sau amenințări militare 
la frontierele teritoriale și ma
ritime ale altor state, împotriva 
oricăror încercări imperialiste de a 
interveni în treburile interne ale 
altor state și au cerut cu hotărîre 
să se pună capăt cu desăvîrșire unei 
asemenea politici și unor acte, ca 
cele din Golful Sirte, care pot duce 
la agravarea situației internaționale, 
pun în pericol pacea și securitatea 
pe plan regional, în întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi s-au 
pronunțat cu fehnitate pentru solu
ționarea exclusiv prin mijloace paș
nice, prin negocieri a tuturor proble
melor litigioase și stărilor de con
flict, pe baza respectării dreptului 
popoarelor de a-și hotări liber soar
ta, conform intereselor lor naționale, 
fără nici un amestec din afară.

Cele două părți au efectuat un larg 
schimb de păreri în legătură cu si
tuația încordată care se menține în 
Orientul Mijlociu și au exprimat 
profunda lor îngrijorare față de a- 
ceasta.

Președintele Nicolae Ceaușestu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
subliniat convingerea lor fermă că 
o pace globală, justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu se poate realiza 

numai pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, inclu
siv din Ierusalimul arab, și a so
luționării problemei poporului pales
tinian, pe baza recunoașterii dreptu
lui său la autodeterminare. Inclusiv 
la crearea unul stat, propriu, inde
pendent. Pornind de la convingerea 
că problema palestiniană se află în 
centrul conflictului din Orientul 
Mijlociu, ei au reafirmat necesitatea 
participării Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — reprezentantul 
legitim al poporului palestinian — 
la toate eforturile care se fac pe 
plan internațional pentru ajungerea 
la o soluționare politică a conflictu
lui din regiune. Cele două părți au 
căzut de acord că Organizația Na
țiunilor Unite poate și trebuie să 
constituie în momentul de față ca
drul găsirii unei reglementări globa
le și juste a conflictului din Orien
tul Mijlociu, cu participarea si a Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

Președintele Nicolae Ceaușescu șî 
colonelul Moammer El Geddafi au re
liefat marea importanță pe care ei o 
acordă înfăptuirii solidarității și uni
tății de acțiune a țărilor arabe în 
eforturile lor pentru realizarea unei 
reglementări juste și durabile a con
flictului.

Cel doi conducători au condamnat 
acțiunile agresive ale Israelului în
dreptate împotriva Libanului, tenta
tivele sale continue de a interveni in 
treburile interne ale acestuia, și de a 
lichida rezistența palestiniană, au ce
rut să se pună capăt oricăror acțiuni 
militare israeliene pe teritoriul Liba
nului și și-au exprimat sprijinul față 
de eforturile care vizează asigurarea 
păcii, reconcilierii naționale și stabi
lității în Liban, salvgardarea suvera
nității, unității, independentei, inte
grității teritoriale și securității aces
tei țări.

Cele două părți au condamnat cu 
fermitate actele israeliene de agre
siune contra reactorului atomic ira
kian, care nu pot fi justificate și care 
agravează situația în zonă.

Cei doi conducători au apreciat că 
în actualele condiții, de încordare 
deosebită a vieții internaționale, pro
blema cheie a asigurării păcii, secu
rității și colaborării între națiuni o 
constituie trecârea la măsuri efective 
și substanțiale de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, ca
lea radicală pentru eliminarea prin
cipalelor surse de confruntare și a pe
ricolului de război, pentru a elibera 
popoarele de povara apăsătoare a 
cheltuielilor militare, soluția funda
mentală a însănătoșirii climatului po
litic mondial, a accelerării dezvoltării 
economice și sociale, a ridicării bună
stării tuturor popoarelor. Ei s-au pro
nunțat pentru interzicerea folosirii 
armei nucleare, încetarea producției 
și reducerea treptată a stocurilor de 
arme nucleare pînă la completa lor 
lichidare, reducerea cheltuielilor mili
tare, lichidarea bazelor militare și 
retragerea trupelor de pe teritoriile 
străine, interzicerea demonstrațiilor 
de forță la granițele altor state, 
crearea de zone denuclearizate și 
zone ale păcii în diferite regiuni ale 
lumii, desființarea pactelor militare. 
De asemenea, cele două părți s-au de
clarat împotriva producției bombei cu 
neutroni și au cerut interzicerea ei 
imediată, avînd în vedere gravitatea 
deosebită a pericolului pe care aceas
tă armă îl reprezintă pentru viața 
omenirii, pentru pacea și securitatea 
acesteia.

Ambele părți au reliefat necesita
tea aplicării de urgență a Declarației 
O.N.U. cu privire la transformarea 
Oceanului Indian într-o zonă a păcii, 
în interesul securității în această re
giune și în întreaga lume.

Ei au subliniat necesitatea de a se 
asculta glasul popoarelor, care se ri
dică tot mai ferm împotriva perico
lului de război, care cer să se pună 
capăt acumulărilor de armament, să 
se oprească producerea șl amplasarea 
în țările lor de noi arme nucleare, 
să fie înlăturat astfel spectrul incal
culabilelor distrugeri ce amenință 
omenirea.

Relevind consecințele grave pen
tru toate țările ale creșterii instabi
lității economiei mondiale, ale persis
tenței crizei economice, ale fenome
nului subdezvoltării în zone larg! ale 
globului, cele două părți au apreciat 
că o cerință dintre cele mai stringen
te pentru pacea și securitatea po
poarelor, pentru însuși viitorul ome
nirii, o constituie lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale. Ele au con
statat că în pofida negocierilor pur
tate pînă în prezent în diferite fo
ruri internaționale rezultatele obți
nute sînt nesemnificative, că datorită 
obstrucției unor țări dezvoltate nu au 
putut fi lansate negocierile globale, 
iar situația țărilor în curs de dezvol
tare continuă să se deterioreze. In 
acest context, părțile s-au pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor în 
scopul înlăturării greutăților care au 
provocat stagnarea tratativelor și au 
relevat că lansarea în cadrul O.N.U., 
lntr-un termen cît mai scurt, a ne
gocierilor globale propuse de țările în 
curs de dezvoltare rămîne un. obiectiv 
de importanță fundamentală de na
tură să răspundă atit intereselor sta
bilității economice mondiale, cit șî 
asigurării dezvoltării tuturor țărilor.

Evidențiind rolul determinant al 
efortului propriu în realizarea da 
progrese pe calea dezvoltării econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare, 
cei doi conducători au subliniat ne
cesitatea de a se pune capăt exploa
tării monopoliste a bogățiilor națio
nale ale țărilor in curs de dezvoltare, 
dominației economice asupra acestor 
țări.

Cele două părți și-au reafirmat 
sprijinul pentru dreptul popoarelor 
asupra propriilor resurse și folosirii 
acestora în interesul dezvoltării lor g- 
conomice și sociale. Ele au reafirmat 
importanța instaurării unor noi re
lații economice internaționale, baza
te pe echitate și dreptate. A fost re
levată. în același timp, importanta 
deosebită a extinderii cooperării e- 
conomice dintre țările în curs de 
dezvoltare, a întăririi solidarității și 
unității de acțiune a acestora ca o 
condiție esențială pentru obținerea 
unor rezultate pozitive în cadrul ne
gocierilor și înaintarea pe calea edi
ficării unei noi ordini economice in
ternaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie au subliniat 
atenția pe care o acordă țările lor 
edificării securității și cooperării în 
Europa, convinse că înfăptuirea a- 
cestor deziderate ar avea o puterni
că influență pozitivă asupra înjregii 
vieți politice internaționale, ar co
respunde intereselor tuturor popoare
lor lumii.

în acest context, părțile au eviden
țiat importanța reuniunii de la Ma
drid și s-au pronunțat pentru inten
sificarea eforturilor tuturor statelor 
participante pentru ca lucrările aces
tei reuniuni să se poată încheia cu 
rezultate substanțiale, să ducă la 
convocarea unei conferințe consacra
te încrederii • și dezarmării în Euro
pa, la adîncirea cooperării în toate 
domeniile, să asigure continuitatea 
procesului de edificare a secu
rității pe continent. Totodată, cele 
două părți s-au pronunțat împotriva 
amplasării de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune in Europa, 
care sporesc pericolul la adresa păcii 
și securității in Europa si în întreaga 
lume.

Avînd în vedere legătura strînsă 
între securitatea europeană și secu
ritatea din regiunea Mediteranei, ei 
au fost de acord că se impune să 
fie sporite eforturile pentru a face 
din Mediterana o mare a păcii și 
colaborării, eliminîndu-se orice sur
să de încordare și conflict din aceas
tă zonă.

Cei doi conducători au evidențiat 
afirmarea tot mal puternică a voin
ței popoarelor africane de a se dez
volta liber și independent. Au sub
liniat cerința urgentă a asigurării 
accesului la independență al Nami
biei, a respectării dreptului poporu

lui namiblan de a-și alege liber 
calea dezvoltării conform aspirațiilor 
și intereselor sale naționale. Ei au 
reafirmat sprijinul lor deplin față 
de eforturile desfășurate de O.N.U. 
pentru găsirea unei soluții politice 
problemei Namibiei, precum și pen
tru punerea în aplicare a rezoluții
lor adoptate de organizația mon
dială. Ele au exprimat solidaritatea 
militantă și sprijinul deplin ale ță
rilor lor față de lupta dreaptă a po
porului namibian pentru libertate 
și independență, sub conducerea 
S.W.A.P.O., reprezentantul său le
gitim.

Cele două părți au condamnat 
energic recenta invadare a teritoriu
lui Angolei — stat liber, indepen
dent si suveran — de către trupele 
regimului rasist de la Pretoria și 
au cerut retragerea lor imediată, 
încetarea oricăror acte agresive ale 
Africii de Sud împotriva statelor 
africane vecine.

Ele s-au pronunțat pentru lichida
rea totală și urgentă a politicii de 
apartheid șl discriminare rasială și au 
reafirmat solidaritatea deplină cu 
lupta dreaptă pe care o duc în acest 
scop popoarele din Africa australă.

Cei doi conducători au subliniat 
necesitatea soluționării problemelor 
litigioase dintre statele africane pe 
cale pașnică, prin negocieri între 
părțile interesate, și au evidențiat ro
lul important ce revine Organizației 
Unității Africane în rezolvarea politi
că a diferendelor și stărilor de ten
siune de pe continent, in întărirea 
solidarității și unității țărilor africane.

Ei au reliefat însemnătatea mișcării 
țărilor nealiniate în lupta împotriva 
imperialismului, pentru independență 
și pace, pentru dezarmare și făurirea 
unei noi ordini economice internațio
nale, pentru promovarea principiilor 
de drept internațional în relațiile 
dintre state.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viata interpațio- 
pală. pentru democratizarea în conti
nuare și creșterea eficienței activită
ților sale, pentru o mai bună adaptare 
a ei la realitățile și cerințele lumii 
contemporane.

Cei doi conducători au exprimat 
hotărîrea fermă a țârilor lor de a dez
volta conlucrarea dintre ele în cadrul 
Națiunilor Unite, al „Grupului celor 
77“. al mișcării de nealiniere și al 
altor foruri internaționale. Ei au evi
dențiat necesitatea creșterii rolului 
țărilor în curs de dezvoltare, al state
lor nealiniate, al țărilor mici și mijlo
cii, precum și a solidarității și unită
ții lor de acțiune în scopul asigurării 
unei participări active la reglemen
tarea democratică și justă fi proble
melor lumii contemporane și pro
movarea păcii, securității și colaboră
rii internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, colonel Moammer El 
Geddafi, și-au exprimat deplina sa
tisfacție pentru rezultatele vizitei, 
pentru convorbirile pe care le-au 
avut cu acest prilej și pentru înțele
gerile la care s-a ajuns de comun 
acord, exprimînd convingerea că 
această nouă întîlnire la nivel înalt 
româno-libiană dă un nou impuls ex
tinderii relațiilor prietenești și co
laborării dintre cele două țări și po
poare.

Conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, colonel Moammer El 
Geddafi, a adresat președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vii mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și ospita
litatea cu care a fost înconjurat în 
timpul vizitei și a transmis președin
telui Republicii Socialiste România 
invitația cordială de a efectua. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie în 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă.

Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită ul
terior.
București, 27 septembrie 1981

Aspecte de la ceremonia plecării de pe aeroportul internațional Otopeni

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
și pe colonelul Moammer El Ged
dafi, manifestîndu-și satisfacția 
față de întîlnirea dintre cei doi 
conducători, expresie pregnantă a 
bunelor relații statornicite între 
România și Libia, a dorinței co
mune de a extinde și aprofunda în 
continuare aceste raporturi de 
strînsă prietenie și colaborare, în 
interesul țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și înțelege
rii în lume.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit buchete de flori 
celor doi • conducători, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Safia 
Farkash.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu-și-a 
luat un cald rămas bun de la co
lonelul Moammer El Geddafi, de la 
doamna Safia Farkash, de la per
soanele oficiale libiene. Cei doi 
conducători și-au strins cu cordia
litate mîinile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie. La rîndul său, tovarășa 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să vă exprim dumneavoastră, soției dumneavoastră șl 
poporului român prieten mulțumirile și recunoștința noastră pentru căldura 
și generoasa ospitalitate cu care am fost înconjurați.

Dragul meu prieten,
Primirea oficială și populară care ne-a fost rezervată de poporul și gu

vernul român va rămîne întotdeauna ca o dovadă a raporturilor de coo
perare și prietenie existente intre cele două țări ale noastre.

Am deosebita convingere că consultările noastre referitoare la proble
mele internaționale vor contribui la adîncirea relațiilor dintre cele două 
țări și la realizarea înțelegerii și păcii mondiale.

Colonel
MOAMMER EL GEDDAFI

27 septembrie 1981

Elena Ceaușescu și-a luat un 
călduros rămas bun de la colonelul 
Moammer El Geddafi, de la 
doamna Safia Farkash.

înainte de a se despărți de înal
tul oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe colonelul 
Moammer El Geddafi să transmită 
un călduros mesaj de prietenie po
porului libian, împreună cu cele 
mai bune urări de succes, de pro
gres și prosperitate. Colonelul 
Moammer El Geddafi a mulțumit 
și a exprimat întreaga gratitudine 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
poporului român, pentru primirea 
deosebit de călduroasă ce le-a fost 
făcută în timpul șederii în Româ
nia, manifestîndu-și, totodată, pro
funda satisfacție față de vizita 
fructuoasă întreprinsă în țara 
noastră, ce i-a lăsat o impresie de 
neuitat și care se înscrie ca un mo
ment de cea mai mare însemnătate 
în dezvoltarea relațiilor româno-li
biene.

La ora 11,15, aeronava preziden
țială libiană a decolat.
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;FAPTUL;
!divers;
| Navetistul

maratonist
De șapte ani de zile de cind a • 

Ifost repartizat ca profesor la
școala din comuna Fărăoani, I 
Liviu Petrilă din Bacău face | 
naveta intr-un mod original.

I Pentru a parcurge cei 20 de fci- | 
lometri de la Bacău la Fără
oani, el nu folosește nici auto- ■ 

Ibuzul. nici bicicleta, nici vreun
alt mijloc de transport. Merge pe 
jos. „că e cel mai sănătos" — I 

Idupă cum singur mărturisește.
Pe jos, dar... alergind, ca la ma- I 
raton. In fiecare zi,- fie vară, | 
fie iarnă, pe arșiță, pe ploaie sau

Ipe viscol, el parcurge acest drum, ■ 
dus și întors.

Sintem informați de condu- ■ 
I cerea școlii că in toți acești

șapte ani originalul navetist nu I 
a intirziat niciodată de la pro- | 
gram. Secretul ? Profesorul este

I sportiv de performanță, mara- | 
tonist la Sport Club Bacău. Cu 
alte cuvinte, naveta zilnică pe •

Icare și-a impus-o nu e decit un 
antrenament obișnuit pentru vi- I 
itoarele competiții.

Răspunderile școlii în educația
materialist-științifică a elevilor

C.UVINTUL CITITORILOR^
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII... Lr<>Pu"v:u

| La arat...' asfaltul
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Conducerea cooperativei agri
cole din Chilieni l-a trimis pe 
Gather Jănos să are o parcelă in 
apropiere de municipiul Șf. 
Gheorghe. înainte de a porni cu 
tractorul la drum, și-a făcut 
„plinul" cu rachiu. Apoi, a mai 
făcut, o haltă la un bufet. Apoi, 
în loc să meargă unde trebuia 
să meargă, s-a dus cu tractorul 
la domiciliu, in Sf. Gheorghe, 
dar. cind să-l întoarcă, a dărimaț 
poarta și gardul vecinului. Apoi, 
a lăsat plugul jos și a tras o 
brazdă în... asfaltul orașului. 
Apoi... Apoi, bine că a fost oprit. 
Te pomenești că s-ar fi apucat 
și de însămânțat.

Pompierul 
care s a ars

Pină acum citeva zile, Dumi
tru Văduva era (pentru că nu 
mai este) pompier la întreprin
derea de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău. Un control 
inopinat făcut la domiciliul său ' 
s-a soldat cu descoperirea unui 
adevărat, depozit de materiale și 
piese sustrase din unitate. Odată 
cu pompierul a intrat in „focul" 
cercetării penale și Ion Dan, fost 
gestionar al magazinului ali
mentar din Mărăcincni, care a 
acceptat să valorifice o parte 
din materialele sustrase de pom
pierul care s-a... ars !

Struguri de masă 
pentru crama 
de-acasă

Este vremea culesului strugu
rilor. în unitățile de desfacere, 
in piețe, oamenii cumpără cite 
un kilogram, cite două, după 
trebuință. Dar unii uită că lăco
mia strică omenia. Sint hră
păreții care golesc, pur și 
simplu, rafturile magazinelor. 
Unul dintre aceștia este și 
Ilie Pinter din localitatea Vi
nerea, care s-a dus să cum
pere struguri de la magazinul de 
legume-fructe din orașul Cugir. 
Nu cu sacoșa, ca orice om, ci cu 
căruța. în cîrdășie cu responsa
bilul magazinului. Aurel Ghi- 
țoaica, el a umplut căruța cu 
struguri. Cite kilograme credeți 
că și-a cumpărat ? Nici mai 
mult, nici mai puțin de... 608 ki
lograme !

Struguri de 
ma de-acasă.

De unde se 
trebuie păziți 
Fiecare dintre
un bob de fermitate împotriva 
unor astfel de hrăpăreți nesă- 
buiți.

Strict autentic!
Scenă insolită chiar și pentru 

un obor cum este cel din Tir
goviște : cîțiva inși se pregăteau 
să ofere spre vinzare vreo 20 
de grăsuni dintr-o autobasculan
tă de 16 tone cu număr de Con
stanța. Dar pentru vînzătorii de 
ocazie, tirgul s-a spart mai re
pede decit se așteptau. Din ex
plicațiile șoferului Stere Iana de 
la Stația de utilaj greu și trans
port Constanța a reieșit că, în 
mod normal, el trebuia să mear
gă la Florești, in județul Pra
hova, pentru a încărca anvelope, 
dar a avut niște amici la Ba- 
badag, și l-au rugat să le care 
porcii pină la Tirgoviște.

în final, intre Constanța și 
Tirgoviște a avut loc acest dia
log telefonic strict autentic :

— Alo, Stația de utilaj greu 
Constanța ? Aflați că șoferul dv. 
Stere Iana, care s-a abătut de 
pe traseu, care a adus niște 
porci, care va trebui să...

Destul ! — a venit, prompt, 
răspunsul din Constanța. Pentru 
o asemenea porcărie, faceți ce 
vreți cu șoferul, dar trimiteți-ne 
urgent autobasculanta, că avem 
mare nevoie de ea.

Și telefonul — clic ! — s-a 
închis.

Bidiviii nimănui ?
Medicul veterinar Petre Stătu- 

lescu. de la cooperativa agricolă 
Păulești, județul Prahova, i-a 
semnalat corespondentului nos
tru Constantin Căpraru un fapt 
mai puțin obișnuit. De mai bine 
de șase luni de zile au poposit 
in ograda cooperativei o pereche 
de cai tineri și frumoși nevoie 
mare. între timp, a venit pe 
lume și un mînz, tot atît de ară
tos. S-a dat sfoară in țară să fie 
găsit păgubașul. Pină acum nu 
s-a prezentat incă nimeni. Deși 
netrecuți în porție,' musafirii 
nepoftiți consumă cu mare poftă 
furajele cooperativei. Pină una, 
alta, oamenii i-au pus la muncă. 
Să-și ciștige

masă, pentru era-
vede că strugurii 
nu numai in vie. 
noi este dator cu
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Petre
și corespondenții „Scînteii" ț

în cadrul amplei activității educative desfășurate de societatea noastră 
socialistă, partidul a încredințat școlii o înaltă misiune politică, socială, 
etică : formarea tinerelor generații de constructori ai socialismului și co
munismului în spirit revoluționar, patriotic, al concepției materialist-dia- 
lecțice despre natură și societate, al ideologiei Partidului Comunist Român, 
ai umanismului socialist, al principiilor eticii și echității socialiste, 
în mod concret, aceasta înseamnă ca, pe parcursul anilor de școală, fie
cărui tinăr să-i fie formată o conștiință socialistă înaintată, convingeri 
politice și ideologice ferme — fundament .spiritual de neclintit pentru o 
viață de muncă demnă, activă. Pe ce cai, prin ce modalități se poate 
realiza acest înalt deziderat educativ pus de partid, de popor, in fața 
școlii ? Cum gindesc să acționeze in acest plan oamenii școlii : cadre di
dactice, directori de școli, inspectori școlari, comuniștii de la catedră, in 
general ?

— Am reținut din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la festi
vitatea deschiderii acestui an de 
învățămint cerința de a așeza ferm 
la baza invătămintului principiile so
cialismului științific, ale materialis
mului dialectic si istoric, concepția 
revoluționară despre lume și viață — 
ne spune prof. Vasile Ciobanu, in
spector general adjunct la Inspecto
ratul școlar al județului Bacău, 
într-adevăr. numai astfel școala va 
reuși să formeze tineri capabili să 
interpreteze profund fenomenele so
cial-economic* si să acționeze entu
ziast, în spiritul înaltelor exigente 
ale epocii noastre, pentru traducerea 
in fapte a idealului socialist.

— V-ați glndit ji cum anume tre
buie acționat ?

— La nivelul praqticii didactice au 
existat pină acum, din păcate, situații 
cind această cerință n-a fost urmă
rită științific, competent și cu asi
duitate de unele cadre din învătă- 
mint Tratarea factologică, schema
tică in lecții a fenomenelor com
plexe ale vieții social-economice au 
știrbit, in mare măsură, forța edu
cativă, virtuțile activității noastre de 
la catedră. Argumentările de genul 
„am făcut și eu ce am putut, nu 
sint profesor de filozofie11 încercau 
să acrediteze ideea că formarea 
conștiinței politice, a concepției ști
ințifice, revoluționare ale elevilor ar 
fi o sarcină- expresă numai a unei 
categorii de cadre didactice (în spe
cial de științe sociale). De aceea, și 
la consfătuirile cadrelor didactice, 
care au precedat deschiderea cursu
rilor, ca și cu prilejul primelor 
consilii profesorale s-a subliniat 
faptul că fiecare comunist de la ca

tedră, indiferent de specialitate, 
funcție și vechime, trebuie să fie 
convins că depinde de el. de efortu

ționat și in Legea educației și învă- 
tămintului — pus pe predarea dis
ciplinelor fundamentale (matematica, 
fizica, chimia, biologia). pe inte
grarea invătămintului cu munca 
productivă și cercetarea științifică. 
„Amplul bagaj de cunoștințe oferit 
de aceste discipline, de toate disci
plinele de învățămint în general — 
consideră prof. Maria Apostoiu, in
spector general la Inspectoratul șco
lar al județului Buzău — contactul 
direct, nemijlocit, cu producția de 
bunuri materiale a societății, prin 
integrarea invătămintului cu munca 
productivă, asigură educatorilor ar
gumente solide, convingătoare. în 
propagarea concepției materialist-ști-

1 . --------------------------------------------------------------------------------------- -------- -
® Dialog activ, deschis, al profesorilor cu elevii ți răspuns 
argumentat la întrebările acestora ® Front comun împotriva 
lecțiilor abstracte, formale, pentru acțiuni educative cu un 
profund conținut politic, etic ® Un accent deosebit pe 
predarea disciplinelor fundamentale - matematica, fizica, 

chimia, biologia

rile lui și ale colectivului didactic 
respectiv, nivelul concepției elevilor 
despre lume și viată.

Convingere dublată de o perma
nentă preocupare pentru autodepă- 
șire profesională și umană — au 
menționat in cadrul amintitelor con
sfătuiri cadre didactice din județul 
Bacău — prin profunda cunoaștere 
și aplicare in viață a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a orientărilor cuprinse în cuvintările 
secretarului general al partidului, 
prin larga receptivitate fată de tot 
ce este nou și progresist in spiritua
litatea societății noastre socialiste. 
„Muncind cu inaltă conștiință poli
tică și patriotică, promovînd în clasă 
metode participative, de dezbatere 
în spirit înnoitor — spunea ing. Le- 
ontin Mazilu. directorul Liceului in
dustrial nr. 5 din Bacău — vom 
spori eficienta educativă și calitatea 
învățăm intului".

Școala beneficiază, datorită grijii 
și sprijinului substantial de care se 
bucură din partea partidului si sta
tului nostru, de condiții tot mal 
bune pentru îndeplinirea menirii 
sale educative. în legătură cu aceste 
condiții, interlocutorii noștri au evi
dențiat accentul deosebit — men

lnțifice în rîndul tineretului studios. 
Nu puține sint însă cazurile cind. in 
dezbateri ale cadrelor didactice, ca 
și cele care au precedat deschiderea 
acestui an școlar, se critică cu în
dreptățită exigentă faptul că unele 
lecții se predau în mod abstract, 
abuzează de verbalism în tratarea 
diferitelor teme, nu subliniază con
cluziile materialiste, ateiste. ale 
principiilor și proceselor științifice 
prezentate in programele și manua
lele de științe fundamentale, nu 
realizează concordanta necesară în
tre activitățile practice si cerințele 
reale ale producției, ale vieții so
ciale*'. Am reținut din măsurile pre
conizate, pentru a face mai accesi
bilă. convingătoare și eficientă, în 
acest an de învățămint. activitatea de 
educație materialist-știintifică in șco
lile buzoiene : accentuarea caracte
rului demonstrativ, aplicativ al lec
țiilor, al activităților practice, antre
narea mai activă a elevilor Ia efec
tuarea de experiențe și lucrări de 
laborator, pentru cercetarea fenome
nelor din natură și societate, prilej 
de „redescoperire", cu profunde im
plicații educative, a principiilor ma- 
terialist-știintifice aflate la baza 
acestora.

Virsta adolescenței este vîrsta 
căutării răspunsurilor la probleme 
esențiale ale desfășurării vieții so
ciale. progresului științei. Tineretul 
nostru, integrat organic in opera de 
edificare socialistă și comunistă a 
jîatriei. este profund interesat in 
cunoașterea proceselor revoluționare, 
transformatoare ale societății noas
tre. „Este rolul disciplinelor sociale 
predate in școală, in primul rind. al 
tuturor acțiunilor și manifestărilor 
cu caracter formativ-educativ dip 
afara orelor de curs — opinează 
prof. Eleonora Popescu, directoarea 
Liceului de filologie-istorie nr. 1 din 
București — să explice argumentat, 
convingător, pe înțeles problemele 
care-i preocupă pe tineri, pe elevi. 
Cercurile științifice, vizitele la muzee, 
intilnirile cu oameni de știință, ac
țiuni adesea tributare festivismului și 
improvizației, pot și trebuie să se in
tegreze mai activ. în mai mare mă
sură, in opera educativă a școlii. 
Noi toți, profesori și educatori, tre
buie să avem permanent un dialog 
deschis, sincer cu elevii, cu tinerii 
în general. Să fim. in același timp, 
asa cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. neiertători fată de men
talitățile înapoiate, față de diferitele 
influențe străine, retrograde".*

în cadrul discuțiilor, interlocutorii 
noștri au subliniat cerința ca. potrivit 
vîrstei elevilor, preocupărilor și in
tereselor lor, organizațiile de pio
nieri și U.T.C. — sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, în colaborare 
cu școala și familia — să folosească 
mai intens, cu mai multă inventivi
tate cadrul educativ specific pentru 
a le deschide orizontul cunoașterii 
științifice și a face din fiecare tinăr 
un cetățean de nădejde al tării, un 
militant activ, un adversar neimpăcat 
al concepțiilor idealiste, mistice, re
trograde.

Sub auspicii atit de favorabile, 
opera educativă a școlii pentru dez
voltarea gindirii creatoare a tineri
lor și stimularea interesului lor pentru 
tot ce e nou și avansat în creația 
umană, pentru înțelegerea cerințelor 
pe care societatea socialistă le nune 
cu încredere in fața tinerelor genera
ții va deveni mai rodnică, se va re
simți mai puternic în participarea 
entuziastă a tineretului la viața so
cială, politică, culturală a patriei.

Florica DINULESCU

Economii din piese recuperate
Comitetul sindicatului de la în

treprinderea mecanică de material 
rulant Craiova și consiliul oameni
lor muncii au ajutat comisia ingi
nerilor și tehnicienilor din unitate 
in întocmirea unui program con
cret de măsuri privind innoirea 
tehnologiilor, reducerea* consumu
rilor specifice, creșterea producti
vității muncii, utilizarea mai efi
cientă a materiilor prime și mate
rialelor etc. Pentru realizarea in 
bune condiții a acestui program și 
asigurarea participării unui număr 
tot mai mare de ingineri, tehni
cieni și muncitori la acțiunile de 
creație tehnică și științifică, la ac
tivitatea de concepție, au fost ini
țiate dezbateri, expuneri și analize 
pe secții, ateliere. în adunările or
ganizațiilor de bază și ale grupelor 
sindicale.

Străduințele depuse au avut 
drept rezultat realizarea unor uti
laje și instalații menite să contri
buie la reducerea efortului fizic și

creșterea productivității muncii, la 
mai buna valorificare a materiale
lor. Prin recondiționarea pieselor 
de schimb, in întreprindere s-au 
realizat, în ultimii trei ani, econo
mii de circa 195 milioane lei. Nu
mai in anul trecut au fost folosite 
cu succes 19 500 piese, a căror va
loare a însumat 82 milioane lei. 
diminuindu-se in acest fel cu peste 
5 la sută cheltuielile la mia de lei 
product ie-marf ă.

Anul acesta, in atenția colectivu
lui de la I.M.M.R.-Craiova se află 
asimilarea a incă 150 de noi repe
re, dintre care au fost realizate 
pină acum 107.

Succesele realizate nu sint nu
mai «rezultatul creației specialiști
lor, ci in mod deosebit sint legate 
de faptul că in unitate există o 
preocupare constantă pentru dez
voltarea creației tehnice de masă.

Mircea URSEI 
inginer

Natura oferă; cine valorifică ?
Recent, am participat la o fru

moasă excursie pe Dunăre cu nava 
,,Ilfov", pornind de la Giurgiu. 
Siluetele marilor întreprinderi in-; 
dustriale din zona portului giurgiu- 
vean. „Podul prieteniei".' imensele 
păduri ce străjuiesc malul sting al 
bătrinului fluviu incintă plăcut 
privirile.

Dar nu despre modul în care a 
decurs excursia, despre priveliștile 
minunate intilnite doresc să scriu, 
în scrisoarea de față vreau să sem
nalez două probleme, in speranța 
că cei în drept le- vor lua in con
siderare. în multe zone din lunca 
Dunării, pe care le-am străbătut, 
există o imensă bogăție de fructe 
de pădure care sînt insuficient va
lorificate. Sigur, unele cantități din 
aceste fructe sint culese. în mod 
sporadic, de diverși cetățeni, care le

vind ' apoi prin piețe la prețuri 
pipărate. Dar cei care răspund de 
gospodărirea pădurilor din lunca 
Dunării n-ar putea organiza ac
țiuni proprii pentru recoltarea și 
colectarea acestor fructe de care au 
mare nevoie fabricile de conserve?

Al doilea aspect pe care doresc 
să-l semnalez este acela că in 
multe zone există mari cantități 
de lemne, fie aduse de apele în
volburate ale Dunării, fie rupte din 
copaci uscați. Consider că și pentru 
stringerea și valorificarea acestei 
mase lemnoase s-ar putea găsi unele 
soluții, incit, lemnul să nu fie lăsat 
să se transforme in putregai. Este 
nevoie .doar de mai multă inițiativă 
și spirit gospodăresc.

Traian BARBALATA 
activist cultural, Giurgiu

Lucrări abandonate

Romanul din urmă al 
lui George Timcu, Ma
chiaj, nu cîștigă ușor 
bunăvoința cititorului. Ba 
chiar îl irită pe acesta — 
pentru nu puține incon
gruențe de stil, ca și pen
tru facilitate reflexivă. 
Și, răul este că nu e vor
ba doar de exprimarea și 
proiectarea personajelor
— care, bineînțeles, pot 
fi oricum, ca in viață, 
nu-i așa ? — autocarac- 
terizîndu-se, de pildă, 
prin lipsa cie profunzime 
a „panseurilor", adesea 
atît de searbăde, emise 
de unele din ele. Ci de 
însăși ținuta discursului 
epic, care displace prin 
neîngrijire, imaturitate. 
Se schițează de pildă — 
din această perspectivă
— stereotipic, banal, ex
peditiv, profiluri ce me
ritau altfel mai mult in
teres din partea prozato
rului. Cum ar fi, între 
alții. scenograful Paul 
Corinda, un cabotin fa
melic, dar ilustrind un 
destin dramatic, definit 
în acest mod : „Nu era 
prost, emitea chiar idei 
interesante,, unele cam 
excentrice. Tip inteligent 
și perfect inutil, gîndi 
Laur" — cum notează ro
mancierul. Formulări ce 
revin și în cazul altor 
eroi ai narațiunii. Sau 
sint descrise agape, fes
tinuri, intr-un fel cenu
șiu, inexpresiv, banal, de 
genul : „A urmat o masă 
de zile mari, toată lumea 
recunoscind după aceea 
că a fost una dintre cele 
mai reușite la care , a 
participat. A domnit o 
bună dispoziție extraor
dinară, iar Angela și 
Laurențiu Branea strălu
ceau de fericire. Erau în
tr-adevăr o pereche foar
te reușită...". în realita
te, la asemenea mese se

căsca de plictiseală pur 
și simplu, atit de modes
te — dacă nu de-a drep
tul vide de orice conținut 
cit de cit elevat — erau 
discuțiile angajate... Cum 
și mărturisesc într-un 
rind două personaje-cheie 
ale romanului, care re
gretă că n-au rămas aca
să, unde nivelul reflecții
lor. fie și domestice în
semna mai mult. Proza
torul plutind cu timidi
tate pe deasupra lucruri

căți inadvertențe, ce nu 
derivă din fireasca des
fășurare a lucrurilor, de
seori intrînd în conflict 
cu evoluția organic inter
nă a personajelor...

Și totuși — o imagine 
de ansamblu demnă de 
reținut se încheagă pină 
la urmă in acest roman 
inegal al lui George Tim
cu. Aceea a unui destin 
ca metaforă a aspirației 
spre împlinirea dreaptă, 
cinstită, într-o ambianță

Drumul 
unei aspirații

lor și atunci cind își pro
pune să descrie interioa
re mal pretențioase, mo- 
bilier-stil, ansambluri ar
hitectonice ce se vor cu 
personalitate distinctă, 
probabil dintr-o precară 
documentare. Apoi, eroii 
înșiși nu se încheagă su
ficient, prin ce spun, ce 
fac, ei creind nu o dată 
impresia, cititorului, că 
asistă la manevrarea 
inabilă a unor marionete 
pe scena unui teatru de 
păpuși. Eroul central se 
înscrie, de asemeni, în 
bună măsură, intr-o atare 
evoluție existențială. Silit 
de către romancier să nu 
știe niciodată, bunăoară, 
cînd a făcut bine ceea ce 
a făcut, atît el cit și alții 
exprimind judecăți con
tradictorii în ce privește 
activitatea, realizările lui 
în întreprindere — lău
dat, muștruluit, avansat 
și iar criticat pentru una 
și aceeași acțiune... Jude

conjunctural nefavora
bilă lui. 11 am în vedere 
pe protagonistul roma
nului. Laurențiu Branea. 
Pornit de jos, ridicin- 
du-se trudnic, Laur are 
sentimentul ieșirii din 
infern, odată ajuns in
giner. Nici purgatoriul 
de după aceea nefiind 
insă, pentru ăl, mai puțin 
dezarmant ! Pentru că, în 
noua lui situație, ce ar 
fi putut să-i fie confor
tabilă, se pomenește a- 
runcat in groapa cu lei. 
Suflet imaculat (deși este 
inimaginabil pentru un 
om de extracția lui socia
lă și de puritatea lui su
fletească — să nu-și mai 
fi revăzut niciodată, din 
copilărie, locurile natale, 
ca și pe ai săi, de acasă!) 
— ; Laur își închipuise, 
idilic, viațg ca ° compe
tiție cavalerească, între 
cei mai buni. De o ire- 
primabilă generozitate, 
inginerul constată însă

cu stupefacție, dezorientat 
pină la dezarticularea de 
sine, că o seamă de co
legi și mai mari ai săi, 
caractere agresiv-egocen- 
trice și egolatru-bizanti- 
niste, de tipul exemplar 
conturat, dintre aceștia, 
al lui Ermilian Stoicescu, 
îi contrazic naiva viziu
ne. Caracter oscilant, fi
bră nerezistentă, el capo
tează pină la urmă și 
profesional, ca șl în viața 
lui personală, de familie.

Mai sint de menționat 
și alte citeva personaje 
izbutite ale romanului : 
sculptorul Antohie Pre- 
dulea. inteligentul raison- 
neur al întregii narațiuni, 
pitoresc și uman, profund 
uman conlocutor al pro
tagonistului, un „cinic" 
ce nu-și poate truca în
deajuns exemplara lui 
sensibilitate, spre a părea 
altceva decît ceea ce este 
(sint de neuitat întîlniri- 
le lui cu Branea, din casa 
acestuia...). Apoi Angela, 
imaginea femeii și soției 
devotate. în simplitatea 
și curăția sa, ca și Paul 
Corinda. amintit deja, și 
inginerul Florea. După 
cum există în roman și 
profiluri neconcludente, 
care își contrazic propria 
lori ordine interioară. 
Este cazul Cristinei, de 
pildă, delegata de la cen
tru. femeie devoratoare, 
convinsă că iubește cu 
sinceritate, dar dovedin- 
du-se absurd epidermică, 
mai mult părînd con- 
strînsă de autor să evo
lueze așa...

Romanul Machiaj nu se 
citește cu aceeași satis
facție pe întreg cuprinsul, 
dar încheagă citeva inte
resante traiectorii umane.

Hristu
candroveanu

Săptămîna științei 
și tehnicii pentru 

tineret
La Bacău s-a încheiat „Săptămîna 

științei și tehnicii pentru tineret" — 
manifestare tradițională ajunsă la a 
Vl-a ediție, desfășurată sub semnul 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei". Cu acest prilej au avut Ioc 
dezbateri privind contribuția tinere
tului la desfășurarea cu succes a 
revoluției tehnico-știintifice, mese 
rotunde, concursuri pe teme științi
fice, schimburi de experiență, intil- 
niri cu personalități din domeniul 
științei și tehnicii și alte acțiuni, Ia 
care au participat numeroși specia
liști băcăuani și din țară, tineri mun
citori, ingineri, tehnicieni, elevi și 
studenți.

(Agerpres)

în urmă cu doi ani, în comuna 
noastră Făget, județul Timiș, s-a 
început construirea unui turn de 
apă. Lăsind de-o parte faptul că 
amplasarea sa în plin centrul civic 
al localității, respectiv în piață, a 
fost total neinspirată, in rindurile 
de fată dorim să ne referim la mo
dul cum s-au desfășurat lucrările 
construcției, mai precis la tărăgă
narea nejustificată a acestora. După 
executarea săpăturilor pentru fun
dație. constructorii de la șantie
rul Făget al Trustului de construc- 
tii-montai Timișoara au abandonat 
lucrarea. între timp, în groapa să
pată s-a format o baltă plină cu

apă și noroi. La începutul anului 
trecut, constructorii au revenit si 
au turnat, in sfirșit, fundația. Dar. 
la scurt timp, lucrarea a fost din 
nou abandonată. în prezent. în ju
rul fundației turnate băltește din 
nou apa. iar unii cetățeni au trans
format zona respectivă in rampă 
pentru depozitarea gunoiului. Aș
teptăm din partea consiliului popu
lar comunal și a conducerii Trus
tului de construcții-piontai Timi
șoara măsurile necesare pentru de
finitivarea acestei lucrări.

Un qrup de locuitori
ai comunei Făget, județul Timiș

PE SCURT, DIN SCRISORI

O vacanță reconfortantă 
la complexul turistic Durău

Pe versantul de nord al masi
vului Ceahlău, într-o zonă de 
mare atracție, se află complexul 
turistic Durău (800 metri altitu
dine).

Beneficiind de aer puternic 
ozonat, aerosoli negativi și răși- 
noși. stațiunea oferă, pe lingă 
odihnă, excursii sau drumeții, po
sibilitatea normalizării și echili
brării sistemului nervos central și 
vegetativ. Cele trei hoteluri noi, 
vilele și cabana „Bistrița", toate 
de categoria I, prevăzute cu încăl
zire centrală, asigură cazarea în 
condiții confortabile. . De aici, tu
riștii pot ajunge la Poiana Viezuri, 
Cascada Duruitoarea, cabanele

Dochia și Fintinele, Cușma Doro
banțului. sub Virful Toaca. Rezer
vația complexă Ceahlău, bogată in 
fenomene naturale, constituie pen
tru orice turist, indiferent de ano
timp. un mare punct de atracție. 
Totodată, din stațiune se organi
zează excursii la Bicaz, izvorul 
Muntelui, Cheile Bicazului, Lacu 
Roșu, Borsec, precum și la renu
mitele monumente arhitectonice 
din Nordul Moldovei.

La agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism din întreaga 
țară se găsesc bilete pentru odihnă 
și se pot obține informații supli
mentare.

teatre
• Teatrul Național (sala Atelier): 
Așteptîndu-l pe Godot — 19
@ Filarmonica „George Enescu" (la 
ICECHIM): Deschiderea stagiunii
1981—1982. Dirijor: Mircea Cristescu. 
Soliști: Varujan Cozighian — vioară, 
Avy Abramovicl — vioară, Aurelian 
Octav Popa — clarinet — 15,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra14 
(sala Schitu Măgureanu): Anchetă 
asupra unui tînăr care nu a făcut ni
mic — 19,30; (sala Grădina Icoanei): 
Anecdote provinciale — 19,30
• Teatrul Mic: Nu sînt turnul Eiffel 
— 19,30
• Teatrul Foarte Mic: Stop pe auto
stradă — 20

• Teatrul de comedie: Zăpăcitul — 
19,30
• Teatrul „Nottara*4 (sala Magheru): 
Mizerie și noblețe — 19,30; (sala Stu
dio) : Omul care face minuni — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Proștii sub clar de lună. Spectacol 
prezentat de Teatrul din Piatra Neamț
— 19,30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria): Idolul femeilor — 
19,30; (sala Savoy) : Veselie la Tănase
— 19,30
• Ansamblul „Rapsodia Română44: 
La fîntîna dorului — 18,30
• Teatrul „Ion Vasilescu": Dar nu e 
nimic serios — 19,30
• Teatrul „Țăndărică44 (la Tehnlc- 
club): Ileana Sînziana — 10
• Circul București: Music hall la circ
— 19.30

Au apărut 
numerele 3 și 4 1981 

ale revistei 
„Viitorul social"

(Urmare din pag. I)
trioti adevărati. fiindcă 
una fără alta nu se poa
te : nu poți lupta pentru 
binele lumii dacă nu luoti 
pentru binele propriei tale 
țări, nu poți iubi ome
nirea. dacă nu-ti iubești 
poporul din care te tragi, 
dacă nu ești parte din- 
tr-un întreg, fiind tu în
suti intreg. năzuind me
reu spre mai mult, dă- 
ruindu-te fără reținere 
muncii și luptei.

Important e. pe de altă 
parte, să nu uităm că a-

• Înnoirea producției. Colectivul de oameni ai muncii de la între
prinderea de mașini-unelte pentru presare-l'orjare din Tirgu Jiu a asimi
lat în acest an o gamă largă de mașini-unelte : ciocan de forjare cu 
autocompresor. diferite tipuri de prese hidraulice, prese mecanice etc — 
produse noi. realizate in condiții bune, de calitate. (Ion Tarbac, muncitor. 
Tirgu Jiu). • Cintarc cu... surprize. Multe din cintarele publice amplasate 
pe diverse străzi ale Capitalei nu funcționează corespunzător sau sînt 
blocate. Sugerăm celor care Ie au în gospodărire să le facă sistematic 
reviziile necesare. (Ion Iacob, strada Mitropolitul Nifon, nr. 13. București). 
• Peste 45 000 de volume, din toate domeniile de activitate, pune in 
dispoziția cititorilor săi biblioteca orășenească din Sînnicolau Mare, jude
țul Timiș (Gheorghe Ncgricioiu, orașul Sînnicolau Mare). • Starea neco
respunzătoare a unor drumuri si poduri din zona orașului Bocșa îngreu
nează transportul auto pe rutele Berzovia — Ramna si Vereș. Surduc — 
Grădinari. Dognecea — Colina etc. Cetățenii din aceste localități sint 
gata să participe la repararea și întreținerea drumurilor, dar au nevoie 
și de sprijinul consiliilor,populare respective si al direcției județene de 
drumuri și poduri. (loan Rotărescu, muncitor). • Prin introducerea de 
noi tehnologii de concepție proprie, colectivul întreprinderii „Textila" din 
Pitești a reușit să asigure valorificarea superioară a materiilor prime 
și a chimicalelor indigene. Astfel. în perioada expirată din acest an, 
întreprinderea a redus importul la asemenea materiale cu peste 5 400 000 
lei. (Ioan M. Rizoiu, Pitești).

Lumina țării
supra lumii în care trăim 
planează pericolul unui 
război distrugător, ceea ce 
nu înseamnă că brațul 
nostru trebuie să tremu
re cind pune cărămida în 
zid. cind înaltă schela me
reu mai sus. înseamnă 
doar că în preocupările 
noastre de zi cu zi tre
buie să intre si apărarea 
păcii, grija pentru limpe
zimea zilei de miine. ne
cesitatea aceasta fiind ea 
însăși o dovadă a îndrep
tățirilor care au stat și 
stau în spatele nostru, 
înaintarea noastră in vii

tor petreeîndu-se sub fal
durile albastre ale spe
ranței. .tălăzuirile efortu
rilor si năzuințelor fiind 
limpezi și limpezitoare, 
cum sint dealtfel efortu
rile și năzuințele adevă
rate si de profunzime ale 
întregii omeniri.

Acestea sint temeiurile 
și temeliile care au stat 
și stau la baza tuturor 
creșterilor noastre, care 
au făcut si fac din Româ
nia o tară din ce în ce mai 
bogată, din ce.în ce mai 
frumoasă, din ce in ce 
mai puternică. înfrătind-o

astfel cu lumea, spre bi
nele nostru al tuturor.

Dacă ar fi să parafra
zăm legenda, fără a-i a- 
nula. bineinteles. semnifi
cația. fără a o contrazi
ce la modul simplist și 
vulgar — fiindcă nimbul 
sacrificiului împodobește 
orice creație — am putea 
spune că zidul nu se mai 
dărimă astăzi, in Româ
nia. iar schela nu se mai 
strică, imbrăcmd noi și 
noi construcții, insotind și 
verticalizînd o operă con
structivă cum n-a mai 
fost alta.

Manifestări teatrale
Manifestări de tra

diție. consacrate artei 
noastre scenice — fes
tivaluri, colocvii, gale, 
săptămini teatrale — 
prilej de prezentare a 
unor spectacole în 
premieră, urmate de 
dezbateri cu partici
parea publicului, se 
anunță și pentru noua 
stagiune artistică. în 
programul .stagiunii 
’81—’82 se află înscri
se, astfel, reuniuni ar
tistice organizate la 
nivel national și de
dicate teatrului isto
ric. dramaturgiei ro
mânești actuale, tea
trului scurt și de stu

dio, celui pentru copii 
și tineret, de păpuși și 
marionete ș. a.

Prima manifestare 
de acest gen, Colocviul 
national de regie de 
la Birlad, va avea loc 
la începutul lunii oc
tombrie. Spectacolul de 
deschidere : ..O noap
te furtunoasă" de Ion 
Luca Caragiale. in in
terpretarea unui co

lectiv al Teatrului 
Giulești din Capitală. 
Alte două teatre bucu- 
reștene — Teatrul 
Mic și Teatrul de co
medie — vor lua parte 
la apropiatul colocviu 
cu spectacolele „Miri-

iala" de Paul Cornel 
Chitic și „Există 
nervi" de Marin So- 
rescu. Naționalul ie
șean a ales pentru 
reuniunea consacrată 
artei regizorale româ
nești : „Chirita in pro
vincie" de Vasile A- 
lecsandri. Din progra
mul colocviului nu vor 
lipsi nici spectacolele- 
dezbatere cu piesele 
din dramaturgia uni
versală.

Tot pentru luna oc
tombrie. se anunță, la 
Piatra Neamț, Coloc
viul teatrului pentru 
tineret.

(Agerpres)

cinema
• Ana și „hoțul-: CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
© Ștefan Luchian: TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20
• Idilă pe muntele Lu-Shan (spec
tacol de gală) : STUDIO — 19.
• „Trideptul“ nu răspunde: BUZEȘTX
— 15; 17: 19
• Croaziera: COSMOS — 15,30; 17,30; 
19,30
• Mica Ondina — 9,15; 11,15: 13,15;
15,15; Alo, aterizează străbunica — 
17,15; 19,30: DOINA.
• Călărețul electric: SALA MARE A 
PALATULUI — 16,45; 19,30, PATRIA
— 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30, FAVORIT

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30.
© Pasărea de foc spațială: SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20,15, CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină - 18,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Tntîinirea lui Făbiăn Bâltnt: TIM
PURI NOI — 9.30; 11,30; 13.30; 15,43; 
18; 20.
© Numele meu e iubire: FESTIVAL
— 9; 12,15; 15,45; 19
© Escadronul husarilor zburători: 
VICTORIA — 9; 12; 16; 19.
• Piedone jn Egipt: LUCEAFĂRUL — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, CULTURAL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
• Campionul: FEROVIAR — 9; 12;
15,30; 18,30.
• Polițist sau delincvent! EXCEL

SIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18: 20.
• Moscova nu crede în lacrimi: CO- 
TROCENI — 14: 16,45; 19.30.
• Trecătoare»: DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Domnișoara Noorie: GRIVIȚA — 
8,45: 11: 13,15; 15.45; 18; 20,15.
• Echipajul: LIRA - 1.5,30; 19, VOL
GA — 9; 12; 16; 19, AURORA — 9; 12;
16 ; 19 la grădină — 18.15,
• Cariera mea strălucită: EFORIE — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Procurorul acuză: FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Războiul stelelor: GIULEȘTI — 9:
11,45; 14,30; 17,15; 19,45, ARTA — 9;
11,45 ; 14.30 ; 17,15 ; 19,45, la grădină 
— 19.
• învățătorul: PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• lo-ho-hot: PACEA — 15; 17,15;
19,30.

• Zăpada albă a Rusiei: VHTORUT»
— 15,30: 17,30; 19.30.
• Regina din Tirnovo: MIORIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Pe aripile vîntului: POPULAR — 
15; 19.
• Viața e frumoasă: MUNCA —15.30; 
17,45; 20.
© Orele fiicelor — 17,30; 19,30; Talis
man ul toreadorului — 9,30; 11,30; 
13.30: FLACARA.
• Shabana: GRADINA FESTIVAL — 
19.
• Alergătorul: GRADINA BUZEȘTI
— 19.
• Lancea de argint: GRADINA GLO
RIA - 19.
• Sînt timid, dar mă tratez: GRĂ
DINA MIORIȚA — 19.
• Un șerif extraterestru: PARC HO
TEL — 19
• J Orașul tăcerii: GRADINA TOMZS
— 19.

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai profunde mulțu
miri pentru urările călduroase transmise cu ocazia celei de-a 19-a aniversări 
a glorioasei Revoluții de la 26 septembrie.

Doresc Excelenței Voastre multă sănătate, iar poporului român progres 
și prosperitate.

Colonel ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 
Comandant suprem al Forțelor armate

Relatdri ale reporterilor 
z și corespondenților „Scînteii"

■ A fost dat In exploatare, cu 
20 de zile înainte de termen, un 
nou tronson de cale ferată electri
ficată : Sighișoara - Copșa Mică. 
De acum înainte, trenurile care 
circulă între Brașov și Copșa Mică 
vor fi remorcate cu locomotive elec
trice, ceea ce înseamnă realizarea 
unor însemnate economii de com
bustibil și, implicit, o reducere a 
cheltuielilor de transport.

■ De pe banda de montaj a 
întreprinderii de mașini-unelte din 
Bacău a ieșit mașina cu numărul 
3 000. Este o mașină de rectificat- 
plan cu platou rotativ, de mare 
tehnicitate și productivitate, desti
nată industriei constructoare de 
mașini. Ea fade parte din cele 5 
noi tipuri de mașini-unelte asimilate 
și introduse în fabricație în acest 
an de colectivul băcăuan.

■ Locuitorii comunei Drăgănești- 
Vlașca, județul Teleorman, au e- 
fectuat lucrări de muncă patrioti
că pentru înfrumusețarea și gospo
dărirea așezării lor în valoare de 
două milioane lei. Gospodarii vii
torului oraș agroindustrial s-au an
gajat să ocupe și în acest an un 
loc fruntaș în întrecerea cu cele
lalte localități. Succes I

■ Livada stațiunii de cercetare 
și producție pomicolă din Baia 
Mare are rod bogat. Rod pregătit 
încă din primăvară, cînd în timpul 
mai multor nopți geroase, zeci de 
oameni h-au dormit o clipă, păzind 
mugurii cu focuri protectoare. No
rocul e cum și-l face... pomicul- 
torul.

■ Unitățile comerciale care des
fac articole electrice, chimice și de 
menaj și care funcționează la par
terul blocului G de pe strada Ana 
Ipăte'scu din Rîmnicu Vîlcea obiș
nuiesc să arunce cutiile și alte am
balaje la locurile de strîngere a 
gunoiului, deși au sarcina să le 
colecteze. In locul unor asemenea 
practici, n-ar fi mai bine să arunce 
acest nărav la lada cu gunoi ?

O La' întreprinderea de piese 
auto din Sibiu a început o amplă 
acțiune de recondiționare a piese
lor de schimb uzate și, în primul 
rînd, a mecanismelor de direcție de 
la toate tipurile de autovehicule 
grele. Piesele recondiționate își re- 
ciștigă toate caracteristicile tehnico- 
funcționale inițiale, realizîndu-se 
importante economii de metal și 
manoperă.

H Secretarul primăriei orașului» 
stațiune Bușteni, Gheorghe Boga- 
sin, ne informează că în localitate 
s-a înființat un club de turism pen
tru tineret, unitate specializată în 
conceperea, organizarea, coordo
narea și realizarea activităților tu
ristice în zonele montane. O Idee 
la înălțime I

■ In cartierul Bogdan Vodă din 
Baia Mare există cîteva blocuri ai 
căror locatari nu-și pot plăti ta
xele. Cauza : nu fac parte din nici 
o asociație de locatari. Încercările 
acestora, de a fi primiți în asocia
ția vecină n-au dat rezultate. Și 
astfel, din primăvară, cînd s-au 
mutat aici, ei au devenit, fără voie, 
rău-platnici. Cine le oferă o... aso
ciație ?

i
CARNET DE DRUMEȚIE

Olănești
izvor

Anul trecut, stațiunea 
Băile Olănești a sărbăto
rit 150 de ani de exis
tență. De fapt, primele do
cumente care atestă exis
tența localității sint din 
1579, izvoarele fiind folosite 
în tratamente, dar in mod 
empiric, fără a se fi cunos
cut adevărata lor valoare 
terapeutică. Abia in anul 
1830 au fost analizate chi
mic și s-a stabilise modul 
de folosire a lor în mod ști
ințific. Pentru calitățile lor 
deosebite, apele minerale 
din Olănești au primit in 
anul 1873 „Medalia de aur“ 
la expoziția universală de 
la Viena. Cu acest prilej, 
eficacitatea terapeutică a 
apelor minerale de la Olă- 

‘ nești a fost caracterizată ca 
egală și chiar superioară in 
comparație cu diferite sta
țiuni cu renume mondial, 
cum sint cele din Contre- 
seville. Karlovy Vary, E- 
vian. Ems, Hali.

Olănești este una din sta
țiunile in care se îmbină ar
monios factorul climatic cu 
factorul hidromineral, ceea 
ce contribuie eficace la o- 
dihna și sănătatea oameni
lor ce poposesc pe aceste 
meleaguri. Codrii de stejar 
și fag situați pe colinele și 
dealurile ce înconjoară sta
țiunea alcătuiesc un peisaj 
de o rară frumusețe.

Caracteristica chimică a 
celor peste 35 de surse hi- 
drominerale existente în 
stațiune o dă prezența hi
drogenului sulfurat, con
ferind acestor izvoare cali
tatea de ape sulfuroase, cu 
o mineralizare foarte varia
tă : oligomjnerale, hipoto- 
ne. izotone, atermale. Re- 

deo- 
i in 
i la 
unei

zultatele terapeutice i 
sebit de bune obținute 
urma curelor balneare 
Olănești în tratarea 1 
largi palete de afecțiuni — 
boli ale aparatului digestiv, 
renal, respirator, cardio
vascular, locomotor, precum 
și boli metabolice și der
matologice — au făcut ca 
numărul oamenilor care-și 
îngrijesc sănătatea aici să 
crească spectaculos în de
cursul anilor, indeosebi in 
anii socialismului. în 1915

Primiri !a primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit succesiv in 
cursul zilei de luni, in vizită proto
colară de prezentare, pe ambasadorii 
Republicii Democratice Sudan — Sa
yed Isam El Din Hassan ; Danemar

cei — Lorenz Petersen : Italiei — 
Benedetto Santarelli , Republicii Is
lamice Pakistan — Iqbal Hosain.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

t V

Cronica
Cu prilejul celei de-a 32-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Asociația de prie
tenie româno-chineză si Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au oferit, luni seara, o 
masă.

Au luat parte tovarășii Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Constantin. 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului Politic Superior 
al Armatei, Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului extgrior și 
cooperării economice internaționale, 
loan Botar, secretar al I.R.R.C.S.. alte 
persoane oficiale.

Au participat Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în alocuțiunile rostite de Ion Po- 
pescu-Puțuri. președintele Asociației 
de prietenie româno-chineză, și am
basadorul Republicii Populare Chi
neze a fost evidențiată însemnătatea 
momentului aniversat, fiind sublinia
te succesele dobindite de poporul 
chinez, sub conducerea Partidului 
Comunist Chinez, în opera de edifi
care a socialismului în patria sa. S-a 
arătat, totodată, că relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
cunosc un curs mereu ascendent, la a' 
căror dezvoltare o contribuție hotă- 
ritoare au avut-o întîlnirile la nivel 
înalt de la București și Beijing. S-a 
toastat, cu acest prilej, pentru întă
rirea și dezvoltarea continuă a prie
teniei și solidarității dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Chineză, pentru prosperitatea 
celor două popoare.

★
Cu prilejul Zilei Armatei populare 

ungare, general-locotenent Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare ge
neralului de armată Czinege Lajos, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Ungare.

Cu aceeași ocazie, atașatul militar 
șt aero al R. P. Ungare la București, 
colonel Jozsef Lukâcs. s-a întilnit cu 
cadre și ofițeri-elevi ai Academiei 
militare, cărora le-a vorbit despre 
semnificația evenimentului aniversat.

zilei
La tntîlnire a participat ambasadorul 
R.P. Ungare in țara noastră, Sândor 
Rajnai. Atașatul militar s-a întilnit, 
de asemenea, cu cadre militare și os
tași din garnizoana Constanța.

Participanții la întîlniri au vizitat 
fotoexpoziția „Aspecte din viața și 
activitatea militarilor Armatei popu
lare ungare“ și au vizionat filtne puse 
la dispoziție de ambasadă.

*
La sala „Arghezi" din Capitală a 

avut loc. luni, vernisajul unei expo
ziții de sculptură cehă contempo
rană. Expoziția reunește 59 de lucrări 
selecționate din patrimoniul Galeriei 
Morave din Brno. La vernisai au 
rostit alocuțiuni Costel Badea, secre
tar al Uniunii artiștilor plastici, și 
Jiri Hlusicka, directorul Galeriei Mo
rave din Brno.

Au asistat Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. artiști plastici, alti oameni de artă 
și cultură.

Au fost prezențl Vladimir Vacla- 
vik. însărcinatul cu afaceri ă.i. al 
R. S. Cehoslovace la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Federa
le Nigeria, luni a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală organiza
tă de Institutul român pentru relații
le culturale cu străinătatea. Au parti
cipat membri ai conducerii I.R.R.C.S., 
Ligii române de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public, precum și A. O. Ogu- 
nlada, însărcinat cu afaceri a.i. al Ni
geriei la București.

★
Sub egida Ministerului Educației 

și învățămîntului, luni s-a deschis 
în municipiul Lugoj un curs post
universitar de management-marke- 
tink, cu aplicații în’ industria textilă 
și de pielărie, la care participă ca
dre de conducere si alti specialiști 
din această ramură a economiei na
ționale.

Organizat de Academia de studii 
economice București și Universitatea 
Timișoara, in colaborare cu Fundația 
europeană „C. 1. Drăgan" și „The City 
University Business School of Lon
don", cursul include terne legate de 
direcțiile prioritare de dezvoltare a 
industriei ușoare in cincinalul 1981— 
1985.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,55 Șoimii patxiei
11,05 Desene animate î Tom șl Jerry 

(reluare)
11,25 Film serial : ,,Sfidarea”. Reluarea 

episodului 2.
12,20 Tn lumea enigmelor — serial itiin- 

țiflc. Reluarea episodului 9. Din 
albastrul cerului,

12,45 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,00 Clubul bineretulul
17,30 Tribuna TV
18,00 Muzică ușoară românească cu 

orchestra Sile Dinicu
1&,25| Fotbal : Levski Spartak Sofia — 

Dinamo București — meci retur în 
Cupa U.E.F.A. Transmisiune direc
tă de la Sofia. In pauză : 1001 de 
seri.

20,15 Telejurnal
20.40 Actualitatea economică
>0,56 Teatru TV. ,.Călător fără bagaje* 

de Jean Anouilh. Adaptare TV.
«2,50 Telejurnal

PROGRAMUL 8
20.15 Telejurnal
20,40 Moștenire pentru viitor
21.15 Viața economică
21,45 Seară de operă TV. Oaspeți al 

scenelor noastre. ..Iolantha” de 
P. I. Ceaikovski, în interpretarea 
ansamblului Teatrului Mare Aca
demic de Stat al Uniunii Sovietica 
(fragmente).

22,30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru 30 «eptembrle, 

1 și 2 octombrie. Vremea se va răci 
ușor. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale ce vor avea șl carac
ter de averse, însoțite Izolat de descăr
cări electrice îndeosebi In zonele de 
deal și de munte. Vîntul va sufla mo
derat. cu intensificări locale la Începu
tul intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 7 și 17 grade, iar 
cele maxime Intre 18 și 26 grade. Di
mineața, pe alocuri. se va produce 
ceață. In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Va 
ploua îndeosebi la începutul intervalu
lui. 'Vînt moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 13 și 15 grade, 
iar cele maxime Intre 21 și 25 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

LOTO 2
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 27 SEPTEMBRIE 1981

Extragerea I : 48 64 69 45 
Extragerea a II-a : 15 4 3 13 
Extragerea a III-a : 9 1 28 14

un adevărat
de sănătate

își îngrijeau sănătatea aici 
2 000 de oameni, iar in 1938 
s-a ajuns doar la 3 914. 
In anii socialismului, sta
tul a luat însemnate măsuri 
pentru dezvoltarea stațiu
nii, pentru punerea in va
loare a bogatelor surse na
turale terapeutice ; au fost 
construite vile, hoteluri, 
s-au asigurat cadrele nece
sare de specialitate, Olă- 
neștii devenind un adevă
rat „izvor de sănătate" (așa 
cum și-au intitulat cartea, 
în curs de apariție, medicii 
Catrina Sergiu Castel și Ca- 
trina Veronica, care de a- 
proape 20 de ani veghează 
cu multă pasiune și com
petență la sănătatea oame
nilor ce vin în această sta
țiune). De precizat că dacă 
în 1964 numărul oamenilor

Pentru a face fată soli
citărilor mereu crescinde, 
în cincinalul actual s-a sta
bilit un amplu program de 
dezvoltare și modernizare, 
atît a spatiilor de cazșfre, 
cit și a bazelor de trata-, 
ment. In acest an a început 
construcția unui complex 
hotelier cu 425 de locuri, 
dotat cu restaurant, pen
siune, piscină, bauling și 
altele. Anul viitor va în
cepe construcția a incă unui 
complex hotelier cu 1 000 
de locuri, cu toate anexele 
necesare și cu o modernă 
bază de tratament, se va 
extinde cu încă 200 locuri 
hotelul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție. Tot în acest cin
cinal se va mai construi de 
către Uniunea Centrală a

*

0.

cu o bună pregătire profe
sională. Și pentru ca odih
na și tratamentul să aibă o 
eficacitate sporită, medicii

lii viitorii cinci ani se va construi mai mult decit in
150 de ani de existență a stațiunii

care veneau în stațiune a- 
junsese la peste 20 000, in 
1980 a depășit 35 000, adică 
de aproape zece ori 
mult decît în 1938.

O atenție deosebită 
acordat creării unor condi
ții social-culturale din ce 
in ce mai bune. Numai in 
ultimii ani s-a construit un 
cinematograf cu 250 locuri, 
s-au amenajat spatii comer
ciale pe 800 mp. S-a con
struit în acest an un popas 
turistic în centrul stațiunii, 
cu 200 de locuri, iar anul 
trecut sra mai construit 
incă unul, la o distanță de 
2 km de centru, cu 80 de 
locuri și restaurant. S-au 
amenajat un ștrand cu apă 
termală sulfuroasă alături 
de băile minerale, o bază 
sportivă, s-a modernizat 
grădina cinematograf de 
vară si este în curs de a- 
menajare o sală cultural- 
sportivă cu 500 de locuri, 
care va fi gata în acest an. 
în perioada 1980—1981 s-au 
construit 60 apartamente 
pentru personalul muncitor 
al stațiunii.

mai
s-a

Cooperativelor Meșteșugă
rești un hotel cu 200 
de locuri. împreună cu 
anexele necesare. Pentru 
extinderea și moderniza
rea bazei de tratament și 
a izvoarelor de ape mine
rale a fost alocată in acest 
cincinal suma de 4 milioa
ne lei, lucrările urmînd să 
înceapă în anul viitor. Mai 
sint prevăzute în plan, tot 
în acest cincinal, o casă de 
cultură cu 500 de locuri și 
o grădiniță de copii cu pro
gram prelungit cu 200 de 
locuri, precum și alte obiec
tive social-culturale ce vor 
avea o contribuție însem
nată la condițiile din ce 
în ce mai bune ale oameni
lor veniți în această sta
țiune la odihnă și trata
ment. Deci în cincinalul ac
tual se vor efectua lucrări 
de construcție și moderni
zare mai ample decit In 
cei 150 de ani de existență 
a stațiunii.

Concomitent cu dezvol
tarea și modernizarea ei, 
stațiunea a beneficiat de 
cadre medicale și sanitare

de specialitate recomandă 
și insistă ca acestea să 
îmbinate și armonizate 
gimnastica, cu mișcările 
terenurile de sport 
excursiile, pină la 20 km 
pe zi. Și stațiunea Olănești 
dispune de văi și coline cu 
peisaje de o rară frumuse
țe. Ne referim nu numai 
la „Aleea izvoarelor", ci la 
întreg cadrul natural, cu un 
relief dominat de stînci și 
dealuri împodobite cu arbori 
seculari de foioase, cu văi 
și piraie ce incintă privirea 
oricărui călător. Căci „Aleea 
izvoarelor", precum și 
parcurile se întind pe o 
distantă de 2—3 km și 
în două-trei zile devin ar
hicunoscute. De aceea, se 
pot aborda trasee mai difi
cile — spre Piatra Scrisă, 
vizitînd bisericuța din lemn 
din Albac construită în 
1746, adusă la Olănești în 
1958, numită biserica lui 
Horia ; sau spre cabana 
Bacea, cătunele Tisa și Gur- 
guita, cu bifurcare spre că
tunul Comanca, unde se 
află un frumos popas tu

fie 
cu 
pe 
și

ristic, traseu ce însoțește 
pirîul Olănești ; ori prin 
Epurești, spre Suta. Creasta 
Cocoșului, Jcomuna Mu- 
ereasca și Minăstirea Fră- 
sinei. sau spre Schitul 
Ezeșul. Drumul continuă 
pe malul pîrîului Cheia, cu 
ascensiune pe vîrful Că
prioara. vîrful Stogul, cu o 
înălțime de 1 885 m. Stră- 
bătind aceste drumuri tu
ristice, ca și .altele ce îm
presoară stațiunea balneară 
Olănești. râmîi cu amintiri 
de neuitat.

Dar pentru mulți oameni 
ce poposesc la Olănești a- 
cestea rămîn locuri ne
cunoscute, fiindcă în sta
țiune nu găsești nici un 
pliant sau un cuvînt scris 
despre trecut și prezent, 
despre izvoarele cu apă mi
nerală pe care le întilnești 
la tot pasul ; la fel nu în- 
tîlnești indicatoare care să 
te călăuzească spre aceste ’ 
frumoase trasee turistice. 
Pliante au existat, dar au 
fost retrase de conducerea 
O.J.T. — Vîlcea datorită 
multor greșeli de redacta
re și tipar ; astfel că, în 
locul unei informări corec
te mai mult îi derutăm pe 
turiști. O reeditare a lor 
de către „Publiturism" — 
se înțelege, corectate — ar 
fi binevenită. Calitățile na
turale ale stațiunii o impun.
Horea CEAUȘESCU

R. S. CEHOSLOVACĂ: Robotizarea
producției -

La ordinea zilei se 
află, în R. S. Ceho
slovacă, crearea con
dițiilor pentru roboti
zarea producției. în a- 
cest sens, in cursul ac
tualului cincinal va 
crește volumul produc
ției industriei elec
trotehnice și electro
nice. O atenție deose
bită se acordă produc
ției de componente și 
circuite microelectro
nice, sisteme pentru 
dirijarea automată a 
mașinilor-unelte. Față 
de cincinalul anterior, 
producția de acest gen 
va spori, în anii 1981— 
1985, de 1,5 ori. Se in
troduc pe scară largă

în prim-planul
în întreprinderi siste
me de automatizare și 
mecanizare complexă. 
De pildă, numai în ra
murile siderurgică și a 
construcțiilor de ma
șini grele vor intra în 
funcțiune 70 de noi 
sisteme automatizate 
de dirijare. La ora ac
tuală, in Cehoslovacia 
funcționează peste 
1 500 de computere 
mari și peste 2 000 de 
sisteme de calcul spe
cializate. Aproape toa
te unitățile de produc
ție dispun de centre de 
calcul.

Se prevede, de ase
menea, introducerea 
pe scară largă a robo-

CUBA: Crește producția
Prin intrarea in 

funcțiune a două noi 
instalații de mare ca
pacitate, producția a- 
nuală de ciment a ță
rii a depășit trei mi
lioane de tone. Cea 
mai mare fabrică de 
ciment din Cuba este 
cea de la Cienfuegos. 
avînd o capacitate a- 
nuală de 1,6 milioa
ne tone. Cimentul se

produce aici pe baza 
unui proces tehnologic 
modern. în cele trei 
secții ale fabricii lu
crează 1 200 de mun
citori și tehnicieni. Re
cent a început să pro
ducă si fabrica din 
Măriei. O altă mare 
unitate de acest profil 
este cea din Santiago 
de Cuba, care in pe
rioada ultimului clncî-

preocupărilor 
ților și manipulatoare
lor de tip industrial. 
Majoritatea lor vor fi 
fabricate la noua uzină 
din PreSov, construită 
în apropierea Institu
tului de cercetări în 
domeniul prelucrării 
metalelor, cunoscut în 
întreaga tară pentru 
rezultatele sale re
marcabile în crearea 
de roboți industriali. 
In cursul actualului 
cincinal se prevede 
introducerea in indus
tria mecanică a Ceho
slovaciei a unui număr 
de 3 000 de roboti și 
manipulatoare de ma
teriale.

de ciment
nai a produs aproxi
mativ 3 milioane tone 
de ciment.

In cursul actualului 
eincinal. producția de 
ciment a Cubei va cu
noaște o creștere și 
mai mare, ajungînd 
la 5,8 milioane tone a- 
nual, ceea ce va plasa 
țara, In acest domeniu, 
pe un loc de frunte în 
America Latină.

R. P. MONGOLĂ: Noi unități agrozootehnice
Zestrea agriculturii 

R.P. Mongole s-a îm
bogățit cu două noi 
gospodării de stat. 
Prima — „Nairamdal" 
— introduce In circui
tul agriool al țării 
40 000 ha de pămînturi 
pină acum ințelenite 
și este menită să de
vină una dintre cele 
mai mari unități ce
realiere din tară. Do
tată cu mașinile și 
uneltele necesare me
canizării șl electrifică
rii tuturor lucrărilor 
importante, noua gos
podărie va produce, 
după ce va atinge în
treaga capacitate pro

iectată, 26 800 tone de 
cereale. 6 200 chintale 
carne în greutate vie, 
10 000 chintale lapte, 
precum și cartofi și 
legume. Septelul ei 
numără 27 000 capete 
de vite, inclusiv o 
mare turmă de oi din 
rasa de înaltă produc
tivitate denumită 
„Hangai". obținută de 
specialiștii mongoli cu 
concursul crescătorilor 
de vite locali. In ex
presie valorică, pro
ducția globală a gos
podăriei se va ridica 
la 12 milioane de 
tugrici.

Cea de-a doua gos

podărie — „Undurhan" 
— va fi principala 
unitate crescătoare de 
oi de rasă din Mongo
lia și include trei sec
ții prevăzute cu con
strucțiile zootehnice și 
puțurile de trebuință, 
ateliere de reparații, 
locuințe, casă de cul
tură, școală, internat 
etc. Anual, ea va pro
duce peste 800 tone de 
carne. 140 tone de lină, 
500 tone de lapte, și 
va livra altor unități 
5 600 capete de oi de 
rasă pentru reproduc
ție. In total, produc
ția sa anuală va depăși 
7 milioane de tugrici.

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

Așteptăm mai mult, mult mai mult 
de la reprezentativele de volei

Voleiul își programează în fiecare 
an cite o competiție internațională 
importantă : o dată campionate eu
ropene, în anul următor campionate 
mondiale și tot așa, alternativ — in
tre ele intercallndu-se din patru în 
patru ani Jocurile Olimpice. In par
tea a doua a acestei luni, in Bulga
ria s-a desfășurat a XII-a ediție a 
Europenelor. Cele două reprezenta
tive ale noastre — masculină și fe
minină — s-au prezentat cu cărți de 
vizită diferit „scrise" în edițiile an
terioare : băieții — o dată locul in- 
tîi, de cite două ori locul doi, trei, 
patru și cinci (plus un titlu de vice- 
campion mondial, o medalie olim
pică de bronz și „aurul" Universia
dei) : fetele — o dată locul trei, de 
trei ori locul patru, de două ori locul 
cinci, o dată locul șase. De data 
aceasta, in Bulgaria, numai echipa 
masculină s-a calificat în turneul fi
nal (ocupînd, pină la urmă, locul 
cinci, la egalitate de puncte cu locu
rile trei și patru), fetele evoluind în 
turneul de consolare, pentru locurile 
7—12, pe care, e drept, l-au ciștigat 
detașat (3—0 în toate cele cinci me
ciuri).

La această ediție s-a jucat după 
sistemul nou (trei grupe preliminare 
cu cite patru echipe), urmate de 
turnee finale : pentru locurile 1—6 
(primele două clasate in grupe) ; 
pentru locurile 7—12 (următoarele 
două clasate în grupe). Echipele au 
trebuit să facă fată, deci, unui „ma
raton voleibalistic" de 7 meciuri in 
9 zile. Două reprezentative au răs
puns fără oscilații efortului prelun
git, dominînd cu autoritate întrece
rea : cea sovietică (ajunsă la matu
ritate sportivă cu același „sextet" 
rodat in „focul" precedentelor cam
pionate europene, mondiale și olim
pice pe care le-a și ciștigat) și cea 
poloneză (care a prezentat o garni
tură foarte tînără și viguroasă. în
cercată anul trecut la Olimpiadă — 
unde a pierdut „bronzul" în fața se
lecționatei noastre — dar omogeni
zată ulterior și adusă în maximum 
de formă sportivă). Nici una dintre 
celelalte echipe n-a reușit să le în
vingă pe acestea, rezultatul direct 
dintre ele (3—0) stabilind și ordinea 
pe podium : 1. U.R.S.S., 2. Polonia.

Pentru locul trei au concurat cu 
șanse egale nu mai puțin de trei 
echipe, dintre care nici una n-a reu
șit să scape neînvinsă : România a 
învins Bulgaria : Bulgaria a învins 
Cehoslovacia ; Cehoslovacia a învins 
România ; și fiecare a învins selec
ționata R- D. Germane. Așa s-a făcut 
că toate trei au încheiat Europenele 
la egalitate de puncte (cite 7), depar
tajarea fădndu-se Ia setaveraj : 3. 
Bulgaria : 4. Cehoslovacia ; 5. Româ
nia (pe locul 6 — R. D. Germană).

Față de precedenta ediție (1979, în 
Franța, cînd băieții noștri au ocupat 
locul șapte — avînd atunci „soarta" 
de-acum a fetelor), poziția de anul 
acesta ar putea părea un progres,

mai cu seamă că ea le asigură califi
carea la Mondialele ’82 și Europene
le ’83. Dar dacă ne gindim că 
voleiul nostru e obișnuit cu po
diumul de onoare și dacă ne 
raportăm la frumoasele evoluții 
reușite intre timp la calificările pen
tru Olimpiadă (in Bulgaria) și la 
Olimpiada însăși (la Moscova), sau 
dacă avem în vedere cucerirea Cu
pei campionilor de către Dinamo 
București (plus Steaua, locul doi in 
Cupa cupelor), rezultatul de-acum 
nu este conform așteptărilor și posi
bilităților. stimind justificate nemul
țumiri. Desigur, se vor face analize 
responsabile, se vor nominaliza cau
zele reale si se vor întreprinde mă
suri eficiente.

In primul rînd, se va avea, desi
gur. în vedere faptul că „garnitura" 
noastră cea mai bună (care ne-a 
adus atttea satisfacții, reînnodind 
după o perioadă îndelungată șirul

Cîteva considerații după 
recentele campionate 

europene

marilor victorii de altădată ale vo
leiului românesc), a înaintat simți
tor in virstă și (oricit de talentată, 
serioasă și devotată ar fi — și este) 
nu mai poate face fața la același 
înalt nivel turneelor grele și de lun
gă durată. Oros — 31 de ani, Dumă- 
noiu 30, Pop 30. Girleanu 27. Enescu 
26 și doar Stoian 24 — înseamnă o 
medie de virstă destul de ridicată 
(28 de ani) care. iată, după cinci, 
șase partide dramatice și prelungite 
peste două sau chiar trei ore. n-a 
putut Infringe vigoarea și vitalitatea 
echipelor foarte tinere ale Cehoslo
vaciei (2—3) și Poloniei (0—3), in 
care cel mai vîrstnie jucător avea 
25 de ani ! De acest aspect, al me
diei de virstă ridicate, se leagă mul
te : și ineficienta blocajului (altă
dată „arma" noastră nr. 1). și lipsa 
de fantezie, și oboseala, chiar exte
nuarea dinspre final (la jucători alt
fel excelenți : Dumănoiu. Pop) și 
resemnarea ce-a pus stăpinire pe 
echipă în ultimele două intilniri. 
S-ar putea spune că asta e situația, 
obiectivă, dar cine urmărește voleiul 
nostru știe că aceste „semne" s-au 
simțit mai demult, chiar după 
Olimpiadă. Dar nu s-au făcut la 
timp primenirile ce se impuneau !

Ghinionul a făcut să se acciden
teze încă de la primul meci Cornel 
Oros — „creierul" electronic al na
ționalei, omul care făcea tot jocul, 
înlocuitorul său, tînărul Marius 
Căta-Chițiga, a evoluat deseori peste 
așteptări, dar. neavînd încă expe
riență, a manifestat scăderi și n-a 
putut asigura coordonarea perfectă 
a titularului. S-au mai adăugat 
apoi îmbolnăvirea lui Stoian și ac

cidentarea lui Vrîncuț, ca să nu mal 
vorbim că Pop a jucat tot timpul 
cu mina umflată. In aceste condiții, 
după ce doctorul Petru Bendiu a 
făcut tot ce-a depins de medicină 
(l-a repus pe picioare pe Stoian. l-a 
ajutat pe Oros să mai poată intră 
de cîteva ori), antrenorul emerit Ni- 
colae Sotir — ajutat de „secundul" 
Stelian Tudor — a mere și „pe mina 
tinerilor". Care tineri și-au făcut da
toria insă handicapul lipsei de ex
periență s-a resimțit.

Vorbind de cauze, s-ar mai putea 
aminti citeva — și obiective, șl 
subiective. De exemplu, arbitrajele 
au fost, la aceste Europene, prea 
largi și îngăduitoare față de nota lor 
generală cunoscută pină acum : fap
tul a avantajat echipele cu jucători ti
neri (incă nepuși la punct cu finețea 
preluărilor și paselor, dar care au pu
tut beneficia astfel de multe mingi 
pentru tras in forță), dezavantajând 
o echipă tehnică prin excelență (ca 
a noastră), care nu s-a putut pre
vala de acest „atu" și a fost nevoită 
să intre „la bătaie". Orice cauze 
obiective nu pot explica si scuza 
insă jocul de slab nivel și rezis
tența foarte scăzută din unele parti
de (cu U.R.S.S., Cehoslovacia și Po
lonia). După cum, tot atît de inex
plicabil este și faptul că echipa 
noastră națională nu știe întotdeauna 
Bă atingă forma sportivă de virf 
exact în perioada competiției pentru 
care se pregătește (s-a mai intim- 
plat ca și inainte de Olimpiadă, și 
Înainte de Europenele 1979. sau de 
Mondialele 1978 băieții noștri să fie 
practic imbatabili, pentru ca la ..mo
mentul adevărului" să se afle pe 
panta coborftoare a curbei ce in
dică forma sportivă. Este, aceasta, o 
deficiență’ cronică, pe care nu tre
buie s-o mai perpetuăm.

E limpede, echipa masculină de 
volei a României se află intr-un mo
ment (inevitabil pentru oricine) de 
primenire a generațiilor. Toate ce
lelalte reprezentative au suferit 
acest proces la vremea lor (U.R.S.S,, 
Polonia. Cehoslovacia. Japonia pier- 
zînd chiar titluri mondiale și conti
nentale). fiindcă rodarea și omoge
nizarea durează mai mult de un an, 
iar în fiecare an e programată cite 
o mare competiție de volei. Nici noi 
nu putem altfel. La Universiada de 
la București s-a închegat cu succes 
o formulă mai tinără : C&ta-Cliitiga 
21 de ani. Mina 22. Stoian 24, Vrin- 
cuț 24, Macavei 25. Enescu 26. O 
medie de 23.5 ani. Pe această for
mulă, evident perfecționată și e- 
ventual încă întărită, s-ar cuveni să 
lucreze antrenorii naționalei pentru 
viitor, urmind — adică — atit un 
proces inevitabil, cit și exemplul 
celor ce ne-au întrecut de această 
dată la Europene.

Gheorghe MITROI

• CENTRALĂ EOLIA
NA DE MARE CAPACI
TATE. Specialiștii sovietici au 
elaborat proiectul unei centrale 
electrice eoliene cu puterea in
stalată de 40 000 kW, fată 
de numai 2 000 kW cît are 
în prezent cea mai puternică 
centrală de acest gen din lume. 
Noua unitate energetică va putea 
funcționa cu maximum de capa
citate chiar și in condiții de vint 
slab. In locul unui singur rotor, 
ea va avea opt. instalate la o 
înălțime de 200 de metri. In con
diții de vint puternic, centrala 
va putea acumula energia pro
dusă, producînd hidrogen cu aju
torul energiei excedentare. în 
perioadele fără vint, hidrogenul 
Vă fi folosit pentru punerea în

mișcare a unul generator termic. 
O asemenea centrală poate pro
duce anual peste 100 de milioa
ne de kWh de energie electrică.

• MUZEUL LOUVRE 
SE... AMPLIFICA. In Franța 
a devenit cunoscută o posibilă 
măsură privind mutarea sediu
lui Ministerului Economiei și 
Finanțelor de la Palatul Louvre, 
eliberîndu-se astfel noi snații 
pentru unul dintre marile si ce
lebrele muzee din lume. Acțiu
nea va permite reorganizarea 
pieselor muzeului, putîndu-se, 
între altele, reamenaja sălile 
destinate lucrărilor de sculptu
ră, aflate în mare parte în sub
solul clădirii. Prin aceasta, Mu
zeul Louvre, care adăpostește 
în colecțiile sale lucrări ca Mo
na Lisa, Venus din Milo sau

Victoria înaripată din Samo- 
thrake, va putea fi vizitat de 
un număr sporit de turiști. în 
acest an. muzeul a fost gazda a 
peste trei milioane de vizitatori.

• COMBATEREA DĂ
UNĂTORILOR PRIN SU
NETE. Un cercetător vienez a 
descoperit un procedeu cu totul 
original de a combate dăunăto
rii unor culturi agricole, pornind 
de la observațiile efectuate asu
pra unui gindac al viței de vie. 
Larvele acestuia își construiau 
plasele totdeauna la o oarecare 
depărtare între ele. Cercetătorul 
a constatat că atunci cind o lar
vă încerca să se apropie de un 
semen al său, acesta din urmă 
ciocănea puternic cu partea an
terioară a corpului in peretele

locuinței «ale pentru a semnali
za astfel noului venit că este 
indezirabil, iar adresantul „în
țelegea" semnalul și-și căuta alt 
loc de casă. Profesorul vienez a 
Înregistrat pe bandă de magne
tofon ciocănitul de „loc ocupat" 
și a pus banda să sune in plan
tația cu vită de vie. în scurt 
timp, larvele gindacilor respec
tivi au părăsit locul.
• PE JOS, IN JURUL 

LUMII. Swapan Kumar Chat- 
tergi, din Calcutta. a pornit, în 
urmă cu 6 ani, cînd avea 25 ani, 
într-o călătorie pe jos în jurul

lumii. Pină acum, el a străbătut 
57 țări, a parcurs o distanță de 
19 000 mile, utilizînd... 22 perechi 
de pantofi. In prezent, călătorul 
indian se află în S.U.A., șl pină 
să revină in țară va mai avea de 
parcurs un drum care va dura 
Încă 2 ani.

• VEHICUL CU ȘAP
TE ROȚI. Peste 30 de entuzi
aști din cadrul Institutului teh
nologic din Massachusets lu
crează la realizarea unei „bici
clete" cu 7 roți, cu o lungime de 
12,8 metri și o înălțime de 80 cm,

cu ajutorul căreia el intențio
nează să doboare recordul mon
dial de viteză pentru aparatele 
puse in mișcare cu ajutorul e- 
nergiei musculare, stabilit în 
mai 1980, 'in California (S.U.A.), 
și care este de 62.93 mile (1 
milă = 1 609 m) pe oră. Pârtiei- 
pantii Ia actualul proiect sint 
convinși că un număr mai mare 
de membri ai echipajului va 
asigura și o viteză mai mare. Ei 
sint convinși, de asemenea, că 
vor putea atinge o viteză de 70 
de mile pe oră.

• COLECȚIONAR 
NEOBIȘNUIT. Cetățeanul 
australian John Karlisle dispune 
de o colecție neobișnuită ! frag
mente de meteoriți. Pină acum.

el a adunat 93! de mostre, iar 
ultima descoperită cîntărește 1,7 
tone. Deoarece nu dispune de 
spațiu suficient pentru expune
re, Karlisle a anunțat că donea
ză ultimul exemplar unui muzeu 
din vestul tării,

• RECONSTITUIRE- 
ROBOT A FULGERULUI 
GLOBULAR. Geofizicienii 
au realizat o reconstituire-robot 
a fulgerului globular : 500 de 
martori, care au asistat la pro
ducerea acestui fenomen natural 
în diferite regiuni ale globului 
„au descris" patru forme ale cu
rioasei descărcări de electricitate 
atmosferică. Potrivit „mărturiei" 
lor, fulgerul în discuție ar avea

forma de glob, elipsoid disc, cu 
o dimensiune de 15—40 cm. Ful
gerul globular, care apare exclu
siv in timpul furtunilor, are o 
gamă de culori ce variază de la 
roz-deschis la roșu aprins și este 
vizibil doar cinci secunde, după 
care fluxurile de electricitate 
statică izbucnesc spontan sau 
lovesc orice obiect. Ancheta a 
fost efectuată, in primul rind, 
pentru confirmarea existenței a- 
cestui tip de fulger (pină nu de 
mult oamenii de știință il con
siderau o iluzie optică sau psi
hologica, iar putinele fotografii- 
erau considerate ca paradoxuri 
tehnice). în pofida acestor măr
turii și a preluciării lor statis
tice, specialiștii consideră că se 
mai află încă in prezenta unui 
fenomen enigmatic al naturii.



„România — militant ferm pentru 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internaționale11

Cuvîntarea ministrului de externe român la reuniunea țărilor membre 
ale „Grupului celor 77“

NAȚIUNILE UNITE 2S (Agerpres). — Corespondență de la R. Că- 
plescu : La sediul Națiunilor Unite a început luni cea de-a 5-c reuniune 
anuală la nivelul miniștrilor de externe a țărilor membre ale „Grupului 
celor 77“.

Reuniunea oferă prilejul unui 
schimb de vederi asupra principale
lor probleme economice înscrise pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. și care 
preocupă în mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare, în primul rînd 
multiplele aspecte legate de edificarea 
noii ordini economice internaționale 
și necesitatea inițierii cît mai grab
nice a negocierilor globale pentru 
dezvoltarea cooperării economice in
ternaționale. Urmează a fi examinate, 
de asemenea, rezultatele diverselor 
reuniuni și conferințe sub egida 
O.N.U. desfășurate în cursul acestui 
an și prezentînd un interes special 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
cum au fost Conferința de la Nairobi 
privind sursele noi și regenerabile de 
energie și Conferința de la Paris cu 
privire la țările cel mai puțin dezvol
tate. Vor fi, totodată, abordate acțiu
nile ce se impun a fi întreprins» 
pentru aplicarea Programului de la 
Caracas, in vederea întăririi coope
rării economice a țărilor în curs de 
dezvoltare.

România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, este reprezentată de mi
nistrul afacerilor externe, Ștefan 
Andrei, șeful delegației române la 
actuala sesiune a Adunării Generale. 
Luînd cuvintul, reprezentantul țării 
noastre, a prezentat concepția Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind căile și mijloacele 
de lichidare a subdezvoltării și fău
rirea noii ordini economice interna
ționale, de însănătoșire a economiei 
mondiale și ridicare a bunăstării tu
turor popoarelor, evidențiind în acest 
sens importanța întăririi continue a 
solidarității și unității de acțiune a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Persistența și agravarea subdezvol
tării, menținerea unor raporturi eco
nomice interstatale inechitabile gene
rează anomalii economice grave pe 
plan mondial, alimentează neîncre
derea și tensiunile în viața interna
țională — a arătat ministrul român. 
Economia mondială traversează cea 
mai puternică criză din perioada post
belică. Criza economică, energetică și 
monetar-financiară se răsfrînge ne
gativ asupra tuturor statelor, și în

ORIE NTUL MIJ LOCIU
• Pentru reglementarea pe cale politică a conilictului din 

zonă • Noi atentate în Liban
RIAD 28 (Agerpres). — Președinte

le Franței. Francois Mitterrand, și-a 
încheiat luni vizita oficială de trei 
zile în Arabia Saudită, unde a avut 
convorbiri cu regele Khalid și cu 
prințul moștenitor Fahd.

în cursul unei conferințe de presă 
comune organizate la Taef, președin
tele Mitterrand și prințul moștenitor 
Fahd au menționat că Franța si Ara
bia Saudită au hotărît să continue 
dialogul început. în cursul vizitei ofi
ciale a șefului statului francez. în. ca
drul convorbirilor avute de șeful sta
tului francez cu oficialitățile saudite 
au fost abordate aspecte ale relați
ilor bilaterale si ultimele evoluții ale 
situației din Orientul Mijlociu, rela
tează agenția saudită de presă. Păr
țile se pronunță pentru reglementa
rea pe cale politică a conflictului din 
zonă. Arabia Saudită și Franța re- 
cunoscind necesitatea salvgardării 
unității, integrității teritoriale și in
dependenței Libanului.

România și Libia își amplifică, în 
continuare, relațiile de prietenie și 
fructuoasă colaborare in numeroase 
domenii, in interesul progresului lot 
economico-social. precum și pe plan 
internațional, in lupta pentru dez
voltarea liberă a națiunilor, pentru 
pace in lume. Acesta este, sintetic, 
rezultatul convorbirilor desfășurate 
cu prilejul vizitei oficiale de priete
nie efectuate in România, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către colonelul Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste.

Este bine cunoscut că, in cadrul po
liticii externe a României socialiste, 
o orientare fundamentală, consacrată 
în Programul partidului, o constituie 
extinderea permanentă a relațiilor 
de solidaritate și conlucrare cu țările 
în curs de dezvoltare. în acest con
text, o însemnătate deosebită acordă 
România intensificării conlucrării cu 
țările africane, cu statele arabe — 
fată de care nutrește sentimente de 
trainică și sinceră prietenie.

Caracterul rodnic al acestei orien
tări consecvente este atestat cu pu
tere de evoluția ascendentă a colabo
rării româno-libiene. Ca momente de 
cea mai mare importanță în cronica 
relațiilor reciproce s-au înscris vizi
tele efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în 1974 și 1979 în Libia, 
convorbirile cu colonelul Moammer 
El Geddafi. înțelegerile și documen
tele semnate de cei doi conducători 
constituind o temelie trainica și deș- 
chizind perspective ample intensifi
cării conlucrării dintre țările și po
poarele noastre. Desfășurat în aceas
tă ambianță favorabilă, noul dialog 
la nivel înalt, întreaga desfășurare a 
vizitei au marcat un moment nou, 
de însemnătate deosebită pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
româno-libiene.

Primirea caldă de care s-a bucu
rat înaltul oaspete, in Capitală, ca și 
în județele Prahova- și Harghita, pe 
parcursul întregii vizite — asemeni 
manifestărilor de profundă stimă șl 
simpatie cu care a fost întîmpinat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe pă- 
mîntul libian — au dat expresie sen
timentelor reciproce de prietenie din
tre cele două popoare, voinței lor 
de extindere a relațiilor de colabo
rare dintre ele, în interesul progresu
lui economiilor lor naționale, al păcii 
și înțelegerii internaționale.

Actualul dialog a pus în evidență 
satisfacția celor două țări față de ex
tinderea și diversificarea conlucrării 
româno-libiene. într-adevăr. așa cum 
se știe, o puternică dezvoltare au cu
noscut relațiile economice, în cadrul 
cărora o pondere crescindă revine 

mod deosebit de grav asupra țărilor 
în curs de dezvoltare.

Unul din factorii principali care 
s-au manifestat cu putere în ultima 
vreme în viața economică internațio
nală, contribuind la perpetuarea și 
agravarea actualei stări de lucruri, îl 
constituie politica unor țări capita
liste dezvoltate de scumpire fără pre
cedent a creditelor internaționale, 
precum și politicile acestora în do
meniul cursurilor de schimb — a sub
liniat vorbitorul. Dobînda exagerat de 
înaltă ipotechează grav perspectivele 
dezvoltării și stabilității economice 
mondiale și, în special, agravează si
tuația țărilor în curs de dezvoltare, 
determinînd sporirea datoriei lor ex
terne și constituind o frînă suplimen
tară în eforturile lor pentru dezvol
tare. Caracterul neocolonialist al 
practicii dobinzilor excesive este evi
dent. Este de aceea imperios necesar 
să acționăm cu toată hotărîrea — a 
spus vorbitorul — pentru a se pune 
capăt unor astfel de practici impe
rialiste, de forță și jaf, pentru a se 
trece la dobinzi raționale, care să 
răspundă necesităților țărilor în curs 
de dezvoltare, ale stabilității econo
mice generale, ale consolidării 
perspectivelor de progres pentru 
toate statele. în acest sens, ar trebui 
să se ajungă la o înțelegere interna
țională potrivit căreia plafonul maxim 
al dobînzilor să nu depășească 8 la 
sută. Pentru țările în curs de dezvol
tare acest plafon să fie de 5 la sută, 
iar țările cel mâi puțin avansate să 
primească credite fără dobinzi sau 
cu dobinzi de maximum 2—3 la sută. 
Considerăm că „Grupul celor 77“ ar 
trebui să acționeze la actuala sesiune 
a Adunării Generale pentru lansarea 
de către aceasta a unui apel tuturor 
guvernelor țărilor dezvoltate și orga
nismelor de cooperare financiară in
ternațională, cerîndu-le să convină 
de urgență, măsuri care să asigure 
un regim rezonabil de dobinzi în li
mitele amintite.

Referindu-se la faptul că imobilis
mul manifestat de unele țări dezvol
tate în angajarea unui dialog auten
tic in cadrul O.N.U. cu țările în curs 
de dezvoltare a împiedicat pînă acum 
lansarea unui proces real de nego

BEIRUT 28 (Agerpres). — Un au
tomobil încărcat cu o mare cantitate 
de TNT a explodat, luni dimineață, 
in satul Zrarieh. situat la 10 km 
nord de orașul-"ort Tyr din sudul 
Libanului, unde se află staționate 
forțele comune palestiniano-progre- 
siste libaneze, relatează, potrivit 
agențiilor’ internaționale de presă, 
corespondenții aflați în regiune. Ex
plozia a provocat moartea a 11 per
soane și rănirea altor 50.

Duminică noaptea, o bombă a ex
plodat la sediul forțelor comune pa- 
lestiniano-progresiste libaneze din 
orașul Saida, provocînd pagube ma
teriale, menționează agențiile de 
presă. Aceleași surse precizează că 
în ultimele două săptămîni s-au în
registrat trei atentate împotriva for
țelor comune palestiniano-progresiste 
libaneze. Primul, oare a avut loc în 
orașul Saida, a provocat moartea a 
20 de persoane și rănirea a altor 100.

cooperării în producție, inclusiv prin 
societățile mixte. în cadrul acestei 
cooperări, un mare număr de spe
cialiști români — ingineri, tehnicieni, 
muncitori — își aduc, contribuția la 
ridicarea unor importante obiective 
economice și social-culturale in Libia, 
la fertilizarea unor întinse terenuri 
nisipoase, in interesul progresului 
continuu al poporului libian.

Evoluția mereu ascendentă a co
laborării româno-libiene evidențiază 
in același timp multiple “posibilități 
de extindere a acesteia. în acest 
sens, o caracteristică a actualelor 
convorbiri la nivel înalt a constituit-o 
manifestarea voinței celor două țări 
ca. pe baza unei mai eficiente fruc
tificări a posibilităților economiilor 

Un nou și puternic impuls dezvoltării relațiilor 
prietenești și colaborării româno-libiene

lor naționale, să se impulsioneze șl 
mai puternic relațiile dintre ele. După 
cum a arătat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „Sînt multe domenii 
în care popoarele noastre cooperează 
cu rezultate pozitive, in care pot să 
realizeze noi cooperări în producție. 
In interesul reciproc, servind în același 
timp cauza destinderii, independentei 
și păcii". La rîndul său, colonelul 
MOAMMER EL GEDDAFI a declarat : 
„Vreau să vă reafirm că raporturile 
bilaterale româno-libiene ne oferă 
multiple posibilități de cooperare pe 
care trebuie să le dezvoltăm — și 
dorim să le dezvoltăm — pe o treap
tă și mai înaltă".

In această lumină, convorbirile 
dintre cei doi conducători și-au găsit 
materializare prin hotărîri și înțele
geri de mare însemnătate, care repre
zintă un adevărat program de ac
țiune menit să ducă la o puternică 
dezvoltare a ansamblului relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare — pe plan po
litic, economic, tehnico-științific. cul
tural și in alte domenii de interes 
reciproc. Cu deosebită putere se im
pune atenției, prin însemnătatea pre
vederilor sale. Acordul-program 
privind dezvoltarea cooperării eco
nomice și a schimburilor comerciale, 
semnat de cei doi conducători, docu- 

cieri privind realizarea unor trans
formări structurale în mecanismul 
relațiilor economice internaționale, 
care să conducă la eliminarea sub
dezvoltării, la înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale, vorbitorul a 
spus : angajarea hotărîtă, fără întîr- 
ziere, în cadrul O.N.U., cu participa
rea tuturor țărilor, a negocierilor glo
bale în scopul întreprinderii unor 
măsuri ferme pentru însănătoșirea 
economiei’ mondiale și sprijinirea 
efectivă a țărilor în curs de dezvol
tare rămîne un obiectiv de primă ur
gență și de importanță fundamentală 
al „Grupului celor 77“ ; în acest sens 
considerăm că este necesar ca 
„Grupul celor 77“ să acționeze unit 
și perseverent în cadrul prezentei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru a determina adoptarea unei 
atitudini constructive de către țările 
dezvoltate, ale căror rezerve au 
blocat pînă acum lansarea negocieri-, 
lor globale. O.N.U. constituie sin
gurul for internațional în care aceste 
probleme pot fi soluționate în mod 
echitabil, în interesul tuturor po
poarelor.

între direcțiile principale de acțiu
ne ale „Grupului celor 77“, a apreciat 
vorbitorul, trebuie să se înscrie și 
utilizarea, pentru promovarea intere
selor țărilor noastre, a Noii Strategii 
Internaționale a Dezvoltării, docu
ment adoptat prin consens de către 
comunitatea internațională. La actua
la sesiune trebuie să insistăm în con
tinuare asupra imperativului punerii 
Integrale în aplicare a prevederilor 
Strategiei, îndeosebi a angajamentu
lui ce revine țăriloi’ membre ale 
O.N.U. de a acționa în direcția in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe justiție și 
echitate.

în general, considerăm deosebit de 
Important ca „Grupul celor 77“ să se 
afirme în continuare ca principal 
promotor al acțiunilor menite să con
tribuie la depășirea dificultăților eco
nomice actuale, la restructurarea me
canismelor și relațiilor economice in
ternaționale, la sporirea rolului 
O.N.U. în viața economică internațio
nală, o atenție specială în acest sens 
trebuind să fie acordată înfăptuirii 
programelor și măsurilor convenite, 
cum sînt cele privind știința și teh
nologia, sursele noi și regenerabile 
de energie, problematicii țărilor cel 
mai puțin avansate.

Considerăm, a subliniat șeful de
legației române, că și actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. oferă 
prilejul continuării preocupărilor, în 
cadrul „Grupului celor 77“. pentru 
materializarea acțiunilor prevăzute în 
Programul de la Caracas privind in
tensificarea cooperării economice în
tre țările in curs de dezvoltare. 
România va acorda în continuare 
toată atenția dezvoltării și diversifi
cării cooperării sale economice cu 
celelalte țări în curs de dezvoltare, 
concepută ca modalitate de întraju
torare între țările noastre, în raport 
de posibilitățile lor, în forme reciproc 
acceptabile, pentru întărirea indepen
denței lor economice, a rolului lor în 
viața economică internațională.

Apreciem că. în mod deosebit în 
condițiile actuale. întărirea unității 
de acțiune și a solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare, mobilizarea în
tregii capacități de negociere a 
„Grupului celor 77“ prezintă o im
portanță deosebită pentru promova
rea intereselor fundamentale ale ță
rilor noastre în dialogul cu țările 
dezvoltate, a spus în încheiere vor
bitorul, arătînd că România va con
lucra în continuare strîns cu celelalte 
țări membre ale grupului pentru 
realizarea aspirațiilor comune ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

ment care — Întemeiat pe principiile 
trainice ale egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile inter
ne — oferă un cadru durabil conlu
crării dintre România și Libia. Fără 
îndoială că transpunerea în viață a 
hotărîrilor adoptate va duce la o 
nouă și puternică dezvoltare a co
laborării în asemenea domenii de 
mare însemnătate pentru progresul 
celor două țări, cum sînt industria, 
agricultura, geologia, petrolul, con
strucțiile. Paralel cu extinderea și 
diversificarea relațiilor comerciale, 
se va acționa pentru dezvoltarea 
cooperării tehnice și cultural-știin- 
țifice, inclusiv în domeniile învăță- 

mlntului, ocrotirii sănătății și pregă
tirii cadrelor.

Amplul schimb de vederi asupra 
situației internaționale a evidențiat 
concluzia că. paralel cu marile pre
faceri revoluționare ce au loc pe 
plan mondial. în diferite zone ale 
lumii persistă și se acumulează noi 
conflicte și stări de tensiune, se am
plifică cursa înarmărilor, se adînceș- 
te criza economică, ceea ce a dus la 
agravarea ansamblului situației in
ternaționale, a făcut să crească pe
ricolul de război. Pornind de la com
plexitatea situației, cei doi conducă
tori au subliniat imperativul unirii 
eforturilor popoarelor, desfășurării 
unor acțiuni ferme în vederea re
luării și continuării politicii de des
tindere. de pace și colaborare. Atît 
România, cit și Libia s-au pronunțat 
ferm împotriva oricăror demonstrații 
de forță sau amenințări militare la 
frontierele altor state. împotriva ori
căror încercări imperialiste de a in
terveni în treburile interne ale altor 
state, relevindu-se că asemenea ac
țiuni sînt de natură să ducă la agra
varea situației internaționale. Așa 
cum se arată în Comunicatul comun, 
a fost subliniată însemnătatea solu
ționării exclusiv prin mijloace paș
nice. prin negocieri, a tuturor pro
blemelor litigioase șl stărilor de con

LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.

Dezbaterile de politică generală
La Națiunile Unite au continuat 

dezbaterile de politică generală ale 
celei de-a 38-â sesiuni a Adunării 
Generale. „Este un motiv de profun
dă îngrijorare că negocierile de 
dezarmare nu au produs nici un re
zultat tangibil, înșelînd speranțele 
create în urma primei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării" — a declarat 
în intervenția sa Mochtar Kusumaat- 
madja, ministrul de externe al Indo
neziei, subliniind „necesitatea esen
țială a inițierii unor tratative seri
oase pentru a stopa cursa tot mai 
accelerată a înarmărilor".

O serie de reprezentanți ai țărilor 
în curs de dezvoltare au denunțat 
injustiția din cadrul actualelor rela
ții economice internaționale. „O or
dine mondială in care lumea este 
împărțită in bogați și săraci, in care 
800 de milioane de oameni sînt pîn- 
diți de moartea prin foamete este o 
ordine absurdă'1 — sublinia în dis
cursul său Shamsul Huq, ministrul 
de externe ai R. P. Bangladesh, 
„Economia mondială, a declarat, la 
rîndul său, Salim A. Salim, minis
trul de externe al Tanzaniei, se află 
într-o stare de dezechilibru structu
ral, caracterizată, între , altele, de 
stagflație, șomaj, subutilizare a ca

Întrevederi ale șefului delegației române
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — Șeful delegației României 
la lucrările celei de-a 36-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe, a avut întrevederi cu 
miniștrii de externe ai Bulgariei, 
Petăr Mladenov, Italiei, Emilio Co
lombo, Spaniei, Jose Pedro Llorca, 
Belgiei, Charles-Ferdinand Nothomb, 
Olandei, Max van der Stoel, Argen
tinei, Oscar Camilion. Mali, Alioune 
Blondin Beye, Sri Lanka, A. C. Sah- 
qul Hammed, Israelului, Yitzhak 
Shamir. în cursul convorbirilor s-a 
efectuat un schimb de păreri asupra 
problemelor internaționale aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii, exprimîn- 
du-se aprecierea reprezentanților ță
rilor respective față de pozițiile pre
zentate de România in cadrul dez
baterilor generale referitoare la ne
cesitatea măsurilor concrete de

în pregătirea reuniunii F.M.I, 
și B. I. R. D.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat lucră
rile reuniunii Comitetului interimar 
al Fondului Monetar Internațional, 
care a precedat Adunarea anuală 
comună a F.M.I, și B.I.R.D., avînd 
sarcina adoptării recomandărilor ce 
vor servi ca documente de lucru pen
tru această reuniune.

în comunicatul final se subliniază 
că „în scopul diminuării nivelului 
insuportabil al deficitelor actualelor 
balanțe de plăți" ale țărilor în curs 
de dezvoltare, trebuie înfăptuite po
litici viguroase și complete de ajus
tare.

★
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Cu prilejul participării la lucrările 
reuniunii anuale a Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), de la Washing
ton, Petre Gigea, ministrul finanțe
lor. a avut o întîlnire de lucru cu 

flict, pe baza respectării dreptului 
popoarelor' de a-șî hotărî singure 
soarta.

în mod firesc, în cadrul, ana
lizei situației internaționale un loc 
important l-au ocupat 
Orientului Mijlociu. în 
ne de preocupări, s-a 
statornicirea unei păci 1 
și durabile în această 
poate realiza numai pe 
rii Israelului din teritoriile arabe ocu

; problemele 
această ordi- 
evidențiat că 
globale, juste 

regiune se 
baza retrage-

pate, inclusiv din Ierusalimul arab, 
soluționării problemei poporului pa
lestinian prin recunoașterea dreptu
lui său la autodeterminare, inclusiv 
la crearea unui stat propriu, indepen
dent. Pornind de la convingerea că 
problema palestiniană se află în cen-

trai conflictului din Orientul Mijlociu, 
cei doi conducători au reafirmat ne
cesitatea participării Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — re
prezentantul legitim al poporului pa
lestinian — la toate eforturile îndrep
tate spre soluționarea politică a con
flictului. Desigur, Organizația Na
țiunilor Unite, ca forul internațional 
cel mal reprezentativ, poate și trebuie 
să constituie cadrai unei asemenea 
reglementări, cu participarea și a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. în contextul acestor eforturi o 
mare însemnătate prezintă înfăp
tuirea solidarității și unității de 
acțiune a țărilor arabe. în ca
drul convorbirilor au fost condam
nate acțiunile agresive ale Israelului 
împotriva Libanului, exprimindu-se 
sprijinul față de eforturile în vederea 
asigurării păcii, reconcilierii națio
nale și stabilității în Liban, salvgar
dării suveranității, unității, indepen
denței, integrității teritoriale și secu
rității acestei țări.

Așa cum s-a subliniat în cadrul 
convorbirilor, chezășia asigurării 
securității și păcii mondiale o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, trece
rea la măsuri efective de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră, cei doi conducători pronunțîn- 
du-se cu hotărîre împotriva produce

pacităților Industriale, deficite cro
nice în balanțele internaționale de 
plăți, instabilitate monetară, distor
siuni ale comerțului, criza energetică. 
Nicicînd. imperativul de a acționa 
împreună la scară globală nu a fost 
mai evident".

în mod deosebit au fost subliniate 
efectele profund negative ale nivelu
lui exagerat de ridicat al dobinzilor. 
„Costul ridicat al energiei, ratele 
înalte ale dobînzilor pe piețele finan
ciare ale lumii sînt obstacole majore 
în calea progresului țărilor în curs 
de dezvoltare, in special al celor de
ficitare în privința surselor energe
tice și care importă petrol" »- a re
levat, în acest sens. Neville Galli
more, ministru de stat ia Ministerul 
Afacerilor Externe al Jamaicăi. El a 
propus ca organismele internaționale, 
cum ar fi U.N.C.T.A.D., F.M.I. sau 
P.N.U.D., să manifeste mai multă 
preocupare pentru necesitățile țări
lor în curs de dezvoltare. „Inclusiv 
ale țărilor in curs de dezvoltare cu 
venit mediu, care au nevoie de asis
tentă în domenii ca îmbunătățirea 
condițiilor de acces pe piețele finan
ciare mondiale, reducerea barierelor 
tarifare și netarifare în calea expor
turilor lor, diversificarea și întărirea 
capacității de export".

dezarmare, reglementarea pe cale 
pașnică a conflictelor între state șl 
întărirea relațiilor de bună vecină
tate, înfăptuirea noii ordini econo
mice internaționale, inclusiv stabili
rea unui nivel rezonabil al ratei do
bînzilor. în întâlnirile cu reprezen
tanții țărilor europene s-a evidențiat 
dorința comună de încheiere cu suc
ces a reuniunii de la Madrid șl re
luarea spiritului de la Helsinki.

Au fost examinate, totodată, aspec
te ale dezvoltării relațiilor bilaterale 
în domeniile politic, economic și in 
alte sfere de interes comun.

Ministrul român s-a întîlnit. de 
asemenea, cu Bradford Morse, direc
torul general al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), fiind discutate probleme 
legate de activitatea acestui organism 
și ale extinderii colaborării dintre 
România și P.N.U.D.

Alden W. Clausen, președintele 
B.I.R.D. în cadrul discuțiilor au fost 
abordate probleme privind colabo
rarea dintre instituțiile financiar-ban- 
care din România și Banca Mondială, 
precum și dezvoltarea acestora în 
continuare. Totodată, a fost efectuat 
un schimb de păreri în legătură cu 
rolul Băncii Mondiale în susținerea 
programelor de creștere economică a 
țărilor în curs de dezvoltare și ne
cesitatea stăvilirii ritmului actual de 
sporire a nivelului dobînzilor pe 
piața internațională și revenirea a- 
cestora la limite raționale.

★
în aceeași zl. ministrul român a 

avut convorbiri cu Fons van der 
Stee, ministrul finanțelor din Olanda, 
și cu Petar Kostici, secretar federal 
pentru finanțe al R.S.F. Iugoslavia, 
în legătură cu relațiile financiar- 
bancare bilaterale, precum și cu co
laborarea în cadrul organismelor fi
nanciare internaționale.

rii bombei cu neutroni, a dezvoltării 
de noi mijloace de distrugere în 
masă. în actualele împrejurări se 
impune cu putere ca popoarele să-și 
ridice glasul pentru a se opri acumu
lările de armament, producerea și 
amplasarea de noi arme nucleare, 
pentru a se înlătura pericolul unei 
conflagrații pustiitoare. România și 
Libia se pronunță pentru interzicerea 
folosirii armei nucleare, pentru în
cetarea producției și reducerea trep
tată a stocurilor existente, pînă la 
completa lor distrugere, împotriva 
creării armei cu neutroni, pentru re
ducerea cheltuielilor militare, desfiin
țarea bazelor și retragerea trupelor 
de pe teritorii străine, pentru reali
zarea de zone denuclearizate, ale 
păcii, și desființarea blocurilor mili
tare.

Preocupate de persistența subdez
voltării, de consecințele creșterii in
stabilității economice, România și Li
bia evidențiază necesitatea unor e- 
forturi susținute pentru făurirea noii 
ordini economice mondiale și, în acest 
cadru, cerința reluării cit mai grab
nice, în cadrul O.N.U., a negocierilor 
globale, care să ducă la soluții de 
natură să asigure dezvoltarea tuturor 
țărilor.

Evidențiind însemnătatea pe care o 
acordă edificării securității și coope
rării în Europa, România și Libia 
consideră necesar să se acționeze 
pentru asigurarea succesului reuniu
nii de la Madrid, îndeosebi prin con
venirea unei înțelegeri privind con
vocarea conferinței pentru întărirea 
încrederii și dezarmare pe continen
tul european.

Necesitatea ca Medlterana să de
vină o mare a păcii și colaborării, 
reafirmarea solidarității cu lupta 
poporului namibian pentru indepen
dentă, condamnarea politicii de 
apartheid și a acțiunilor represive ale 
R.S.A. contra Angolei și altor state 
africane vecine, sublinierea rolului 
crescînd ce revine țărilor nealiniate 
în lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace, independentă si colabo
rare internațională, imperativul creș
terii rolului O.N.U. sînt alte pro
bleme majore evidențiate în cadrul 
amplului schimb de vederi dintre cei 
doi conducători.

Salutînd cu deplină satisfacție re
zultatele rodnice, de deosebită în
semnătate. ale noului dialog la nivel 
înalt româno-libian, poporul român 
își exprimă convingerea că hotărîrile 
adoptate vor duce la amplificarea 
conlucrării prietenești dintre cele 
două țări, în interesul reciproc, al 
cauzei progresului și păcii.

Al. CÂMPEANU

MAREA BRITANIE

Conferința națională I »
LONDRA 28 (Agerpres). — La 

Brighton s-au deschis lucrările celei 
de-a 80-a conferințe naționale a 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie. La lucrări participă peste 1 500 
de delegați, reprezentînd organiza
țiile locale, organizații profesionale, 
uniuni sindicale și cooperatiste afi
liate la Partidul Laburist, precum șl 
invitați din partea a numeroase par
tide socialiste, social-democrate și 
comuniste.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la conferință de tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în prima ședință, colegiul electoral 
al Partidului Laburist l-a reconfir
mat pe Michael Foot în funcția de 
lider, și pe Denis Healey ca lider 
adjunct al partidului.

In centrul dezbaterilor conferinței 
se află probleme privind situația 
economică și socială, cerința adoptă
rii unei politici de redresare econo
mică și de îmbunătățire a nivelului 
de trai, de dezvoltare a serviciilor 
sociale, învățămînt și sănătate.

în cursul dezbaterilor, numeroși 
vorbitori au atras atenția asupra si
tuației fără precedent în domeniul

P. C. din Spania își reafirmă opoziția 
față de aderarea țării la N. A. T. 0.

MADRID 28 (Agerpres). — La Ma
drid. în cadrul unei ample manifes
tații consacrate încheierii „Sărbăto
rii Partidului Comunist din Spania 
— 81 “. la care au luat parte peste 
70 000 de persoane, secretarul gene
ral al P.C.S.. Santiago Carrillo, a 
reafirmat opoziția fermă a partidu
lui său fată de intrarea Spaniei în 
N.A.T.O.. relevă agenția E.F.E. După 
opinia exprimată de Carrillo, nimeni

AGENȚIILE DE PRESA 
-■ pc scurt

PENTRU RENUNȚAREA LA AMPLASAREA NOILOR RACHETE 
j NUCLEARE PE TERITORIUL R.F.G. Congresul Partidului Social Demo- 
I crat din landul vest-german Schleswig-Holstein, întrunit la Harrislee- 

Ktipfermuehle, a adoptat o rezoluție în vederea Congresului național al 
I P.S.D., programat pentru anul viitor la Munchen, in care se cere să se 

renunțe la amplasarea de rachete nucleare americane „Pershing—2“ și 
„Cruise" pe teritoriul R.F.G. și să se procedeze, totodată, la încetarea 

, tuturor pregătirilor de amplasare a acestor rachete, informează agenți
ile D.P.A. și France Presse. în același timp, rezoluția se pronunță pentru 

I interzicerea bombei cu neutroni.
DEZVOLTAREA COLABORĂRII 

ECONOMICE ROMÂNO—BRAZI
LIENE. în cadrul vizitei întreprinse 
în Brazilia, Doina Ardare, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a avut convorbiri cu minis
trul brazilian al .minelor și ener
giei, Cesar Cale, și ministrul a.i. 
al relațiilor externe, Baena Soa
res. A avut, de asemenea, con
vorbiri cu Ivan Batalha, preșe
dintele părții braziliene în Comi
sia mixtă româno-braziliană, cu 
alte oficialități, cu conducători ai 
unor mari întreprinderi braziliene, 
în cadrul discuțiilor au fost exami
nate posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării economice și industriale, 
de diversificare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

PLENARA C.C. AL P. C. POR
TUGHEZ. La Lisabona a avut loc 
plenara C.C. al P. C. Portughez, 
care a dezbătut probleme legate de 
situația politică din țară. Subliniind 
că înțelegerea reciprocă și unitatea 
de acțiune a tuturor forțelor demo
cratice constituie o necesitate vitală, 
plenara a reafirmat dorința P. C. 
Portughez de a conlucra cu celelal
te forțe politice democratice în ve
derea degajării unor soluții eficien
te, în vederea reglementării unei 
serii de probleme ce confruntă țara.

TURNEU. Primul miniștrii al Re
publicii Zimbabwe, Robert Mugabe, 
și-a încheiat vizita oficială Ia Oslo 
și, totodată, turneul efectuat în 
patru țări nordice. După cum relevă 
agenția United Press International, 
Robert Mugabe a vizitat Suedia. 
Finlanda, Danemarca și Norvegia, 
conferind cu reprezentanți ai aces
tor țări asupra unor probleme refe
ritoare la cooperarea economică.

REUNIUNE. La Diisseldorf a avut 
Ioc o plenară a conducerii Partidu
lui Comunist German. în raportul 
prezentat cu acest prilej de către 
Karl-Heinz Schroder, secretar al 
conducerii P.C.G., se subliniază că 
lupta pentru pace constituie sarcina 
cea mai importantă a partidului.

COMUNICATUL COMUN, trans
mis de agenția Taniug la încheierea 
vizitei în R. S. F. Iugoslavia a pri
mului ministru al R. P. Congo,

Conferința P. C. 
din Danemarca

COPENHAGA 28 (Agerpres). — La 
Copenhaga au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței Partidului Comunist din 
Danemarca consacrată situației poli
tice din țară și pregătirilor pentru 
alegerile comunale. Au , fost discu
tate, de asemenea, probleme privind 
activitatea partidului în vederea în
tăririi păcii.

într-un apel adresat guvernului se 
subliniază că lupta împotriva șoma
jului trebuie să devină obiectivul 
principal al politicii oficiale. în pre
zent, se spune în mesaj, șomajul 
afectează direct situația fiecărui al 
treilea om al muncii, și îndeosebi a 
numeroși tineri.

în documentul final al conferinței/ 
se subliniază că alegerile comunale 
din 17 noiembrie trebuie folosite 
pentru o vastă campanie împotriva 
cursei Înarmărilor, pentru mobiliza
rea opiniei publice la intensificarea 
luptei pentru pace, pentru crearea 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei.

a Partidului Laburist
ocupării forței de muncă. Șomajul a 
înregistrat în ultimul an o creștere 
de circa un milion, aducînd cifra per
soanelor fără un loc de muncă la 
3 milioane. Totodată, persistă ten
dința de creștere neîntreruptă a șo
majului, cuprinzînd toate păturile 
sociale șl afectînd grav masele tine
retului.

în dezbateri s-au formulat critici 
la adresa politicii de favorizare a 
marelui capital, a gravelor inegalități 
și inechități sociale și s-a insistat 
asupra necesității promovării unei 
politici economice în concordantă cu 
realitățile țării, care să asigure noi 
locuri de muncă, extinderea proprie
tății publice asupra unor sectoare 
largi ale economiei, promovarea 
unor măsuri sociale in folosul mase
lor populare.

în raportul Comitetului Național 
Executiv și rezoluțiile unor organi
zații locale ale Partidului Laburist 
se cere ca mișcarea laburistă să se 
manifeste mai viguros și activ în fa
voarea dezarmării și asigurării des
tinderii internaționale. ins.istîndu-se 
pe prioritatea ce trebuie acordată în
făptuirii dezarmării generale și, în 
special, a celei nucleare, promovării 
unei politici externe de neaderare la 
blocurile militare.

nu consideră că intrarea Spanie! în 
N.A.T.O. a fost decisă. El a arătat 
că bătălia pentru ca Spania să ră- 
mînă în afara N.A.T.O. abia < 
început, P.C.S. acționind în acest 
sens atît în parlament, cît si prir 
alte mijloace constituționale.

Totodată, secretarul general al 
P.C.S. s-a pronunțat în favoarea 
organizării unui referendum națio
nal privind aderarea Spaniei la 
N.A.T.O.

Louis Sylvain Goma, relevă intere- > 
sul părților față de dezvoltarea co
laborării bilaterale, in special a > 
cooperării economice pe termen 
lung. Comunicatul exprimă îngrijo- 1 
rarea părților față de înrăutățirea | 
situației mondiale și subliniază im
portanța negocierilor globale în so- [ 
luționarea problemelor economice 
internaționale. 1

OPERA „FIDELIO" de Beetho- J 
ven, avînd protagoniști pe cintăreții \ 
români Ludovic Spiess, Pompei 
Hărășteanu. și .Mariana Stoica, a fost . 
prezentată la „Victoria Concert 
Hall“ din Singapore. Concertul s-a 
bucurat de un mare succes, presa . 
locală elogiind calitățile vocale și 
interpretative ale celor trei cintăreți I 
români.

CONVORBIRI MEXIC—GRENA
DA. în comunicatul comun dat pu
blicității la Ciudad de Mexico la , 
încheierea convorbirilor oficiale 
dintre președintele mexican, Josă l 
Lopez Portillo, și primul ministru 
al Grenadei, Maurice Bishop, se | 
subliniază că cele două părți se pro
nunță pentru adoptarea de măsuri 
concrete și efective pentru a se i 
pune capăt cursei înarmărilor, în I 
primul rînd pentru oprirea fabrică- ‘ 
rii armelor de distrugere în masă. 
Guvernele mexican și grenadez vor 
sprijini propunerea ca bazinul Mă- | 
rii Caraibilor să. fie recunoscut ca 
o zonă a păcii.

CONGRES. în aula Universității • 
din Cairo au început, luni, lucrările 
Congresului Partidului Național De- I 
mocrat, principala formațiune poli- I 
tică a țării. La1' congres participă 
4 000 de delegați. Cuvîntul de des- I 
chidere a lucrărilor a fost rostit de 
Husni Mubarak, secretar general al 
partidului, vicepreședinte al repu- . 
blicii. Miercuri, la încheierea lucră
rilor congresului, urmează să ia cu- I 
vîntul președintele partidului, șeful 
statului, Anwar El Sadat.

ACTORUL AMERICAN DE FILM ' 
ROBERT MONTGOMERY a încetat I 
din viață la New York, în vîrstă de ' 
77 de ani. In cursul carierei sale, * 
Montgomery a jucat în peste 66 de 
filme, alături de cunoscute stele 
ale ecranului ca Joan Crawford și l 
Greta Garbo.

Pentru crearea unei 
zone denuclearizate 

In nordul Europei
STOCKHOLM 28 (Agerpres). - 

In cadrul lucrărilor celui de-al 
XXVIII-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Suedia, de opoziție, care se 
desfășoară la Stockholm, pre
ședintele acestui partid, Olof 
Palme, a criticat cu asprime 
teoria strategilor americani cu 
privire ia posibilitatea desfășu
rării unor războaie nucleare li
mitate. Totodată, Palme a rele
vat că partidul său, ca și alte 
forțe politice din țările Europei 
de nord sprijină propunerile le
gate de crearea unei zone de
nuclearizate in nordul Europei.
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