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Insămînțarea griului și orzului 
in zona colinară - executată cit 

mai grabnic, pe toate suprafețele! 
Stadiul însămînțării griului și orzului la data de 29 septembrie
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EFICIENTA ECONOMICA SUPERIOARĂ
obiectiv primordial al activității fiecărui

colectiv, criteriu principal de apreciere a muncii
„Este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru re

ducerea continuă a consumurilor materiale și energetice, pentru 
diminuarea cheltuielilor materiale și de producție, iar pe această 
bază să se asigure creșterea eficienței economice, a beneficiilor, 
a venitului național. Aplicînd cu fermitate noul mecanism econo
mic, să facem ca fiecare unitate economică și socială să-și asigure 
autofinanțarea, autogestiunea, să obțină maximum de beneficiu 
pentru fiecare leu cheltuit".
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Un nou tip de tractor 
pe șenile

Făcînd dovada unor statornice 
preocupări pentru înnoirea produc
ției, tînărul și talentatul colectiv de 
oameni ai muncii români și ma
ghiari de la Întreprinderea de trac
toare Miercurea-Ciuc a asimilat In 
producție un nou tip de tractor pe 
șenile : SM—800. Dotat cu șenile 
elastice și cu servo-mecanisme de 
direcție hidraulice, noul tractor har- 
ghitean prezintă caracteristici teh- 
nico-functionale superioare celorlal
te tipuri de tractoare pe șenile re
alizate pînă în prezent în întreprin
dere, el fiind în măsură să execute, 
în condiții excelente, lucrări agri
cole în pante de pînă la 30 de gra
de. (I. D. Kiss).
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indicatori ai eficientei, ai spiritului 
gospodăresc cu care s-a muncit în 
fiecare întreprindere. Beneficiul re
prezintă cea mai mare parte a plus- 
produsului, adică suma care se obți
ne scăzînd cheltuielile de producție. 
din valoarea produselor fabricate. Să 
recurgem la un exemplu ipotetic 
simplificat : dacă prețul de produc
ție al produsului X este de 100 lei, 
iar cheltuielile de producție efec
tuate pentru realizarea lui (consu-

cum, dacă sarcinile la acest indica
tor sînt depășite, din beneficiile su
plimentare prevederilor se alocă o 
sumă mai mare pentru fondul de 
participare a oamenilor, muncii la 
beneficii. Un mecanism simplu, lesne 
de înțeles de fiecare.

Am considerat necesare aceste ex
plicații, întrucît tabloul realizării 
prevederilor de plan la capitolul „be
neficii" pe perioada care a 
din acest an este

NOUL MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR - 
TEMEINIC APLICAT IN TOATE ÎNTREPRINDERILE !

Care este principalul avantaj al a- 
plicării noului mecanism economico- 
financiar 7 La această problemă-test 
adresată unor cadre de conducere și 
activiști de partid din cîteva între
prinderi Industriale am primit felu
rite răspunsuri. Cea mai frecventă 
formulare a fost : „Noul mecanism 
economico-1'inanciar obligă fieoare co
lectiv de întreprindere, fiecare om al 
muncii să girdească și să acționeze 
gospodărește, 6’1 spirit de răspunde
re, punind în prin 
planul preocupă- ---------------------
rilor cerința ridi
cării eficienței e- 
conomice".

A încetat deci, 
practic, goana 
după cantitate, 
după realizări glo
bale cu orice preț, 
calitatea și efici
ența devenind cuvinte de ordine. 
Opinia sănătoasă a colo tivului an
gajat în mecanismul a, toconduce- 
rii sancționează ferm Ier. a, indife
rența, risipa. Și, totuși, vechile obi
ceiuri, mentalitățile devenite caduce 
nu se schimbă peste noapte.

...Participam la adunarea generală 
a oamenilor muncii într-o mare uni
tate metalurgică. La un moment dat, 
cerînd cuvîntul, un muncitor a adre
sat prezidiului adunării o întrebare : 
„Am aflat că anul trecut unitatea 
noastră și-a îndeplinit și depășit pre
vederile de plan. Cum se explică a- 
tunci că nu s-a constituit fondul de 
participare la beneficii 7“ întrebare 
la care secretarul comitetului de 
partid și președinte al consiliului oa
menilor muncii a răspuns prompt : 
„Este adevărat că anul trecut am de
pășit planul la producția fizică. Nu 
ne-am încadrat insă în cheltuielile 
planificate la 1 000 lei producție-mar- 
fă și nu am realizat nici beneficiile 
prevăzute. Or, așa cum a subliniat 
cu toată claritatea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. nu puteam participa la be
neficii fără a le fi realizat in preala
bil Nici în anul acesta, din. păcate, 
nu stăm bine la capitolul „bene
ficii". Nerealizarea este însă mică 
și poate fi recuperată lesne dacă 
în perioada următoare vom acționa 
ferm pentru depășirea planului fizic, 
concomitent cu reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor de producție".

O precizare binevenită, care s-a re
simțit apoi nemijlocit în tonul și 
conținutul următoarelor luări de cu- 
vînt, vorbitorii insistînd mai mult 
asupra problemelor autogestiunii, re- 
levînd o serie de soluții de reducere 
a consumurilor specifice, precum și 
necesitatea unor acțiuni de întărire 
a spiritului gospodăresc. Totuși, fap
tul că abia în adunarea generală se 
pun întrebări în legătură cu un prin
cipiu fundamental al autogestiunii 
demonstrează un imperativ : oa
menilor ce lucrează aici trebuie să 
li se explice mai bine noțiunile de 
bază ale noului mecanism economi- 
co-financiar, astfel îneît fiecare să în
țeleagă că participarea la beneficii 
nu este un drept automat, ci o con
secință a eforturilor depuse de fie
care om, de fiecare colectiv pentru 
economisirea resurselor materiale și 
energetice, pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru sporirea pro
ducției nete și a beneficiilor.

Pentru că, in fapt, beneficiul este 
unul din cei mai fideli și sensibili

murile de materii prime, materiale, 
retribuirea muncii, amortizarea fon
durilor fixe ș.a.) se ridică la 75 lei, 
atunci beneficiul este de 25 lei. Mul
tiplicat cu numărul produselor fa
bricate, beneficiile obținute de o în
treprindere se ridică la multe zeci și 
chiar sute de milioane lei. Potrivit 
legii, beneficiile sînt destinate in 
primul rînd pentru constituirea fon
durilor proprii, intre care și fondul 
pentru participarea oamenilor mun
cii la beneficii ; de asemenea, o parte 
din beneficii sint vărsate la bugetul 
statului.

Este logic deci, dacă beneficiile pla
nificate nu se realizează integrat nu 
se poate constitui nici fondul de 
participare la beneficii la nivelul 
prevăzut în bugetul de venituri și 
cheltuieli al întreprinderii. După

trecut 
foarte divers. Pe 
de o parte, un 
mare număr de 
întreprinderi și-au 
onorat sarcinile 
de plan, multe 
depășind benefi
ciile prevăzute. 
Pe de altă parte 
însă, o serie de 
întreprinderi au 
restante la înde- 
de beneficii. Or,

Linie tehnologică 
de mare productivitate

Printre cele mai noi și mai im
portante realizări tehnice ale colec
tivului întreprinderii „Metalul 
Roșu" din Cluj-Napoca se numără 
și o linie tehnologică pentru dezan- 
colat țesături de mătase. Cu ajuto
rul acestui agregat, compus 
5 cuve, mal multe perechi de 
turi și alte subansambluri, 
asigură spălarea țesăturilor de 
tase' și tip mătase în condiții de 
mare productivitate și cu consu
muri reduse de energie. Utilajul se 
realizează pentru prima dată în 
țară, după un proiect original și cu 
materiale indigene. (Al. Mureșan).

din 
val- 

se 
mă-

i

plinirea planului 
flecare leu din beneficiile planifica
te are o destinație precisă atît în 
bugetul de venituri și cheltuieli al 
întreprinderii, cît si. pe un plan mai 
larg. în bugetul statului. Așa. de pil
dă. beneficii mai puține în bugetul 
statului înseamnă posibilități finan
ciare mal reduse pentru înfăptuirea 
unor obiective economice si sociale 
stabilite. Iar beneficii mai mici în 
bugetul întreprinderii determină ne- 
constituirea fondurilor proprii la ni
velul planificat, ceea ce provoacă a- 
paritia unei sltuatil financiare difi
cile. recurgerea la credite neprevă-

Comeliu CARLAN
(Continuare in pac. a IlI-a)

TIRGOVIȘTE :

Mașini și agregate 
cu randament ridicat

La întreprinderea de strunguri 
din Tîrgoviște se află in curs de 
aplicare un program cuprinzător de 
asimilare a unor mașini și agregate 
speciale de prelucrare a metalelor, 
caracterizate prin parametri tehni- 
co-funcționali ridicați. în aceste zile 
au fost realizate mașina de strunjit 
conic si raze destinată prelucrării 
sculelor și un agregat prevăzut cu 
6 posturi de prelucrare ce va fi li
vrat întreprinderii de autoturisme 
Pitești. Ambele utilaje funcționează 
in ciclu automat, permițînd obține
rea unor indici înalțl de productivi
tate a muncii. (Gheorghe Manea).
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele însămînțate în cooperați 
vele agricole pînă la 29 septembrie : cu grîu - cifra de sus și cu orz - cifra de jos.

După ce în ziarul nostru de Ieri am înfățișat 
stadiul însămînțării griului și orzului la începu
tul săptămînii în care am intrat, precum și as
pecte ale desfășurării lucrărilor agricole de 
toamnă în cîteva județe, publicăm astăzi noi ci
fre cu privire la rezultatele obținute la semă
nat. Potrivit datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă ieri, 
29 septembrie, au fost însămînțate cu diferite 
culturi 1 543 000 hectare — 43 la sută din supra
fața planificată. Cu orz și orzoaică au fost însă
mînțate 692 250 hectare — 70 la sută din pre
vederi, iar cu grîu — 372 000 hectare — 17 la 
sută din plan. Au anunțat încheierea însămîn
țării orzului și unitățile agricole din județul Olt.

Din harta alăturată se desprinde că în jude
țele Vîlcea, Gorj, Covasna și Bistrița-Năsăud 
au fost însămînțate jumătate din suprafețele 
destinate a se cultiva cu grîu în cooperativele 
agricole. Această lucrare — refetindu-ne nu
mai la zona colipară — a întîrziat mai cu seamă 
în județele Caraș-Severin — 9 la sută din pre
vederi, Mureș — 12 la sută, Brașov — 12 la sută, 
Neamț — 17 la sută. De asemenea, a întîrziat 
semănatul orzului în județele Covasna, Har
ghita, Dîmbovița, Vrancea și altele,

încheierea grabnică a Însămînțării griului și 
orzului în zonele colinare, . grăbirea acestei lu
crări în celelalte zone ale țării, aplicarea cu exi
gență și înaltă responsabilitate a normelor teh
nice, asigurarea calității fiecărei operațiuni con
stituie sarcini de cea mai mare însemnătate, de 
care depinde în mod hotăFÎtor nivelul viitoarei 
recolte. Acum, cind ne aflăm într-o perioadă de 
vîrf, cînd fiecare zi, fiecare oră sînt deosebit de 
prețioase, este imperios necesar ca toate mijloa
cele mecanice și forța de muncă să fie concen
trate la executarea lucrărilor de sezon. Pentru a 
se crea mecanizatorilor front de lucru cît mai 
larg se, impun intensificarea recoltării culturilor 
de toamnă — porumbul, cartofii, sfecla de zahăr 
etc. — de pe suprafețele destinate însămînțări- 
lor, eliberarea cu prioritate a terenurilor de res- ' 
turile vegetale și pregătirea lor imediată. Cu 
atît mai mult este necesar să se lucreze pretu
tindeni intens și temeinic organizat în aceste 
zile, cu cît timpul este foarte înaintat, iar schim
barea lui poate îngreuna mult desfășurarea nor
mală a activității în cîmp. Să se facă totul ca să- 
mînța să ajungă în cel mai scurt timp în brazdă, 
respectînd întocmai normele tehnice pentru a 
asigura recolte sporite în anul viitor I

In pagina a 2-a, relatări ale corespondenților „Scînteii" privind mer
sul. insămînțărilor in județele Satu Mare, Sibiu și Botoșani.

Imagini din albumul împlinirilor socialiste
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CÎMPINA

ASTĂZI

Oraș cu veche tradiție muncitorească, revolu
ționară, Cîmpina a cunoscut în anii socialismu
lui, și cu deosebire în ultimul deceniu și jumă
tate, cea mai puternică dezvoltare economico- 
socială și urbanistică din întreaga sa istorie 
multiseculară. Prin modernizarea și dezvoltarea 
vechilor unități, prin construirea unor noi și 
importante întreprinderi, la Cîmpina se reali
zează în prezent o gamă largă de prodjise so
licitate de economia națională și la export. Con
comitent, pentru populația orașului, care a ajuns

repede de la 26 000 la peste 40 000 de locuitori, 
s-au construit și se construiesc în continuare 
zeci de blocuri noi, moderne. De la tovarășul 
Nicolae Dumitrașcu, primarul orașului, am aflat 
că numai în cincinalul trecut s-au dat în folo
sință peste 2 500 de apartamente în centrul și 
în cartierele muncitorești ale localității. Aces
tora li se adaugă noi edificii pentru învățămint, 
cultură și sănătate, magazine comerciale și uni
tăți prestatoare de servicii, parcuri și grădini 
înfloritoare. în curînd se va da în folosință

Casa științei și tehnicii pentru tineret. La con
struirea ei au contribuit, prin muncă patriotică, 
mii de tineri. Beneficiarii : tot ei, tinerii. In 
actualul cincinal, pe măsura creșterii puterii 
economice a Cîmpinei, care a ' devenit, după 
Ploiești, al doilea centru industrial al Prahovei, 
zestrea urbanisticii se va îmbogăți cu noi an
sambluri de locuințe și edificii social-culturale, 
menite să contribuie la creșterea continuă a 
calității vieții oamenilor. (Constantin Căpraru).

Foto : S. Cristian

Noi dimensiuni umane
in universul satului

însemnări de MEHES Gyorgy

Cu simțul datoriei
Umbrele nopții acoperiseră de mult Valea Bogății, 

cu pădurile și pajiștile ei întinse. Stelele începuseră să 
strălucească pe bolta cerului. Totul părea că intrase in
tr-un somn adine, binefăcător. Impresie doar aparentă. 
Căci undeva, intr-un luminiș al pădurii, doi bărbați in 
halate albe efectuau o operație chirurgicală. După ce 
pacienta — autoarea unui record de peste 5 000 li
tri lapte — fusese culcată pe un pat de frunze și anes
teziată cu multă indemînare de tehnicianul veteri
nar Adolf Sterns, medicul veterinar Cornel Tănă- 
sescu, epizootologul șef al I.A.S. Prejmer, a început, la 
lumina unei facle, dificila operație. Și, după aproape
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ETICA PRODUCĂTORULUI
SI MENTALITATILE CONSUMATORULUI

Opinii muncitorești despre aprovizionarea firească, normală, în spiritul echității

o oră de eforturi, a fost scoasă la lumină făptura dră
gălașă a unui vițel bine dezvoltat.

Aici, la I.A.S. Prejmer — Brașov, unitate care 
numără paste 8 000 capete taurine de mare valoare, 
asemenea intervenții nu constituie o excepție. Căci, 
așa cum *relata inginerul Ioan Toma, directorul între
prinderii, salvarea unor animale ajunse in urma unor 
accidente in pericol de a fi pierdute constituie pentru 
lucrătorii și specialiștii întreprinderii o chestiune de 
răspundere, de conștiință profesională. „Noi, sublinia 
interlocutorul, nu ne ingăduim ca un singur exemplar 
baloros, care a suferit un accident, dar mai poate fi 
salvat, să fie sacrificat «din necesitate»".

Și e normal să fie așa. Căci statul, societatea au in
vestit bani grei in aceste animale valoroase, de mare 
productivitate, ’ unele fiind aduse din import. Con
știente de aceasta, cadrele- veterinare de aici acționează 
cu pasiune și dăruire, reușind să salveze anual zeci și 
zeci de vaci și juninci prin intervenții chirurgicale. Un 
stimulator exemplu ! Căci, dacă pretutindeni s-ar ac
ționa in acest spirit, cu maximă grijă față de această 
mare avuție a țării, s-ar dobîndi in plus însemnate 
cantități de lapte și carne.
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Nicolae MOCANU
I

Una dintre marile unități ale industriei bucureștene — 
și nu numai bucureștene : întreprinderea de confecții 
și tricotaje. Stăm de vorbă într-o pauză cu cîțiva 
oameni ai muncii despre lucruri aflate aproape de 
sufletul fiecăruia, lucruri la care se gîndesc în fiecare 
zi, pe care le discută cu tovarășii de muncă, cu 
membrii familiei, cu prietenii. Se discută si fără să 
fie invitați de un ziarist, ca în cazul de față, pentru 
că ele fac parte din universul lor cotidian, pentru că de 
ele se leagă gîndurile lor intime, ba. chiar, pe un plan 
mai îndepărtat, pentru că ele le angajează însăși con
cepția de viață. Discutăm despre aprovizionarea de 
fiecare zi cu Ion BELEA, maistru, Ștefan BUGĂ, 
controlor de calitate. Constanta CORLATESCU, mun
citoare, Aurica ENOIU, secretar adjunct al comite
tului de partid al întreprinderii. Viorica ORNEAC, 
muncitoare.

ca 
nu
to- 
un

Reporterul : Ziarul nostru 
a publicat zilele trecute un 
interviu cu un . vicepre
ședinte al comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
al municipiului nostru, in
terviu din care rezultă că 
piața a fost mai bine apro
vizionată in trimestrul al 
treilea ’81 decit in trimes
trul al treilea al anului ’80; 
se dădeau și cifre (printre 
altele: cu 20,8 la sută mai 
mult ulei și cu 21,4 la sută 
mai mult zahăr). Ei bine, 
magazinele par a fi fost 
mai slab aprovizionate anul 
acesta.

Aurica Enoiu : Am citit 
cu toții, cred, interviul. Se 
semnalau acolo cauzele : 
dincolo de niște dereglări 
ale comerțului însuși, se 
vorbea despre hrăpăreții 
care stochează la domiciliu 
mărfurile și despre 
lanti.

Ștefan Bugă : Eu 
fiecare sau aproape 
dintre noi cunoaște
concrete și de un fel și de 
altul pe care le-ar putea 
aduce ca exemplu, 
mie, ca muncitor, mi 
pare mai important de 
cutat măsurile pe care

specu-

cred că 
fiecare 
cazuri

Dar 
se 

dis- 
tre-

buie să le luăm pentru 
asemenea anomalii să 
mai aibă loc.

Viorica Orneac : Și 
tuși, eu am să vă spun
caz concret. Cu o vreme în 
urmă, stăteam să iau car
tofi, cînd au apărut doi inși 
cu un automobil cu număr 
de Giurgiu. Cred că erau 
înțeleși cu vînzătorul pen
tru că au luat cîțiva saci 
cu cartofi — noi luam cîte 
10 kilograme maximum — 
și au dat să-i încarce în 
mașină. Dar n-au reușit 
pentru că opinia colectivă a 
funcționat foarte bine ; oa
menii au sărit cu gura pe 
ei : „Nu vă e rușine 7 
Dumneavoastră în loc să 
aduceți cartofi la oraș luati 
de aici cartofii pe care i-au 
adus alții 7 Cine vă permite 
așa ceva 7“ Și cei doi au 
fost nevoit! să plece fără 
încărcătura aceea exagerată.

Constanța Corlătescu : 
Probabil că-i luau pentru 
speculă. Se poate vedea și 
așa ceva : oameni cu cer
tificat de producător în re
gulă, care cumpără din co
merțul de stat și pe urmă 
se asază la tarabă si vînd 
cu preț dublu.

Ștefan Bugă : Dar să re
venim la opinia colectivă. 
Ea trebuie educată : după 
părerea mea, nici ea nu 
funcționează totdeauna cum 
trebuie. De obicei, opinia 
individuală poate să fie 
greșită, dar opinia colectivă 
este justă. Iată însă un 
caz în care opinia colectivă 
a funcționat împotriva in
tereselor generale, ba chiar 
împotriva propriilor inte
rese : voiam să cumpăr 
apă minerală, cind. trecind 
peste rînd, un cetățean ia 
patru navete, vreo cincizeci 
de sticle. „Hei, îi spun. eu. 
după ce că nu respecți rîn- 
dul. mai iei si cincizeci de 
sticie 7 Nu vezi cîți stăm la 
rînd 7 Nu trebuie să ne 
ajungă la toți?" Și, vă rog 
să mă credeți, s-a pornit o 
furtună de proteste chiar 
printre cei din_ jur: „Ce ai 
cu omul 7 
vrea, treaba lui ! 
drept te 
așa mai

Aurica 
tate, nu 
pentru a educa opinia co
lectivă. Noi ne plîngem 
uneori de indiferența cîte 
unuia față de actele antiso

Cumpără cît 
Cu ce 

amesteci 7“ — și 
departe.
Enoiu : Ai drep- 
facem îndeajuns

ciale, dar iată și cazuri ca 
acesta cînd ,în cauză nu 
este neparticiparea cetățe
nilor la instaurarea unul 
climat sănătos, ci, chiar din 
partea unora, o atitudine 
de părtinire a celor ce gre
șesc. Lovind și în propriile 
lor interese.

Ion Belea : Cred că este 
vorba de rămășițe ale spi
ritului de mic proprietar 
care se gîndește numai și 
numai la folosul lui per
sonal, fără să ridice capul 
și să se uite puțin în jurul 
său. Oameni închistați in
tr-un spirit mic-burghez de 
care nu se mai debarasea
ză. Tocmai de aceea, fieca
re dintre noi, opinia publi
că trebuie să acționeze mai 
ferm împotriva pornirilor 
acaparatoare, hrăpărețe.

Viorica Orneac: Așa este! 
Mă gîndesc la cei care își 
burdușesc cămările de parcă 
ar fi ei singuri pe lume. Cel 
care depozitează 50 de ki
lograme de zahăr nu se 
gîndește că îl ia de la gura

Georțje-Radu 
CHIROVIC1

(Continuare în pag. a IlI-a)

La răscrucea dintre cel 
de-al șaselea și al șaptelea 
deceniu al vieții, retrospec
tiva drumului parcurs îna- 

. inte de a fi un privilegiu 
este o îndatorire. Genera
ției noastre i-a fost hără
zit să trăiască asemenea 
evenimente cum nu i-a 
fost dat nici unei alte ge
nerații din lume. în acest 
univers, ale cărui întîm- 
plări se succed cu o viteză 
incomensurabilă. într-un 
ritm aproape electronic, 
menirea scriitorului care a 
încercat, cît de cît. să des
cifreze, să evalueze și, pe 
cit i-a permis talentul, să 
reflecte istoria, constind 
din structurarea unui nou 
mod de viață, a unei etici 
noi, n-a fost deloc ușor de 
împlinit.

Acum, cînd privesc în 
urmă, la drumul parcurs 
de mine însumi, gîndesc că 
traiectoria de la fantastic 
și estetizant la realism nu 
a fost deloc întîmplătoare. 
Am debutat scriind basme. 
Am scris multe povești, ba 
chiar și un roman fantas
tic. încercînd să sădesc în 
sufletele plăpînde ale co
piilor imaginea unei lumi 
noi, a unor dimensiuni 
umane care, pe atunci, tră
iau numai în visurile noas
tre, minat de gîndul că în
făptuirea mărețelor noas
tre idealuri va fi . sarcina 
lor.

Apoi, odată cu trecerea 
anilor m-a absorbit pro
cesul de transformare a 
lumii, al cărui martor 
eram, m-a preocupat desci
frarea multiplelor taine ale 
cotidianului, realitatea ime
diată, palpabilă, concretă 
și. încercînd să analizez re
alitățile. să pătrund în a- 
dîncul lor. să descopăr le
gătura dintre ele. am des
coperit probleme din ce în 
ce mai complexe... Așa ni 
s-a întîmplat tuturor ace
lora, care am lucrat într-un 
post mai mic sau mai 
mare, de pe frontul inte
resului general. Si P-e mă
sură ce au trecut anii, in
terdependenta fenomenelor 
a devenit din ce în ce 
complexă si realitatea 
s-a părut din ce în ce 
Interesantă. Ca să mă 
prim într-un stil mai
vat : realitatea m-a ferme
cat șl m-a subjugat dezvă- 
luindu-mi adevăratele mi
racole ale vieții omenești. 
Am privit viața cu încre
dere șl seninătate. Alteră-

mai 
mi 

mai 
ex- 
ele-

rile, erorile oamenilor, ine
vitabile în vremea unui 
atît de alert ritm de trans
formare socială. m-am 
străduit să le adun in vîr- 
ful peniței si să le înfăți
șez în comediile mele așa 
fel incit să se simtă căuta
rea elementelor pozitive, 
încurajatoare care prefigu
rează drumul către deve
nire.

Personal nu sînt un fiu al 
satului, dar familia mea, 
rudele, aflindu-se printre 
ei deopotrivă români și 
maghiari, mă leagă strtns 
de viata satului ardelean. 
Să nu fiu înțeles greșit, nu 
mi-e dor de romantismul 
bucolic al vieții rurale ; 
dimpotrivă, pe rit îmi stă 
în putință observ, de lungi 
decenii, transformările vie
ții sătești. Familia, rudele 
locuiesc parte în sate 
județul Harghita, parte 
Hunedoara 
lingă Deva, 
imagine 
drumului 
mai ales a 
comportamentului 
Si dacă confrații, 
și maghiari. nu ar 
nume de rău unui 
septuagenar, aș afirma că 
sîntem încă datori înfățișă
rii acelei transformări re
voluționare care se petrece 
în satele noastre si care nu 
captează încă în suficientă 
măsură atenția noastră, a 
mînuitorilor condeiului.

Nu arunc piatra în ogra
da nimănui. îmi fac doar 
mie, aici, un bilanț public. 
De pildă, n-am scris încă 
nici acum biografia acelui 
bărbat pe care l-am cunos
cut ca fiu al unui sărman 
păstor care si-a făcut stu
diile înfruntînd mari greu
tăți. trăind în internate, 
hrănlndu-se cu zeama sub
țire a cantinelor 
țești de pe vremuri, 
șeverînd 
diplomei 
nom, în 
grele ca 
din familii înstărite, 
favorizați din punct de ve
dere material. De mal bine 
de douăzeci de 
bărbat conduce 
gospodărie. 81 
nu este faptul, 
acesta nu este 
glijat, că si-a 
casă, că are mașină, că 
este trimis în călătorii de 
studii în străinătate. Eu,

din 
în 
pe 

o 
a 
si

în sate de 
Am deci 

diversificată 
dezvoltării 

transformării 
uman, 

români 
lua în 
scriitor

studen- 
per- 

pînă la obținerea 
de inginer agro- 

condiții mult mai 
unii colegi ai lui 

mai

ani, acest 
o m>are 

Interesant 
deși nici 

de ne
construit o 

mașină.

(Continuare în pag. a Il-a)
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De la 10 la 80
10 și 80 de ani. Sint două 

repere între care te situea.ză 
virstele celor peste 400 de in
terpret amatori din formațiile 
prezente la Festivalul județean 
al fanfarelor desfășurat la 
Vaslui, in pofida marii diferen
țe de virstă — sau poate tocmai 
de aceea — acest îndrăgit gen de 
muzică prin părțile Vasluiului — 
și nu numai aici — nu are... 
virstă. Intre altele, juriul ma
nifestării a acordat două premii 
speciale : unul lui Gheorghiță 
Agape și unul lui Costică Bolea, 
pentru „înalta măiestrie dovedi
tă". Gheorghiță are 10 ani și face 
parte din fanfara Casei pionieri
lor și șoimilor patriei din Vaslui, 
iar Costică Bolea are 80 de ani 
și este dirijorul fanfarei din 
Hoceni. Amindoi și-au adresat 
reciproc felicitări. Ca de la stră
bunic la strănepot și invers.
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Omenie
Șoferul Cornel Goja de la o 

întreprindere din Turda a avut 
un accident de mașină în zona 
pădurii Bogata, județul Brașov. 
Se făcuse tirziu din noapte și 
circulația se rărise. Cu mari 
eforturi, a reușit să iasă din 
cabină și si facă semne celor 
care circulau yn ambele sensuri. 
Cel care a răspuns gesturilor 
disperate ale accidentatului a 
fost un tinăr, Gerhardt Markus 
Weinhold, inginer stagiar la 
Ocolul silvic Agnita. Văzînd sta
rea gravă a celui accidentat, 
ajutat de conducătorii de pe au
totrenurile 21-CJ-2200 și 21-MS- 
2295, l-a urcat in mașina sa Și 
l-a dus la spitalul din Rupea.

De la Rupea, accidentatul a 
fost trimis la Spitalul județean 
din Brașov, unde alți dei oameni 
de omenie, medicii Virgil Odo- 
bescu și Marin Băjenaru, l-au 
supus unei foarte dificile inter
venții chirurgicale.

Un om salvat de oameni.
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Ca de pe moșia 
lor

Gheorghe Găitan și Gheorghe 
Răchițeanu au poposit in miez 
de noapte la una din grămezile 
de cartofi recoltați de coopera
torii din Prejmer, județul Bra
șov. Cei doi i-au spus paznicu
lui că veniseră in control și au 
încărcat in mașină patru saci cu 
cartofi. După ce i-au descărcat 
in garajul lui Găitan, cei doi 
„controlori" au venit din nou la 
grămada cu pricina. Cind să mai 
încarce alți saci au fost sur
prinși de adevărata echipă de 
control. Găitan a apăsat puter
nic pe accelerație îi a pierdut, 
din cauza vitezei, controlul vo
lanului. In momentul de fată, cei 
doi sint internați în spital intr-o 
stare de neinvidiat. După 
instanța ' . ’
tocmi și nota de plată.

de judecată le va
9

care 
, în
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Cînd nu 
se-aprinde 
felinarul
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Trecuse binișor de miezul nop
ții. Pe drumul județean de pe 
raza comunei Cilnic, județul Alba, 
Gheorghe Panfiloiu din Jina, 
județul Sibiu, mina din urmă 
turma de oi proprietate perso
nală. Uitase insă să aprindă fe
linarul pentru a semnaliza pre
zența turmei pe un drum public. 
Neglijență plătită scump. Pentru 
că, intr-o curbă, șoferul autotu
rismului 2-AB-1339, loan Avram, 
n-a observat turma pe întuneric 
decit in momentul în care ma
șina s-a oprit, blocată, in mijlo
cul ei. Urmarea : ciobanul a 
rămas cu 14 oi mai puțin.

întimplarea se constituie In- 
tr-o... talangă de alarmă. ‘ 
ales, că se apropie vremea cină 
oile coboară de la munte.

mai
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Întîlnire surpriza
— Ceas bun și sănătate ! — a 

dat flăcăul binețe lui Ioan Mirza 
din Petrova — Maramureș, 
adăugind : Faină vreme !

— D-apăi cum ? — a răspuns 
omul. încotro ?

— De ici pină dincoa’. 
n-ai cumva o țigară ?

— Se poate, tinere, să n-ai ce 
pufăi la hainele astea atît de 
mîndre ? De unde zici că le ai?

La ultimă întrebare, „flăcăul" 
— alias Gheorghe Lakatos din 
Biled, județul Timiș — a răs
puns la miliție. Hainele le avea 
dintr-un geamantan furat. De 
unde să știe el că tocmai cel cu 
care intrase in vorbă și-i ceruse 
o țigară nu era altul decit stă- 
pinul hainelor ?

I
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De-ale 
lui Păcală
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• Dupd ce au contribuit în mod 
substanțial la realizarea planu
lui de încasări al bufetului „Vi
ticola" din Petroșani, doi tizi — 
Dumitru P. și Dumitru G. — au 
plecat acasă pe trei cărări. Pe 
drum, cei doi s-au luat la bătaie. 
Și amindoi au ajuns la spital. 
Pe o singură cărare.

• tn locul magazinului de in- 
călțăminte pentru copii „Ursule
țul" din Sibiu s-a mutat un ma
gazin cu articole de vinătoare Și 
pescuit. Firma a rămas insă tot 
„Ursulețul". Care ursuleț zice-se 
că merge la vinătoare, dar nu și 
la pescuit.
• Din ziarul timișorean „Dra

pelul roșu", un epitaf pentru un 
fumător pătimaș : „Pe Richard 
toți l-au condamnat / Că ar fi 
dat un cal pe-o tară ; / Pe dînsul 
insă l-am iertat / Că-și dete 
viața pe-o... țigară".
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I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteil”

I

SITUAȚIA iNSĂMlNȚĂRII CEREALELOR DE TOAMNĂ IN JUDEȚELE DIN ZONA COLINARĂ 
la data de 29 septembrie 1981

Județul

Suprafața de semănat 
— hectare —

Viteza zilnică - 
— hectare —

Plan Realizat Plan Realizat 
la 29. IX.

Vîlcea 19800 12270 2300 970
Gorj 31 200 19290 2900 2190
Bacău 64200 . 34200 5500 1800
lași 104300 39300 6000 4410
Neamț 57350 20400 5000 1710
Botoșani 109250 39400 8400 4200
Sălaj 44300 26400 3100 1000
Hunedoara 29900 11700 2500 364
Sibiu 39150 17100 3800 3800
Brașov 29700 13800 3900 500
Covasna 21 300 12600 2700 1900
Harghita ■ 26300 9500 2900 886
Bistrița 28400 15200 2400 1400
Maramureș 14550 7100 2100 420
Suceava 32150 17900 5400 1050

Termenul stabilit pentru încheierea însă- 
mințării cerealelor de toamnă în unitățile 
agricole din județele prezentate mai sus este 
de 1 octombrie. Comparînd cifrele din tabel 
rezultă că în majoritatea județelor această 
lucrare este nejustificat de mult rămasă în 
urmă. Chiar între județele aflate în aceeași 
zonă pedoclimatică există decalaje aprecia
bile. Criticabil este și faptul că în unele ju
dețe, Brașov, Maramureș, Neamț, Hune
doara, Suceava, ritmul de lucru continuă să 
se mențină scăzut - mult sub cel posibil de 
realizat. Cu atît mai mult trebuie de

puse eforturi deosebite în vederea recupe
rării restanțelor. Este o situație care pune în 
evidență neajunsuri serioase în organizarea 
muncii, insuficientul control din partea orga
nelor agricole și activiștilor trimiși să îndrume 
și să sprijine pe teren desfășurarea actualei 
campanii agricole. Socotesc oare conducerile 
unităților agricole, comandamentele pentru 
agricultură din aceste județe că lăsînd desfă
șurarea însămînțărilor în acest ritm lent vor 
putea recupera intr-un termen cît mai scurt 
restanțele acumulate ?

SIBIU: Oamenii înțeleg imperativele 
acestor zile

O veste bună din județul Sibiu : 
lucrătorii ogoarelor au încheiat se
mănatul orzului pe întreaga supra
față de 13 750 hectare și al orzoai
cei pe cele 3 300 hectare. Bine, si- 
bieni ! Timpul schimbător din a- 
ceastă parte a țării menține însă în 
strictă actualitate problemele legate 
de însămînțarea griului pe cele 
19 800 hectare, lucrare realizată pînă 
ieri doar pe 6 400 hectare. Directo-/ 
rul direcției agricole județene, Ilie 
Tărășan, ne-a înfățișat unele cauze 
ale întîrzierilor, dar și măsurile în
treprinse pentru încheierea grabni
că a însămînțării griului. „Elibera
rea lentă a terenurilor, în special 
de cartofi, sfeclă de zahăr și furaje,

unde există un mare volum de lu
crări, este principala cauză a deca
lajului înregistrat, ca și a desincro- 
nizărilor ivite la pregătirea terenu
lui și semănat. La aceasta au con
tribuit și ploile căzute timp de o 
săptămînă in județ, deși trebuie să 
recunoaștem că au fost bune pentru 
ogoare. Lucrările s-au aglomerat 
mult, dar ceea ce întărește mult 
hotărîrea noastră de a încheia se- 
mănațul griului în timpul optim 
este faptul că peste tot se înregis
trează o mobilizare fără precedent 
a forțelor umane și mecanice, bine 
și foarte bine lucrîndu-se în majo
ritatea unităților consiliilor agroin
dustriale Avrig, Miercurea, Nocrich,

Axente Sever și altele. Este rezul
tatul măsurilor luate de organele 
locale de partid și de stat, care vi
zează în primul rînd buna organi
zare a muncii. Grăbind peste tot re
coltatul — pentru care, în sprijinul 
membrilor cooperatori și muncito
rilor din I.A.S., au venit să lucreze 
mii de elevi, studenți și militari — 
se urmărește, cu ceasul în mină, 
cum se spune, momentul eliberării 
fiecărei parcele și în aceeași zi — 
intrîndu-se grupat cu toate forțele 
mecanice — se pregătește terenul și 
se*6eamănă. A mai fost luată măsu
ra ca în unele unități din consiliile 
agroindustriale în care lucrările sînt 
rămase în urmă la semănat — Dum
brăveni, Tîrnava, Ocna Sibiului — 
importante forțe mecanice să fie 
aduse din unitățile consiliilor care 
au încheiat această lucrare.

Cum se materializează aceste mă
suri ? în unitățile consiliului agro
industrial Ocna Sibiului, cu eviden
te rămineri în urmă Ia semănatul

La I.A.S. Ivești - Galați au fost făcute arături fără să se strîngă 
resturile vegetale

Desen de Ștefan COCIOABA

SATIJ MARE: 0 
în vecinătatea unor

Pînă în seara zilei de 29 septem
brie. in județul Satu Mare au fost 
însămînțâte 13 500 hectare cu grîu, 
adică 25 la'jsută din suprafața pre
conizată. Față de aceeași perioadă 
a anului trecut, ritmul însămînță- 
rilor și avansul la această lucrare 
sînt mult mai mari. Pe baza mă
surilor luate de comitetul județean 
de partid, de organele de speciali
tate, în numeroase comune se acțio
nează energic pentru încheierea 
însămințărilor pînă la 5 octombrie. 
O dovadă sînt exemplele surprinse 
..pe viu" în una din unitățile frun
tașe ale recoltelor bogate — C.A.P. 
Sanislău din consiliul agroindus
trial Cărei. Chiar la marginea unei 
parcele pe care se semăna grîu 
l-am întîlnit pe inginerul-șef al 
cooperativei, Vasile Soproni. care

muncește de multi ani la Sanislău. 
Iar rezultatele sînt pe măsură. în 
acest an s-au obținut la hectar cite 
4 159 kg grîu. iar pentru anul 1982 
se dă încă de acum bătălia pentru 
cel puțin 4 500 kg la hectar.

Paradoxal însă, în unele unități 
din consiliul agroindustrial Cărei, 
cum sînt cele din Foienl și Pe- 
trești, nu s-a început semănatul 
griului nici in cursul zilei de luni, 
28 septembrie. Președintele și in
ginerul-șef ai acestui consiliu, Nl- 
colae Tudor, respectiv Gheorghe 
Lochll, întrebați fiind de ce admit 
tergiversarea începerii lucrărilor, 
ne reproduc „argumentele" condu
cerilor acestor unități : „Vremea 
călduroasă ne îndeamnă să mai 
amînăm însămînțarea griului, deoa
rece vegetația ar deveni prea lu
xuriantă" ! Foarte întemeiat ni se 
pare insă contraargumentul ing. 
Violeta Mureșan, director adjunct 
al direcției agricole județene : 
„Cine garantează conducerilor a- 
cestor unități că nu va sosi în cu- 
rînd o vreme cu ploi, cînd nu vor 
mai putea semăna în ritm cores
punzător, sau poate deloc mai

multe zile la rînd, pierzînd epoca 
optimă ? Nu contest experiența 
acestor unități, dar este clar că ni
meni nu poate garanta că vremea 
bună -va’ mai dura mult".

Prin urmare, mai pot fi întîlnlte 
conduceri de unități care caută 
felurite argumente pentru a-și 
justifica propria inactivitate. Unii, 
cum am văzut, în loc să folosească 
din plin timpul de lucru, amină 
însămînțarea griului din teama de 
a nu ajunge vegetația... prea lu
xuriantă. în aceste cazuri, contra- 
argumentele ar trebui să fie insă 
mult mai ferme. în primul rînd, 
spunîndu-le clar celor din unitățile 
rămase în urmă : nu de vegetație 
luxuriantă trebuie să vă temeți, ci 
de timpul friguros, ploios, care 
poate amenința buna încolțire, în
frățire și creștere a griului. Și, 
tot atît. de clar, organele agricole 
din județ să le reamintească obli
gativitatea, prevăzută în decret, 
de a executa însămînțările în pe
rioada optimă stabilită 1

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

BOTOȘANI: Mai devreme decit anul trecut, 
dar cu intirziere in acest an

Ieri, pe terenurile cooperativei agri
cole din Dragomirești, județul Dîm
bovița, se lucra intens la semănatul 

griului
Foto: S. CRISTIAN

griului, este vizibil efortul depus, 
în primul rînd, la eliberarea tere
nului. Pentru grăbirea recoltării 
cartofilor de pe cele 100 hectare 
ocupate cu această cultură parti
cipă efectiv la lucru întregul perso
nal de la primărie, din unitățile 
economice șl elevii din oraș. „Cum 
s-a terminat de recoltat am și' in
trat la pregătirea terenului — pe 
spune E. David, inginerul-șef al 
unității. Deși e grabă mare, știind 
ce înseamnă lucrul bine făcut (prin 
aceasta, doi ani la rînd — 1978 și 
1979 — C.A.P. Ocna Sibiului a cîș- 
tigat locul I pe județ la producția 
de grîu), sîntem cu .ochii și la cali
tate, nu ne abatem cu nimic de la 
litera tehnologiilor de pregătire a 
terenului și semănat". Da, așa tre
buie să se procedeze peste tot, ast
fel încit întregul județ să realizeze 
viteza zilnică de lucru la semănat.

NIcolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteil*

experiență bună 
fruntașe... intirziate 
ne-a spus : „Am însămînțat pînă 
acum 500 hectare cu grîu șl secară 
din cele 1 250 hectare prevăzute în 
plan. Ny vom încetini ritmul, ci, 
dimpotrivă, folosind la maximum 
timpul admirabil al acestei toamne 
vom însămînța zilnic 90 hectare. 
Cum anume acționăm ? Noi am 
pregătit 80 la sută din terenul des
tinat însămînțărilor. Lucrăm și 
noaptea, pînă la ora 24, îndeosebi 
la arat, prin rotație, cu cite 10 me
canizatori. Ziua, formațiile comple
xe pregătesc patul germinativ și 
însămînțează. Aceste formații sînt 
alcătuite fiecare din cite 6 discuri, 
2 combinatoare și două semănători 
SUP-48. Pe terenurile respective se 
administrează, desigur, și necesa
rul de îngrășăminte chimice cu cele 
două mașini din dotare." Așa se

Pină marți seara. în județul Bo
toșani au fost însămînțâte cu orz 
29 171 hectare, din 33 200 hectare 
planificate, iar cu griu 18163 hec-

# tare, din 75 500 hectare. Dacă avem
* însă în vedere că județul se înscrie 

în zona ce trebuie să încheie se
mănatul pină la începutul lunii oc
tombrie, rezultatele sint nesatisfă
cătoare.

Pentru a se cîștlga timpul pier
dut, mecanizatorii, cooperatorii, 
specialiștii acționează hotărît pen
tru eliberarea terenului, pentru 
creșterea ritmului la semănat. în 
comuna George Enescu, pe o su
prafață de 130 hectare intraseră la 
discuit 4 tractoare. Prezentă la fata 
locului, șefa fermei, inginer Elena 
Vasilache, ne spune : ..Alaltăieri au 
fost ridicate de aici ultimele canti
tăți de cartofi. Ieri am arat, azi am 
trecut la discuit". Pe un teren ală
turat. 63 oameni recoltau manual 
porumbul. Cocenii care păreau 
verzi se vor usca la capătul arăturii 
alăturate, ne spune șefa fermei. De
altfel, aici s-a trecut la recoltarea 
premergătoarelor de pe toate su
prafețele ce urmează a fi însămîn- 
țate cu grîu. Rezultate bune am 
întîlnit și în satele Popenl și Ar- 
borea. Dar în alte unități agricole 
continuă să se lucreze Încă lent la 
eliberarea terenurilor, ceea ce îm
piedică pe mecanizatori să treacă la

arat. Iată de ce am adresat tovară
șului Teodor Melinte, secretar al 
comitetului județean de partid. în
trebarea : „Ce măsuri au fost adop
tate în județ pentru sporirea rit
mului la semănat ?“.

„Precizez mai întîi că întregul 
activ de partid și de stat al jude^' 
țului se află permanent pe teren Șl 
asigură o amplă mobilizare a locui
torilor de la sate la recoltare. Prin 
acțiunile întreprinse, în ce) mult 
trei zile, întreaga suprafațăf ce ur
mează a fi semănată cu gnu —, în- 
sumînd încă 45 000 hectare — va fi 
eliberată de culturile premergă
toare. La arat se lucre ză perma
nent, respectiv toate c< le 24 de ore 
pe zi. în această acti’ tate au fost 
detașați o parte din t ractoriștii ru- 
tieriști ai unităților rbane, cărora 
li se adaugă nume roși muncitori 
din industrie ce șt'u să mînuiască 
mașinile agricole. Prin măsurile 
adoptate avem convingerea că, 
dacă timpul ne ,a permite, vom 
încheia semănatii griului cel tîrzlu 
pe 7—8 octombrie, cu» o lună mal 
devreme decit în 1980".

...Da, cu o lună mai devreme față 
de anul trecut. Dar raportarea tre
buie făcută la termenele actuale, 
care au fost depășite.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul. „Scinteil*

CLIPE DIN MINUTELE LUNGI
ALE CAMPANIEI

Exemplu bun de urmat.
Cooperatorii din comuna Drăgoești, 
județul Vîlcea, au însămînțat a- 
proape 70 la sută din suprafețe. 
Cum ați realizat o asemenea vite
ză de lucru ? — îl Întrebăm pe to
varășul Ion Popa, primarul comu
nei. „Mi-ar trebui timp mai mult 
să vă explic, dar acum nu e timp 
de multă vorbă. Pe scurt, lucrurile 
stau așa : am creat front larg de 
lucru tractoarelor. La transportul 
porumbului, al cocenilor și altor 
produse din cîmp am pus la treabă 
atelajele cu cei 72 de cai. cîți are 
cooperativa noastră agricolă. în 
afara atelajelor pe care le au unii 
cooperatori. Nu consumăm nici 
carburanți și nici lipsă de mijloace 
de transport nu ducem. Apoi, la 
noi în sat se muncește, nu glumă. 
Fiecare echipă care are porumb în 
acord global se grăbește acum să 
adune tot ce are de adunat de pe 
cîmp, pentru a lăsa în urmă tere
nurile eliberate, în așa fel ca griul 
să fie semănat în perioada optimă. 
Este un exemplu care merită 
urmat și de alți lucrători de pe 
ogoarele vîlcene. (Ion Stanciu).

Schimbați ritmul I In unl‘
tățile agricole din județul Mara-

mureș au fost însămînțâte aproape 
jumătate din suprafețele destinate 
a se cultiva cu grîu. Dar greul 
abia acum începe, la cealaltă jumă
tate. Fapt explicabil : ea urmează 
să se însămințeze după culturile de 
toamnă. Bună suprafață, dar neli
niștitor este faptul că recoltarea 
porumbului — principala cultură 
după care se însămînțează griul — 
a început abia luni în cîteva coope
rative agricole din lunca Someșu
lui : Ardusat, Tăuți Măgherăuș, 
Seini, Tămaia. La cooperativa 
agricolă din Recea, din 140 hectare 
cu griu, 80 vor fi semănate după 
porumbul care încă n-a început să 
fie cules. La C.A.P. Ardusat, pe o 
treime din suprafața destinată 
griului, foșnește încă porumbul, 
iar pe oameni nu-i Îndeamnă ni
meni să iasă la muncă ; luni se 
aflau la cules numai vreo 50 de 
cooperatori. „Operativa" direcției 
agricole pune în evidență tocmai 
această distanță relativ mică între 
terenul pregătit — de numai 1150 
hectare — și cel însămînțat.

Frumos dansează maramureșenii 
„Tropotită", dar acum, fiind ră
mași în urmă cu recoltarea a sosit 
timpul să li se spună limpede, să 
audă toți : „Schimbați ritmul !“ 
Bineînțeles, ritmul muncii. (Gheor
ghe Susa).

Nehotărîre păgubitoare
Cu trei ani în urmă, 

odată cu mutarea lo
catarilor în cele oatru 
blocuri „turn" de oe 
Aleea Independenței, 
din plin centrul ora
șului Slatina, con
structorii au predat 
comerțului local spatii 
însumînd peste 2 000 
mo. amplasate la par
terele noilor edificii. 
Aici urmau să se des
chidă. grabnic, mai 
multe' magazine — ur
genta fiind determi
nată de nevoia gene
rală de spatii a co
merțului slătinean. 
Dar lată că după... trei

ani de așteptare, ma
gazinele respective 
continuă să rămină cu 
obloanele trase. De 
ce 7 Pentru că edilii 
locali nu s-au decis 
încă, asupra profilului 
unităților, asupra as
pectului lor exterior si 
interior. Ce formă să 
aibă mobilierul, in ce 
culoare să fie vopsiți 
pereții, (rit de înalte să 
fie tavanele etc., etc. 
Și astfel, in cei trei 
ani de zile de aștepta
re. localnicii au putut 
constata cum se tot în
locuiește mobilierul.

cum se tot schimbă 
culoarea pereților, for
ma vitrinelor, cum se 
înlocuiesc ușile și se 
snarg pereții... Se pare 
că nimic din ce a fost 
initial n-a scăpat în
treg.

Am făcut un calcul : 
în cei trei ani de re
facere si rerefacere a 
unităților cu pricina se 
puteau desface aici 
mărfuri de peste 200 
milioane Iei. Nu e des
tul de limpede cît de 
păgubitoare poate fi 
nehotărîrea 7 (M. Io- 
nescu).

cartier. Cetățenii erau 
nevoiti să colinde pe 
ios din magazin in 
magazin, căutînd bi
letele de care aveau 
nevoie.

— Ati comandat sto
cul de bilete ? —
ne-am adresat vînză- 
toarei de Ia chioșcul 
de ziare nr. .14 de pe 
bd. Leontin Sălăjan.

— încă de acum o 
săntămînă. cînd bile
tele erau pe termina
te. m-am adresat de- 

, pozitului. Dar n-am 
primit nici un răs
puns. Și. din păcate, 
nu e prima dată cînd 
se întîmplă astfel.

E oare atît de dificil 
să fie asigurată apro
vizionarea cu tichete a

unităților care le pun 
in vînzare ? Tichetele 
nu sînt nici volumi
noase. nici perisabile. 
Se pare că nu lipseș
te decit preocuparea 
— căci nu credem că 
I.T.B.-ul nu dispune 
de mijloace pentru a 
asigura transportul bi
letelor la unităti... 
(Mihai lonescu).

Excursii spre etajul zece

Cu ce autobuz călătoresc 
biletele I. T. B. ?

Bucurestenii au sa
lutat la timpul potri
vit introducerea auto- 
taxării la mijloacele 
de transport în comun 
din Capitală. Deși 
I.T.B.-ul a înființat 
mai multe unități de 
vînzare a biletelor — 
vînzare care se desfă
șoară si prin chioșcuri 
si tonete ale comerțu
lui. respectiv debite

de tutun, centre de 
pîine. magazine ali
mentare etc. — procu
rarea tichetelor conti
nuă să rămînă „o pro
blemă". De ce ? Pen
tru că respectivele 
unităti nu sînt apro
vizionate cu stocul ne
cesar de bilete. Am 
verificat recent o ase
menea sesizare în 
cartierul Balta Albă

din sectorul 3 al Ca
pitalei. La nici una 
din cele trei , unităti 
comerciale care desfac 
tichete I.T.B. din 
complexul A 14. si nici 
la cele. trei unităti din 
complexul A 13. ne se 
găseau tichete. Situație 
similară cu cea con
statată la complexele 
comerciale A 12. „Pot
coava". „Gloria" și 
„Stejarul" din același

în luna aprilie a 
fost dat în folosință tn 
orașul Tulcea un mo
dern complex agroali- 
mentar în care func
ționează și cel mai 
mare magazin de le
gume și fructe dm 
oraș. Construcția — 
etajată — include și 
un ascensor pentru 
marfă. La predare as
censorul nu era în 
funcțiune. Cînd s-a 
semnat procesul ver
bal de recepție, bene
ficiarul — întreprin
derea județeană de 
legume și fructe Tul
cea — a convenit cu 
întreprinderea de fa
bricare și montare a 
iscensoarelor Bucu
rești ca, într-o lună de 
zile, să se monteze și 
liftul. Toate cele nece
sare montajului erau 
aduse în clădire. Au

trecut insă mai bine 
de... cinci luni și me
seriașii de la IFMA 
București nici nu au 
mai dat pe la Tulcea. 
în acest timp, cele 
40—50 tone de legume 
și fructe, care se des
fac zilnic în acest ma
gazin, sînt cărate pe 
brațe de lucrătorii din 
unitate, pînă la etaj. 
Zecile de adrese și 
telexuri trimise între
prinderii bucureștene 
au rămas fără răs
puns.

IFMA — București 
mai are și alte obliga
ții neonorate la Tul
cea. La blocurile cu 10 
etaje de pe străzile 
Păcii și Sabinelor, 
blocuri date fn folosin
ță în anii 1979 și 1980, 
nu au fost montate 
nici pînă acum liftu
rile. Toate observațiile

făcute de specialiștii 
de la IFMA au fost 
remediate imediat 
după semnarea recep
ției. Cei 2—3 meseriași 
trimiși la Tulcea să 
execute montarea nu 
și-au făcut însă dato
ria.

Un amator de statis
tici din localitate cal
culează acum de cite 
ori se include distanța 
București — Tulcea în 
numărul kilometrilor 
parcurși pe scări de 
locatarii etajelor 10. 
Vrea să știe dacă un 
delegat competent din 
conducerea IFMA ar 
fi putut ajunge pînă 
acum tn orașul de la 
porțile Deltei. Fie și 
pe ios, adică mai con
fortabil decit urcatul 
scărilor. (Neoulai Ami- 
hulesei).

Noi dimensiuni umane 
în universul satului

(Urmare din pag. I)
Încă și azi, In acest om cu vor
bire domoală, tipic ardelenească, con
sider interesantă incrîncenarea lui. 
acea dorință nesecată de a îndrepta 
lucrurile, încrîncenare cu care mă 
asaltează ori de cite ori ne Jntîlnim. 
E într-un continuu război cu neajun
surile, se zbate, se frămîntă. este în 
adevăratul sens al cuvîntului ..un om 
dificil", de felul acelora care n-ar 
strica să fie cît mai mulți. Or, există 
oare sarcină mai emoționantă ca stu
diul analitic al mutațiilor din con
știința acestui fiu de proletar-agricol 
de altădată, care pe pogonul de acti
vitate încredințat lui se simte stăpin, 
pe deplin responsabil de soarta țării? 
Nu demult, așa, din senin, mi-a 
ținut o expunere despre sistemul de 
ameliorare efectuat cu laser! și des
pre semănătorile acționate cu celulă 
fotoelectrică. Tatăl lui știe cel mult 
să-și iscălească numele. Ce poemă 
eroică ternă și totuși înaripată aș 
putea scrie despre el! As putea 
scrie? îmi pun întrebarea, mustrîn- 
du-mă. Trebuie să o scriu, este o da
torie de conștiință» Și, cu atît mai 
mult, trebuie să pun întrebarea : la 
ce punct ne aflăm cu îhfățișarea pro
ceselor și transformărilor care se 
produc Ia sate? Poate niciodată, nici 
o generație a breslei scriitoricești n-a 
avut o atît de emoționantă chemare 
și nu cred că vreunul dintre noi să

fie pe deplin mulțumit cu sine însuși. 
Dealtfel, continua nemulțumire față 
de sine însuși este una din virtuțile 
scriitorului.

Nu spun o noutate atunci cînd 
afirm că în agricultura socialistă 
printre relațiile noi, revoluționare, 
relația societate-producător, dezvol
tarea relațiilor agrare depind de 
omul care muncește pămîntuL Omul 
este factorul principal.

Evident, nu este întîmplător faptul 
că ultimele două premii Nobel pen
tru științe economice au fost decer
nate acelor doi savanți care s-au 
ocupat de studiul structurilor agrico
le din țările în curs de dezvoltare, cu 
problema dezvoltării și analiza aces
teia. Deci, chiar dacă noi nu aspirăm 
la premiul Nobel pentru munca 
noastră, trebuie să cercetăm cu mi
nuțiozitate științifică și să reflectăm 
în scrisul nostru, cu pasiunea șl dă
ruirea cercetătorului, universul în 
schimbare al satelor noastre și trans
formarea pozitivă, în ciuda tuturor 
contradicțiilor sale, a țăranului.

în deceniile care au trecut de la 
eliberarea țării noastre, lumea satu
lui și oamenii de acolo s-au schimbat 
mai mult decît în răstimpul celor 
două mii de ani precedent!. Ne pu
tem oare imagina o sarcină scriitori
cească mai înălțătoare și mai impor
tantă ca înfățișarea acestui zbor spre 
înălțimi ?
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Cronica zilei

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii**

■ La Țăndărei, județul Ialomi
ța, a intrat în probe tehnologice 
fabrica de ulei din in și soia. Ca
pacitatea noii unități va fi de 250 
de tone ulei din in și 180 de tone 
ulei din soia îp 24 de ore.

■ Cei care au vizitat în ultimul 
timp Oradea au rămas impresionați 
de aspectul coloristic plăcut al fa
țadelor unor clădiri din zona cen
trală a municipiului. Produsul uti
lizat la zugrăvirea acestor clădiri se 
numește Crilorom DV. El se carac
terizează printr-o mare rezistență la 
intemperii și este realizat pentru 
prima dată în țară la întreprinde
rea chimică din Rîșnov.

■ La Răcăciuni, județul Bacău, 
constructorii au dat în folosință, cu 
două luni mai devreme, un nou pod 
peste apa Șiretului. Construit după 
o nouă tehnologie, pe piloni sus
pendați, podul scurtează distanța 
de transport dintre cele două ma
luri ale riului cu 20 kilometri, reali- 
zîndu-se astfel importante economii 
de combustibil, și creează, în ace
lași timp, condiții pentru grăbirea 
lucrărilor Ia centrala hidroelectrică.

■ Comitetul municipal de partid 
Birlad a inițiat organizarea, în in
cinta casei de cultură a sindicate
lor din localitate, a unei expoziții 
permanente de creație tehnico-știin- 
țifică. Sint expuse brevete de in
venții, grafice și panouri relevind 
amploarea și eficiența economică a 
Cailor Creații tehnice, precum și 
Instalații, dispozitive și produse noi 
realizate de oamenii muncii bîrlă- 
deni.

■ Mănâștur - cel mai nou și 
mai mare cartier al municipiului 
Cluj-Napoca - și-a îmbogățit zes
trea edilitară și cult, rală cu un 
nou cinematograf, care dispune de

l două săli de spectacole. Cinema-

tograful va funcționa cu doua pro
grame în tot cursul zilei, de aces
tea beneficiind — tot zilnic - 4 000 
de spectatori.

■ Sute de oameni ai muncii de 
la întreprinderea „Electronica" din 
București s-au întîlnit cu activiști 
de partid, cu cadre de conducere 
din Procuratura Generală, cu. spe
cialiști ai Asociației juridice din 
sectorul 2 într-un fructuos dialog 
privind aspecte ale aplicării legi
lor, întăririi disciplinei financiare și 
apărării avutului obștesc.

■ Garniturile de fețe de mese 
executate într-o gamă variată de 
modele și culori de către lucrătoa
rele din cadrul secției de broderie 
a cooperativei de consum din co
muna Manor, județul Bistrița-Nâ- 
săud, sînt tot mai solicitate la ex
port. Pentru a putea onora toate 
comenzile partenerilor externi, am
bițioasele monorence și-au sporit 
efortul, realizînd în acest an o pro
ducție de două ori mai mare decît 
prevederile planului. Bineînțeles că 
și cîștigurile au fost pe măsura 
hărniciei.

■ In gara C.F.R. Vințu de Jos, 
județul Alba, nivelul gospodăresc 
este destul de... jos. Adeseori, pe 
peron gunoaiele așteaptă în zadar 
rflătura, iar restaurantul funcționea
ză în aceeași notă. Cine schimbă 
macazul ?

■ La întreprinderea „Steaua e- 
lectrică" din Fieni a fost recupe
rată în acest an o mare cantitate 
de cupru, nichel, wolfram și alamă. 
Economii de metale scumpe prin 
idei și inițiative prețioase.

■ In comuna Ciorogîrla, județul 
Giurgiu, a fost dat în folosință un 
nou complex comercial, la realiza
rea căruia cetățenii au prestat mii 
de ore de muncă patriotică. y

Marți, 29 septembrie, tovarășul Pe
tru Enac-he, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a primit delegația 
Organizației Pionierilor din R.P. 
Chineză, condusă de Zhang Junfa, 
șeful secției pentru pionieri din ca
drul C.C. al Ligii Tineretului Comu
nist, care, la invitația Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor din 
Republica Socialistă România, a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră.

Delegația a luat cunoștință de acti
vitatea intensă desfășurată de po
porul nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, pentru în
făptuirea hotâririlor Congresului al 
XII-lea, de preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
creșterea și educarea tinerei gene
rații.Evodndu-se bunele relații dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist Chinez, care se dezvoltă 
continuu in spiritul stimei și respec
tului reciproc, s-a exprimat dorința 
de a lărgi legăturile de prietenie și 
colaborare dintre organizațiile de 
pionieri din cele două țări prietene.

La primire a participat tovarășul 
Mihai Hîrjău. președintele Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor.

In timpul petrecut în țara noastră, 
delegația Organizației Pionierilor din 
R.P. Chineză a avut convorbiri la 
C.C. al U.T.C., Consiliul National al 
Organizației Pionierilor, consiliile 
județene ale Organizației Pionierilor 
din Constanta, Prahova și Vrancea, 
a vizitat școli, case ale pionierilor, 
obiective economice si social-cultu- 
rale.

★
în perioada 15—29 septembrie, o 

delegație a Colegiului Superior de 
Război din R.A. Egipt, condusă de 
general-maior Abdelhakem Mah
moud Afeefy. a efectuat o vizită în 
tara noastră. Oaspeții au avut con
vorbiri la Ministerul Apărării Națio
nale. Ministerul Afacerilor Externe Si 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Coonerării Economice Internationale 
si au vizitat Academia militară, o- 
biective economice și turistice din 
București. Brașov si Constanta.

★
Cu ocazia celei de-o 32-a aniversări 

a proclamării Republicii Populare 
Chineze, atașatul militar, aero și na
val al acestei țări la București. Wang 
Zhenxi. s-a întîlnit cu cadre și elevi 
ai Liceului militar „Dimitrie Cante- 
mir". cărora Ie-a vorbit despre eve
nimentul aniversat.

președintele Conși-

Au luat parte Chen Shuliang. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze în tara noastră, membri ai am
basadei.

Au fost vizionate o fotoexpoziție 
cu aspecte din viața și activitatea 
militarilor Armatei Populare Chine
ze de Eliberare și filme documentare 
puse la disg>zitie de ambasadă.

★
La cel deal XVII-lea Congres 

Asociației uropene de studiu 
diabetului * A.E.S.D. — desfășurat 
recent la Amsterdam (Olanda), a 
participat i o delegație medicală din 
România, ea de-a XVII-a adunare 
generală A.E.S.D., întrunită în 
același ca'u. l-a ales pe prof. dr. 
docent Iran Mincu. șeful clinicii 
de speciahte din București. în Co
mitetul Ecutiv al acestei asociații, 
calitate ardată întîia oară unui 
savant rcân din acest domeniu.

★
Cu priul celei de-a 32-a aniver

sări a pclamării Republicii Popu
lare Chize. Institutul român pentru 
relatiiledlturale cu străinătatea și 
Asociatde prietenie româno-chine- 
ză au fanizat marți după-amiază. 
în Caplă. o manifestare culturală.

Cuvill de deschidere a fost ros
tit de colae Cioroiu. membru al 
condiții Asociației de prietenie 
romârfhineză. In continuare, dr. 
Gheo£ Neamu, cercetător științi
fic pdPai la Institutul de geogra-, 
fie. aiezentat note de călătorie din 
B.P. ineză. Au fost vizionate apoi 
filmPcumentare realizate de stu- 
diou de cinematografie chineze.

Aiarticipat Ion Popescu-Puțuri, 
presntele Asociației de prietenie 
rom"cbineză. loan Botar. secretar 
al jLC.S., reprezentanți ai Minis
ter Afacerilor Externe, oameni 
deă și cultură, un numeros 
pu'/ost prezenți Chen Shuliang, 
apadorul R.P. Chineze la Bucu- 
reși membri ai ambasadei.

★
ti la amiază s-au desfășurat în 

aAcademiei Republicii Socialiste 
pnia lucrările unei ședințe co- 
pîrative pentru a marca împli- 
r unui secol de la nașterea poe- 
t George Bacovia, manifestare 
,iizată de secția de științe filolo- 
literatură și arte a Academiei, 
această ocazie academicianul 

in Jebeleanu a evocat viața și 
a lui George Bacovia. ,
i participat membri ai Academiei 
ublicii Socialiste România, cadre 
ictice, cercetători în domeniul li- 
iturii, numeroși scriitori și publi- 
i.

al 
al

(Agerpres)

VREMEA ÎN LUNA OCTOMBRIE
După cum ne comunică meteorologul 

Ileana Mareș, de la Institutul de me
teorologie și hidrologie București, luna 
octombrie se întrevede a fi însorită, cu 
numeroase zile senine. Zilele cu preci
pitații vor fi puține, cantitățile lunare 
de apă fiind reduse. Dia punct de 
vedere termic se prevede un regim 
normal și chiar peste normă în regiu
nile din sudul țării. Seara și dimineața 
se va produce frecvent ceață. Perioa
dele caracteristice :1—5 octombrie. Cerul va fi variabil, 
mal mult senin în sudul și estul 
țării. înnorărl mai accentuate, se vor 
produce în vestul țării și în zo-prouuvc ----- ,----nele de munte, unde, Izolat, vor 
cădea ploi slabe. Vîntul va sufla slab 
pină Ia moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre 6 șl 16 grade, Izolat 
mal coborîte în depreitunlle lntramon- 
tane. Iar cele maxime1 între 18 și 26 de 
grade, mal ridicate în regiunile din sud, 
în a doua parte a Intervalului. Diminea
ța. pe alocuri ceață.S—10 octombrie. Vremea va fl în ge
neral frumoasă, exceptînl regiunile din 
estul țârii, unde, la începutul lnterva- 

se vor produce Înnorări mal 
tuate și, pe alocur, va ploua. 
1 va sufla slab pînă li moderat, cu 

,siflcări_ de scurtă dtrată în pri-. 
meie zue. x „„.pcrcturUc ei
cuprinse între 4 șl 14 grade, mal coborî
te în depresiunile din estu Transilva
niei, Iar cele maxime înti? 16 și 24 
grade, mal ridicate către Sîrșitul In
tervalului. Local, dimineața se va pro
duce ceață.

,n—•
a
Vim .sificâri de scurxa uvraxa m 
mele zile, Temperaturile nimme vor fi

ti—15 octombrie. Vreme caldă, tn 
general frumoasă. Cerul va 11 variabil, 
mai mult senin. Vîntul, în general, slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar cele maxime 
între 16 șl 26 de grade. Seara șl dimi
neața, local, ceață.16—20 octombrie. Vremea se va răci 
ușor. Cerul va fi variabil mal mult 
noros în sudul țării, unde se va pro
duce burniță șl vor dădea ploi slabe. în 
rest, ploi izolate. Vîntul va sufla mo
derat, cu intensificări de scurtă'durată. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 2 șl 12 grade, Izolat ma! coborîte 
în nordul țării, iar cele maxime între 
14 și 24 grade. Cu totul Izolat, brumă 

i ■ slabă. • - ■ . ■
21—25 octombrie. Vremea va deveni 

frumoasă în toate regiunile țării. La 
începutul intervalului . sînt posibile 
unele înnorări și ploi slabe. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, Izolat mal coborîte în de
presiunile din estul Transilvaniei, Iar 
cele maxime între 12 și 22 de grade, mai 
ridicate către sfîrșitul intervalului In 
vestul țării. Cu totul local. în zonele 
depresionare șl cele de deal — brumă.

26—31 octombrie. Vreme în general 
caldă, cerul temporar noros. în a doua 
parte a intervalului vor cădea burniță 
șl ploi locale. Vîntul, în general slab, 
va prezenta Intensificări de scurtă du- 

- rată în sudul țării. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între 2 șl 12 
grade, Iar cele maxime între 16—26 de 
grade. Seara și dimineața, local, se va 
produce ceață.

„Zilele filmului 
din Republica 

Populara Chineza"
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală au început, marți seara. „Zi
lele filmului din Republica Popu
lară Chineză". Organizate cu prile
jul celei de-a 32-a aniversări a pro
clamării R.P. Chineze, „zilele" au 
programat în deschidere filmul ar
tistic „Idilă în Munții Lushan". re
centă realizare a studiourilor chine
ze. Vor mai rula, de asemenea, lung- 
metrajele artistice „Bujorul rosu“ și 
„Nu este vorba de dragoste".

Au luat parte Ion Găleteanu. se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie româno-chineză. Asociației 
cineaștilor, alti oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea. Chen 
Shuliang. ambasadorul R.P. Chineze 
la București, și membri ai ambasa
dei. precum si șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră si 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală.
17,05 Tragerea ADAS
17,15 Fapte de eroi ai muncii șl vieții 

socialiste. Acțiunea „Sulf ’81“
17,35 Tragerea Pronoexpres
17,45 Gala maeștrilor : Marla Slătlnaru- 

Nistor
18,10 Omul și sănătatea
18,25 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30
20,00
20,40
20,55

Actualitatea economică
Universul femeilor.
Melodii populare
Fotbal : Olympiakos Pireu — Uni
versitatea Craiova, meci retur în 
,,Cupa campionilor europeni". 
Transmisiune directă de la Atena

22,45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,30 Actualitatea economică
20,00 Buletinul rutier al Capitalei
20,15 Din țările socialiste.
20,40 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Adîncurile". Premieră 
TV

22,45 Telejurnal

• SPORT • SPORT SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN „CUPA U.E.F.A"
T

Ieri, LevsPrtak

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A B0TSWANEI

Excelenței Sale Domnului QUETT K. J. MASSIRE
Președintele Republicii Botswana

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia celei de-a XV-a 
aniversări a independenței de stat a Republicii Botswana, sincere felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres 
și prosperitate pentru poporul botswanez prieten.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie și conlucrare existente între 
țările noastre se vor adinei continuu, spre binele popoarelor român și 
botswanez, al politicii de pace și independență națională, de colaborare și 
securitate în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Botswana săr
bătorește astăzi împlinirea a 15 ani 
de la proclamarea independenței 
țării sale.

Situată în regiunea Africii aus
trale, între Zimbabwe, Namibia și 
Republica Sud-Africană, Botswana 
se numără printre statele cu cea 
mai mică densitate a populației de 
pe continent. Pe un teritoriu de 
600 372 kmp trăiesc aproximativ 
700 000 de locuitori, care se îndelet
nicesc în cea mai mare parte cu 
creșterea vitelor.- Pentru a înfrunta 
vitregia naturii (două treimi din su
prafața tării fiind ocupată de 
deșertul Kalahari) și a înlătura ur
mările nefaste ale dominației colo
niale. autoritățile de la Gaberones 
au elaborat o serie de proiecte de 
dezvoltare economică ce prevăd 
construirea de rezervoare de apă 
în apropierea principalelor rîuri, 
crearea unei industrii proprii și 
valorificarea marilor bogății ale 
subsolului. Dintre aceste sectoare o 
expansiune deosebită a înregistrat 
cel minier. în 1967, în regiunea 
Orapa au fost descoperite mari ză
căminte de diamante. Astăzi, ca ur
mare a dezvoltării industriei ex
tractive. Botswana are o producție 
anuală de diamante de circa 4,6 mi
lioane carate, care-i aduc substan
țiale venituri. Creșteri rapide a

înregistrat, de asemenea, extrac
ția nichelului, cuprului și hui-» 
lei. La Selbi-Pikwe a fost con
struit un mare complex de cu- 
pru-nichăl. Eforturile tînărului stat 
pentru lichidarea înapoierii eco
nomice și consolidarea indepen
denței întimpină însă o serie de di
ficultăți generate în primul rînd de 
acțiunile agresive ale rasiștilor sud- 
africani, care organizează periodic 
incursiuni armate, încercînd să 
destabilizeze situația internă, să 
mențină o stare de încordare în 
zonă.

Solidar cu lupta popoarelor afri
cane pentru consolidarea indepen
denței, poporul român urmărește 
cu simpatie eforturile desfășurate 
de poporul Botswanei. Intre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Botswana s-au statornicit râ- 
lații de prietenie și colaborare, care 
cunosc un curs ascendent. Ca re
zultat au fost convenite măsuri 
pentru extinderea schimburilor co
merciale, pentru Inițierea unor ac
țiuni de cooperare economică în do
meniile agriculturii, mineritului, in
dustriei ușoare, extinderea și di
versificarea acestei colaborări cores- 
punzind pe deplin intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii, a dez
voltării independente a tuturor po
poarelor.

SATU MARE • In municipiul 
Satu Mare și in alte localități din 
județ s-a desfășurat cea de a VIII-a 
ediție a „Zilelor muzicale sătmăre
ne", manifestare marcată de sărbă
torirea centenarului nașterii mare
lui compozitor George Enescu. Ală
turi de lucrări țlin creația enescia- 
nă, repertoriul acestei ediții a cu
prins și lucrări reprezentative din 
creația românească și universală in
terpretate de orchestra simfonică și 
orchestra de cameră a filarmonicii 
sătmărene, de prestigioși soliști 
vocali și instrumentiști din tară și 
de peste hotare. (Octav Grumeza).

HARGHITA 9 In organizarea 
secției de propagandă a Comitetului 
județean Harghita al P.C.R.. și a 
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă, în municipiul 
Miercurea-Ciuc s-a desfășurat un 
complex de manifestări culturale 
dedicate centenarului lui George 
Enescu. Cu acest prilej s-a verni
sat o expoziție republicană — simi
lară celei deschise la Ateneul 
Român. De asemenea, au avut loc un 
simpozion și un concert omagial, 
care au fost onorate de prezența 
unor reputați muzicologi și membri 
ai unor formații artistice din cadrul 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" din Capitală. (I.D. Kiss).

BRASOV 9 In orașul Rupea s-a 
desfășurat tradiționala manifestare 
folclorică „Festivalul cetăților", la 
care au participat ansambluri fol
clorice, coruri camerale, formații de 
dans modern, fanfară și grupuri vo
cale din Brașov, Tîrgoviște. Sighi
șoara și Odorheiu Secuiesc. După 
prezentarea tradiționalelor mesaje 
a avut loc o paradă a portului 
popular, urmată de un program ar
tistic. (Nicolae Mocanu).

TIMIȘ • La Timișoara a avut loc 
o dezbatere pe' tema : „Democra
tizarea relațiilor cultural-știintifice 
internaționale", organizată sub egida 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" din 
București, a universității și centru
lui de științe sociale din localitate. 
Au participat cadre didactice și cer
cetători din București, Iași, Cluj- 
Napoca, Craiova, Hunedoara și ora- 
șul-gazdă. (Cezar Ioana).

CARAȘ-SEVERIN 9 La Anina, 
cel mai vechi bazin carbonifer al 
tării, s-a desfășurat gala filmului 
de amatori „Adine și lumină", ma
nifestare jubiliară ocazionată de 
aniversarea a 10 ani de la înființa

rea cineclubului „Minerul" din lo
calitate. Bucurindu-se de sprijinul 
uniunii sindicatelor pe ramură, ma
nifestarea a reunit cele mai bune 
filme ale cinecluburilor minerești, 
constituind și un valoros schimb de 
experiență • La întreprinderea 
de construcții de mașini din 
Reșița a avut loc un schimb de 
experiență pe tema „Munca poli- 
tico-educativă desfășurată de comi
tetele sindicale în vederea însușirii 
și aplicării noului mecanism econo- 
mico-financiar". (Nicolae Cătană).

PRAHOVA 9 La Azuga s-a des
fășurat o săptămînă culturală, care 
a cuprins simpozioane, seri de poe
zie. mese rotunde, spectacole cul- 
tural-artistice. (Constantin Căpraru).

VtLCEA 9 Timp de trei zile, co
muna Băbeni a fost gazda celei 
de-a opta ediții a festivalului cul
tural-artistic „La izvorul fermecat". 
Programul a cuprins O șezătoare li- 
terar-artistică, o sesiune de comuni
cări și referate privind dezvoltarea 
economico-socială ă Băbenilor. 
viitoare localitate urbană, precum și 
un spectacol la care și-au adus con
tribuția formații artistice cu profil 
ciobănesc. (Ion Stanciu).

ALBA • „Filmul românesc de 
actualitate și cerințele afirmării în 
viată a normelor eticii și echității 
sccialiste" — estd titlul unui simpo
zion care s-a desfășurat la cinema
tograful „Progresul" din orașul 
Sebeș. (Ștefan Dinică).

BUZĂU 9 La Școala populară de 
artă din Buzău a avut loc simpo
zionul „George Enescu, compozito
rul și omul aflat cu toată inima 
alături de popor — un ideal slujit 
cu înaltă dăruire civică și artistică". 
• în sălile bibliotecii orășenești din 
Rm. Sărat s-a deschis o expoziție 
dedicată centenarului poetului 
George Bacovia. (Stelian Chiper).

COVASNA 9 La Casa de cultură 
a sindicatelor din municipiul Sf. 
Gheorghe s-a deschis expoziția de 
pictură a artistei plastice amatpare 
sătmărene Veres Ilona • La Teatrul 
maghiar de stat din localitate a avut 
loc premiera piesei „Ancheta" de 
Csurka Istvăn. Regia este semnată 
de Seprodi Kiss Attila, iar decorul 
și costumele de Deak Barna și Deak 
M. Ria. (Maria Paljanos).

tică — recuperare decisă a balonului, 
pasă lungă trimisă de Dragnea (către 
Țălnar, cursă scurtă a acestuia și 
centrare ideală înspre înapoi* pînă în 
calea lui Augustin, de unde mingea 
s-a dus glonț în colțul porții ! Iată o 
fază pentru antologia golurilor pe 
care ne-o prezintă Țopescu la fiecare 
sfîrșit de an...

Deci, Dinamo — Levski Spartak, 
scor general în două manșe : 4—2.

„Bravo Dinamo București" și urări 
de succes mai departe în „Cupa 
U.E.F.A." Astăzi, le așteptăm la rînd 
pentru felicitări și urări asemănătoa
re pe Universitatea Craiova și pe 
■F.C. Argeș.

Valeriu MIRONESCU
★

9 La Pitești se va disputa astăzi 
meciul retur dintre echipa locală 
F. C. Argeș și formația Apoel Nico
sia (Cipru), contînd pentru primul 
tur al „Cupei U.E.F.A." la fotbal. 
Partida va începe la ora 15,30.

Primul joc, disputat la Nicosia, s-a 
terminat la egalitate : 1—1.

• Tot astăzi, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni", echipa Uni
versitatea Craiova va susține în de
plasare a doua manșă a întîlnirii cu 
formația greacă Olympiakos Pireu. 
In primul meci fotbaliștii români au 
cîștigat cu scorul de 3—0.

Al XI-lea Congres olimpic
colaborării, păcii și prieteniei între 
popoare. Spiritul sportiv, de fair- 
play și loialitate pe terenurile de 
sport rămîne in continuare unul din
tre principalele deziderate ale miș
cării olimpice. Comitetul internațio
nal olimpic (C.I.O.) este forul su
prem al mișcării sportive internațio
nale, activitatea acestuia desfășurîn- 
du-se in strinsă colaborare cu fede
rațiile internaționale și comitetele 
olimpice naționdte.

în concluziile congresului se sub
liniază necesitatea pentru dezvolta
rea mișcării sportive internaționale 
de a coopta un număr cit mai mare 
de femei în conducerea organizații
lor sportive. De asemenea, a fost 
apreciat aportul televiziunii și al ce
lorlalte mijloace de informare în 
masă în propagarea manifestărilor 
sportive desfășurate sub egida C.I.O.

Viitorul congres / olimpic va avea 
loc în anul 1990.

Dinamo Bucăți s-a calificat în turul următor
Sofia — Dinamo Bucurețti 2—1 (2—0)

_ . , . .. ... finală prin care echipa Dinamo Bucu
lui11}. formidabil al 1 -• • ,-ești șj-a asigurat calificarea în tu-vemt tirziu. abia în minutul 89. d. J secund a, ,.Cupei u.E.F.A.". în 

a v.e T* necruțător, ca • ]dauna unui adversar valoros si te-
berind echipa bucureste a j-riace asa cum s-a dovedit că este

■ porten din chingile încordării. *4evski Spartak din Sofia. Formația 
la c’?ofiotă,a. jucat mult mai bine decît m meciul tur de la București. Avind 

în rîndurile lor fotbaliști talentati ca 
Iskrenov. Borzov sau Kurtov. echi-

. pa bulgară s-a avîntat la atac din 
primele secunde, exercitînd 0 pre- 

.) siune puternică pe întregul parcurs 
j al primei părți a meciului. .Dealtfel, 
i atunci au si marcat cele două go

luri. prin Kurtov (min. 12 și 34). des
pre care trebuie să spunem, totuși, 
că puteau fi evitate dacă fundașii 
centrali si portarul ar fi intervenit 
cu mai multă precizie și prompti
tudine. . Portarul Moraru și-a răscum
părat din plin vina de la golul al 
doilea, apărînd în continuare ex
celent. de asemenea, fundașii cen
trali. inclusiv Ion Marin, care l-a 
înlocuit pe Dinu, au jucat aproape 
fără țeproș.

Bucurestenii s-au agătat de fiecare 
minge, au respins atac după Atac, în 
asemenea condiții de desfășurare a 
meciului acordînd mai putină atenție 
construcției jocului la țnijlocul tere
nului. De aceea, ne pare cu atît mai 
bine că ei au reușit să încheie contu
rile printr-o fază de clasă fotbaliș

.M0UU ***** --------
stadionului Sofiot se bucurau la c 
me. iar. acasă, judecind, de exe 
piu. după uralele ce răsunau în 
Iile si ne culoarele Combinatului 
ligrafic ..Casa Scînteii". milioane 
amatori de fotbal trăiau cline 
mănătoare de satisfacție spor' 
Dacă fotbaliștii ar vedea si ar s 
direct cit de bucuroși sînt cont 
tenii la fiecare rezultat bun. pi 
bil. fără excepție, ar juca me< 
le internaționale cu o ambiție 
tivă împinsă oină la îndîrjire 
tru gloria culorilor noastre.

Vrem să subliniem că,, ieri 
mai dirzenia a fost calitatea

■ ■■■■>■ ■ ■ B ■ B B B
EFICIENȚA ECONOMICĂ SUPERIOAR,

->

(Urmare din pag. I)
zute purtătoare de dobînzi mari. 

Analiza efectuată de organele 
specialitate asupra activității din 
treprinderile aflate în postura 
restanțiere la planul de beneficii a 
testă că in marea majoritate a cazu
rilor stă în puterea colectivelor res
pective recuperarea răminerilor în 
urmă in perioada care a mai rămas 
din acest an. După cum și întreprin
derile care și-au îndeplinit planul de 
beneficii au reale posibilități de a 
întregi buchetul de realizări cu im
portante beneficii suplimentare. Ce 
trebuie făcut pentru aceasta 7

în primul rînd, cea mai importantă 
resursă care poate fi pusă în valoare 
pentru sporirea beneficiilor este eco
nomisirea resurselor materiale și de 
forță de muncă. Desigur, este vorba 
mai intii de reducerea pe toate căile 
a consumurilor materiale și energe
tice, de eliminarea oricărei risipe, de 
valorificarea in cit mai mare măsu
ră și in condiții cit mai bune a re
surselor materiale refolosibile Să 
facem apel tot la calculul ipotetic 
arătat mai sus : dacă in loc de 75 
lei se asigură reducerea la 70 de 
Iei a cheltuielilor de producție, be
neficiul aferent unei unități de pro
dus se va ridica de la 25 de lei la 
30 de lei. Același efect se obține și 
prin diminuarea cheltuielilor cu ma
nopera datorită creșterii productivi
tății muncii, adică prin promovarea 
unor tehnologii de înalt randament, 
organizarea judicioasă a fabricației, 
întărirea disciplinei de producție.

O altă cale, la fel de importantă, de 
sporire a beneficiilor este realizarea 
riguroasă a producției fizice plani
ficate și depășirea planului la produ
sele de care are nevoie economia na-

re
ii-
6

țională și pentru care sint asigurate 
resursele materiale și energetice ne
cesare. Bunăoară, sporind producția 
de resurse energetice și de materii 
prime, cu fiecare tonă extrasă în 
plus se obține și un nou volum de 
beneficii ; firește, in condițiile inca- 
drării în cheltuielile de producție 
planificate. Or, pe măsură ce pro
ducția crește peste sarcinile de plan, 
anumite cheltuieli (cum sint cele de 
regie sau cu amortizarea fondurilor 
fixe) se repartizează cu o cotă mai 
mică asupra costurilor unitare, de- 
terminind sporirea corespunzătoare 
1 beneficiilor. .

Iată in acest sens un calcul gos- 
Odăresc pe .care l-au făcut harnicii 
Tineri de la Lupeni. Valoarea uti
lelor dintr-un abataj frontal me- 
c^izat cu susținere complexă, com- 
bi’ă și transportor se ridică la circa 
55nilioane lei. La o viteză de avan
sau de un metru pe zi, amortizarea 
est) de circa 100 lei pe tona de căr- 
bun; la o viteză de avansare de 
L25 petri pe zi. amortizarea este de 
numj 75 lei/tonă. realizîndu-se pe 
aeea% cale o economie anuală de 
aprobe 4 milioane lei.Șt. i fine, o a treia cale impor
tantă e sporire a beneficiilor între
prinde. o Constituie ridicarea' gra
dului t. prelucrare a materiilor pri
me, astp incit să se obțină produse 
cu o valpre economică tot mai înal
tă. care<ă încorporeze in principal 
concepțitțehnologică modernă și ma
noperă d^alificare superioară. Altfel 
spus, dințiecare tonă de materii 
prime șă »alizăm produse cu o va
loare cit iți mare. Dacă, de cildă, 
înțr-o varptă se consumă materii 
prime în <Joare de 50 lei, cărora 
li se adaug 25 de lei manopera și 
alte cheltuit șj se obține un pro-

pe

dus in valoare de 100 Iei. E1 
va fi de 25 de Iei. Dacă ins? 
variantă, cu aceleași chel, producție se realizează un /n 
vaiere de 120 lei, benefic,ar 
va fi de 45 de lei. Or, că’1* 
carea unor asemenea p™ 
înalte performanțe tehnice/? 
?i economice, care se ica 
avantajos in principal // 
trebuie să tindă fiecare de 
oameni ai muncii. In 
cum se poate observa, 'rea 
pentru valorificarea sv a 
materiilor prime este cit' de 
rentabilă, asigură impor??* 
ficu suplimentare. Fă?"3, 
acordînd importanța cua!o* 
rificării superioare a re11!3* 
teriale, nu trebuie neg? , * 
bricarea acelor sortimel"??!® 
in plan, cu prețuri ma~lci* 
tate de anumite cates< nsu* 
matori.Este deci cit se poanpede 
că potrivit mecanismul111100' 
financiar constituire(lza!"ea fondului de participanf/Icii 
nu reprezintă un dr?at' CI 
efectul, consecința fit Cl ac_ tivități eficiente, din rezultat 
beneficii cel puțin 1.plani' 
ficat. Singura sursăTlzare a 
unei părți din bene/, Parti
ciparea personalul’1',or, la 
beneficii o constit?p,llnir?a 
exemplară a sarci;plan la 
producția netă șf export 
și, firește, la... bef aseme’ nea, cu cit vor fi Produc
ția netă. beneficiili.or cre?țe 
mai mult venit'. avut'.a 
societății, cu atit 1 venl_ turile realizate |.,orn al 
muncii, de întreg aln care 
face parte.

La Baden-Baden s-au încheiat lu
crările celui de-al XI-lea Congres 
olimpic, la care au participat dele
gați din 149 de țări, printre care și 
România.

Pe baza celor trei teme fundamen
tale dezbătute de congres („Viitorul 
Jocurilor Olimpice" ; „Cooperarea in
ternațională" — în sport — și „Viito
rul mișcării olimpice") au fost adoptate 
o serie de concluzii ce reflectă ten
dințele actuale ale mișcării olimpice. 
Se păstrează principiul regulii nr. 26 
din „Carta olimpică" referitor la 
amatorismul olimpic, considerîndu-se 
ca neavenite propunerile privind 
Jocuri Olimpice „open", deschise și 
profesioniștilor. Ceremonialul ce în
soțește olimpiadele se menține ne
schimbat, așa cum este stipulat în 
„Carta olimpică". Jocurile Olimpice 
se constituie ca manifestarea cea mai 
importantă de cooperare internațio
nală sportivă, de apropiere a tinere
tului din întreaga lume în

în cîteva
• La Atena s-au încheiat 

rile celei de-a 13-a ediții a Balcania
dei de șah.

în competiția masculină, pe primul 
loc s-a situat echipa Iugoslaviei, cu 
16,5 puncte, urmată cu același punc
taj de formația României. Au urmat 
în clasament echipele Bulgariei — 
15 puncte. Greciei — 7,5 puncte și 
Turciei — 4,5 puncte.

spiritul

întrece
rinduri
în turneul feminin, primul loc a 

fast ocupat de Bulgaria — 6,5 punc
te, urmată de România — 6,5 puncte, 
Iugoslavia — 4,5 puncte, Turcia — 1,5 
puncte și Grecia — 1 punct.

Clasamentul final al concursului 
rezervat juniorilor : 1. Bulgaria — 
11 puncte ; 2. Iugoslavii — 11 punc
te ; 3. România — 8 puncte ; 4. Tur
cia — 6 puncte; 5. Grecia — 4 puncte.

Etica producătorului și
(Urmare din pag. I)
unui copil sau a unul bolnav ? Nu 
se vede decit pe el pe lume ?

Ion Belea : Te cuprinde și revol
ta cînd te grăbești în zori la fabri
că ; noi mergem să muncim, iar alții 
să-și facă stocuri. Cînd ieșim noi de 
la muncă, fondul de marfă s-a subțiat. 
Am văzut cifrele, este mai multă 
marfă decît anul trecut și totuși. în 
unele cazuri, pare mai putină pentru 
că oameni fără conștiință o depozi
tează fără măsură sau o speculează.

Constanta Corlătescu : Eu cred că 
măsurile educative sint bune, dar nu 
sînt suficiente. Trebuie și aite măsuri 
mai drastice. în special împotriva 
speculanților.

Aurica Enoiu : Ca activist de 
partid, ca om care cunoaște bine 
opiniile și convingerile semenilor, 
pot să spun, ca un fapt deosebit de 
îmbucurător, că ei sînt preocupați de 
găsirea soluțiilor, că preconizează o

mentalitățile consumatorului>
atitudine colectivă mai combativă și 
mai eficientă. Munca de educație a 
partidului nostru, desfășurată mai cu 
seamă în ultimii ani, îșl dă roadele. 

Codul eticii și echității socialiste 
adoptat de Congresul al XI-lea se 
aplică tot mai hotărît în viată. Desi
gur, acest proces nu ește un proces 
lin, o înaintare uniformă. Important 
este însă că oamenii, clasa noastră 
muncitoare sînt animați de dorința 
ca principiile și normele de muncă 
și de viată ale comuniștilor să devină 
principiile și normele de viată ale 
întregului popor. Ei știu că societa
tea este societatea noastră, a tuturor, 
și că toti răspundem pentru ea. Spi
ritul colectivității noastre socialiste 

■•este incompatibil cu pornirile acapa
ratoare. hrăpărețe. In problemele 
fundamentale, în opțiunile majore, ca 
și in chestiunile traiului de fiecare 
zi, oamenii muncii vor și fac totul 
ca principiile eticii comuniste să ne 
guverneze viața.

• „AURORA" PE LI
NIE DE PLUTIRE. Istorlcu] 
crucișător „Aurora", ale cărui 
tunuri au vestit, în 1917, începe
rea Marii Revoluții din Octom
brie. a fost readus pe linia de 
plutire. După decenii de anco
rare la malul Nevei, la fundul 
vasului se adunase nisip, punind 
in pericol carena. Cu ajutorul 
scafandrilor și al unor pompe 
puternice, pericolul a fost înlă
turat Crucișătorul-muzeu a fost 
vizitat pînă în prezent de 12 
lioane de persoane, turiști 
tară și din străinătate.

• PURIFICAREA A- 
PEI MARINE. Funcționind 
după o nouă metodă denumită 
osmoză inversă, generatorul

mi- 
din

conceput de Șoțnatea norve
giană de cercetări pffshore Ma
rine Laboratories" \ revoluționa 
probabil producția e apa dulce 
prin desalinizarea și filtrarea 
apei marine chiar llfaordul na
velor. Sistemul nctionează 
astfel incit apa trec printr-o 
membrană fină sub presiune 
suficient de ridicatățentru a 
distruge cea mai mai parte a 
bacteriilor ce le conțin jn timp 
ce sarea și impuritățiltînt în
depărtate de elementu»ntrant. 
Apa. acumulată într-un fervor 
special, satisface standdurile 
de consum cele mai egente. 
deoarece atunci cind iir^rită- 
tile depășesc raportul de)o de 
particule la un milion, u mo
nitor automat oprește presul 
de desalinizare, concomite cu 
declanșarea unor avertizoar6o. 
nore și luminoase.

• CALCULA 
PENTRU NEVĂZĂ 
Gama calculatoarelor ele
portative a fost compl 
un nou sistem prezenta1 
ma japoneză Sharp, ce 
tă util mai cu seamă r 
lor nevăzătoare. Opei 
care aparatul le exec1 
comandate prin action 
pra ansamblului clasic 
tură și se afișează alăf 
zultat pe un ecran spi 
un mic difuzor incorp 
tă. în limba engleză 
efectuat împreună ci 
final.
• TELESCOP 

BITĂ. In pofida > 
voltări a radioastrt

O

stelelor nu a 
perimată a

[( servarea optică a
devenit o ramură

, științei. O confirmare a acestui 
fapt o constituie proiectul Agen
ției spațiale europene, cu sediul 
la Garching (R.F.G.). care a 
decis, în colaborare cu N.A.S.A., 
să lanseze pe orbita circumte- 
restră un telescop de va revolu
ționa studiul aștrilor. Cu telesco
pul spațial plasat la 520 de km 
de Pămînt vor fi evitate pertur- 
batiile atmosferice, obținîndu-se 
amplificarea volumului vizibil al 
Universului de 350 de ori. In 
plus, telescopul va furniza o 
imagine de 10 ori mai nrecisă a 
stelelor apropiate și va permite

studiul corpurilor cerești de 50 
de ori mai puțin luminoase ca 
cele vizibile actualmente cu cele 
mai puternice aparate.

• CUM SE FORMEA
ZĂ DIAMANTELE. Studi
ind compoziția izotopică a unor 
diamante din Iakutia și din alte 
zăcăminte, cercetători sovietici 
au ajuns la concluzia că dia
mantele se formează nu numai 
in adîncurile mantiei Pămintu- 
lui, cum s-a crezut pînă acum, 
ci și în scoarța terestră. Deși 
s-a reușit producerea de dia

mante artificiale, știința nu a 
avut pînă in prezent un răspuns 
clar la întrebarea : cum se pro
duce sinteza acestei forme cris
taline a carbonului în natură ? 
Cercetătorii sovietici au emis 
ipoteza că procesul care per
mite obținerea de presiuni și 
temperaturi extrem de mari ne
cesare . formării diamantelor 
este cavitația bulelor de gaze 
care apare in magmă. Ipoteza, 
confirmată de fapte, nu numai 
că a completat cunoștințele re
feritoare la originea celui mai 
dur mineral de pe glob, ci a 
extins și posibilitățile de pros
pectare a noilor zăcăminte de 
diamante și de punere la punct 
a unor noi tehnologii, mai per
fecționate, pentru producerea 
diamantelor artificiale.

• METROPOLELE IN
DIEI. Numărul orașelor din 
India care au peste un milion 
de locuitori se ridică la 12. Creș
terea spectaculoasă a populației 
urbane reprezintă o trăsătură 
specifică a vieții social-economi- 
ce indiene din cele peste trei 
decenii care au trecut de la ob
ținerea independenței țării. în 
1941, numai două orașe, Calcutta 
și Bombay, aveau mai mult de 
Un milion de locuitori. Acestora 
li s-au adăugat, apoi, alte zece, 
printre care Delhi, Madras, Hay- 
darabad, Bangalore și altele.

® ORIGINEA BROAS- 
TELOR ȚESTOASE. Proba
bil că broaștele țestoase. încă

foarte răspîndite in zilele noas
tre. și-ati făcut apariția în Per
mian, ultima perioadă a erei 
primare. Această ipoteză a fost 
formulată de paleontologul Eu
gene Gaffney, de la Muzeul 
american de istorie a naturii 
din New York. în urma cercetă
rii celor mai vechi fosile desco
perite pînă în prezent. începînd 
cu specimene corespunzătoare 
primei faze de sedimentare din 
triasic. de acum 235 milioane de 
ani. vestigiile nu au reușit să 
indice precursorii și formele de 
tranziție ale broaștei țestoase și 
nu au rezolvat problema originii 
lor. Dar Gaffney a scos în .evi
dență strînse legături cu o gru
pă de reptile terestre din Per
mian. Captorhinomorfele. foarte 
probabil ascendenții directi.
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LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.
Consultări privind 
pregătirea Anului 

internațional 
al tineretului

NAȚIUNILE UNITE — De la tri
misul nostru : Președintele Comite
tului consultativ al O.N.U. pentru 
Anul internațional al tineretului, to
varășul Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., membru al delegației 
române la actuala sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., a avut o în
tilnire de lucru consacrată examină
rii de către Adunarea C„ ” - 
punctelor privind tineretul, 
pe 
La 
clan 
ședințele Comitetului 
bleme sociale, umanitare și culturale. 
Emilia Castro de Barish, ambasador . 
al Costa Ricăi la O.N.U., și Dordana 
Masmoudi, director în Ministerul 
pentru Problemele Tineretului și 
Sportului din Tunisia, vicepreședinți 
ai comitetului, precum și alți mem
bri ai biroului comitetului și ai Bi
roului Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Anul internațional al 
tineretului.

S-a procedat la un schimb de opinii 
cu privire la Înfăptuirea recomandă
rilor Comitetului consultativ privind 
pregătirea și marcarea Anului inter
național al tineretului. S-a reliefat 
varietatea și amploarea măsurilor și 
activităților cuprinse în programul 
elaborat de Comitetul consultativ în 
perspectiva Anului internațional al 
tineretului, supus dezbaterii și apro
bării Adunării Generale’a O.N.U. S-a 
evidențiat faptul că traducerea in 
viată a acestui program creează con
diții pentru intensificarea preocupă
rilor guvernelor față de situația, ne
cesitățile și aspirațiile specifice ale 
tineretului, pentru extinderea coope
rării internaționale în acest domeniu, 
pentru mobilizarea tinerei generații 
în examinarea și soluționarea proble
melor majore ale vieții internațio
nale.

Convorbiri ale șefului delegației române
NAȚIUNILE UNITE 29 — De la 

trimisul nostru : Șeful delegației ro
mâne la cea de-a 36-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.. Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe, s-a 
întilnit cu Ismat Kittani (Irak), pre
ședintele actualei sesiuni. Cu acest 
prilej s-a exprimat satisfacția față 
de relațiile foarte bune româno-ira- 
kiene și dorința dezvoltării lor în 
continuare în diferite domenii de 
activitate.

Au fost abordate, totodată, pro
blemele internaționale majore aflate 
pe ordinea de zi a sesiunii și, în mod 
deosebit, situația din Orientul Mij
lociu și cea din Namibia, ca și aspec
tele legate de necesitatea înlăturării 
subdezvoltării și cerința edificării 
noii ordini economice internaționale.

inclusiv problema stabilirii unui ni
vel rațional al dobînzilor.

Ministrul de externe român a avut, 
de asemenea, intîlniri cu vice- 
prim-ministrul și ministru al aface
rilor externe al Siriei. Abdel Halim 
Khaddam, și cu miniștrii de externe 
ai Turciei. liter Turkmen, Tunisiei, 
Beju Caid Essebisi, Afganistanului, 
Shah Mohammad Dost. Au fost dis
cutate stadiul actual și perspectivele 
de extindere în continuare a rela
țiilor pe plan bilateral, ca și pro
bleme aptuale aflate în atenția parti- 
cipanților la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U.

La întrevederi a participat am
basadorul Teodor Marinescu, repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U.

ordinea de 
întilnire au 

O’Donovan

Generală a 
aflate 

a sesiunii, 
parte De- 

pre- 
pro-

zi
luat
(Irlanda), 

pentru

politică generală
în aceeași ordine de idei, minis

trul de externe al Cubei, Isidoro 
Malmierca. a arătat că „eșecul nego
cierilor economice internaționale își 
are originea în politica și practicile 
inguste si intransigente ale unui grup 
de state capitaliste dezvoltate", care 
..persistă in menținerea privilegiilor 
si avantajelor de care s-au bucurat 
timp de secole in relațiile lor cu ță
rile în curs de dezvoltare, pe seama 
exploatării si mizeriei acestora din 
urmă". Pentru a putea desfășura o 
bătălie eficace — a adăugat el — 
esențial este să existe un climat po
litic de pace, destindere si securitate 
pentru toți.

Reprezentanții țărilor africane au 
stăruit asupra pericolelor pe care le 
implică situația din Africa australă, 
arătind că refuzul R.S.A. de a acor
da independentă Namibiei, ca si in
vadarea unor regiuni din Angola de 
către trupele sud-africane constituie 
una dintre cele mai serioase ame
nințări la adresa păcii și securității 
internaționale, asa cum sublinia in 
discursul său Daniel Arap Moi. pre
ședintele Kenyei. Totodată, ei au 
reafirmat, asa cum a făcut ministrul 
de externe al Nigeriei, I.shaya Audu. 
sprijinul față de S.W.A.P.O.. ca sin
gurul reprezentant autentic al po
porului namibian. ca si fată de în
făptuirea integrală a rezoluțiilor 
O.N.U. privind Namibia.

Reprezentanții țărilor arabe s-au 
ocupat pe larg de conflictul din 

. Orientul Mijlociu. Reprezentantul 
Egiptului. Ahmed Meguid, a relevat 
că problema palestiniană constituie 
elementul esențial al acestui conflict 
si că nu poate exista o reglementare 
durabilă fără înfăptuirea drepturilor 
unui stat propriu.

Ministrul de externe al Jrakului. 
Saadoun Hammadi. a condamnat 
atacul Israelului împotriva instala
țiilor nucleare din apropiere de Bag
dad. pe care l-a descris ca „o ex
presie din cele mai primejdioase de 
violare a normelor internaționale" si 
a expus, totodată, poziția tării sale 
privind căile de reglementare a con
flictului iraniano-irakian. La rindul 
său. prințul moștenitor Hassan al 
Iordaniei s-a pronunțat pentru crea
rea în Orientul Mijlociu a unei zone 
lipsite de arme atomice, salutînd. 
totodată, inițiativele in sprijinul unei 

i conferințe internaționale, cu partici-
■ narea tuturor celor interesați, inclu-
i siv Organizrtia pentru Eliberarea Pa

lestinei.

Dezbaterile de |
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— De la trimisul nostru special — 
Neliniștea, și Îngrijorarea generate 
de accentuarea încordării pe plan 
mondial, de intensificarea fără pre
cedent a înarmărilor nucleare și cla
sice, ca și deteriorarea situației eco
nomice mondiale continuă să repre
zinte tema dominantă a majorității 
cuvîntărilor rostite in cadrul dezba
terilor generale ale sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

Subliniind că sesiunea are loc 
într-o situație internațională deose
bit de complicată, caracterizată prin
tr-o creștere accentuată a tensiuni
lor politice și economice, ministrul 
de externe al Bulgariei, Petăr Mla- 
denov, a atras atenția că decizia 
amplasării de noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiune 
în Europa occidentală, ca și hotărî- 
rea privind producerea bombei cu 
neutroni — destinată în principal tot 
Europei — amenință să transforme 
continentul în teatrul „unui devas
tator război nuclear". Vorbitorul a 
salutat hotărîrea U.R.S.S. și S.U.A. 
de a incepe negocieri pentru limi
tarea armelor nucleare în Europa.

Vorbitorul s-a referit la însemnă
tatea creării unor zone lipsite de 
arma atomică în Europa, inclusiv 
în Balcani, relevind, în continuate, 
dorința țării sale de a dezvolta rela
țiile cu celelalte țări balcanice, in 
vederea întăririi păcii și securității 
în peninsulă.

„Lumea nu poate asista indife
rentă — a declarat ministrul de ex
terne al Indiei, P. V. Narasimha 
Rao — la prăbușirea destinderii", 
relevind că se ridică întrebarea dacă 
pacea și securitatea internațională 
se mai pot menține in cazul în care 
actualele tendințe vor continua. 
„Arma cu neutroni — a spus vorbi
torul — pregătește terenul pentru 
un nou salt calitativ in cursa înarmă
rilor. Lumea nu poaie permite nici 
unui stat să pericliteze însăși supra
viețuirea omenirii".

în continuare, el s-a referit la cri
za economică mondială, stăruind 
asupra efectelor nocive ale dobînzi
lor exagerat de ridicate. „Țările in 
curs de dezvoltare nu-și pot îmbu
nătăți schimburile comerciale atit 
timp cit, ca răspuns la orice iniția
tivă a lor, continuă să se ridice zi
durile protecționismului. Accesul la 
piețele financiare este virtual blocat 
datorită ratelor artificial de umflate 
ale dobînzilor" — a spus el.

Contacte ale secretarului general 
al Organizației

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— In cursul ultimei săptămîni, se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut întrevederi separate 
cu ministrul de externe al Afganista
nului, Shah Mohammad Dost, și cu 
ministrul de externe al Pakistanului, 
Agha Shahi — relatează agențiile 
T.A.S.S. și France Presse. După

Intilnirea reprezentantului Partidului Comunist Român 
cu liderul Partidului laburist din Marea Britanie

LONDRA 29 (Agerpres). — To
varășul Ion Coman, merrbru al Co
mitetului Politic Executiv secretar 
al C.C. al P.C.R., care urticipă la 
lucrările conferinței n .tonale a 
Partidului Laburist din Mrea Brita
nie, s-a întilnit cu Michae Foot, li
derul Partidului Laburist.,

Cu acest prilej, din trtea to
varășului Nicolae Ceaușese secre
tar general al Partidului lomunist 
Jtomân. au foșt transmise liderului 
Partidului Laburist, un ct| salut 
amical și cele mai bune rări de 
sănătate și succes.

Mulțumind. Michael Foot trans
mis tovarășului Nicolae Qușescu 
salutul său cordial și urări sănă
tate ’ și succes. Liderul Ridului 
Laburist a dat o înaltă apre^e ac
tivității desfășurate de șeful atului 
român pentru menținerea și nsoli- 
darea păcii, politicii de destine și 
colaborare internațională.-

în cursul convorbirii s-a sliniat 
necesitatea depunerii de efort t|e 
către toate statele, toate forțe de
mocratice și progresiste, pentias|- 
gurarea păcii și destinderii, sh0_ 
narea diferendelor internatale

numai pe cale pașnică, a tratativelor 
politice, pentru dezarmare, pentru 
lichidarea gravelor decalaje dintre 
țările sărace și cele bogate, pentru o 
largă cooperare între toate națiunile.

In acest context, s-a subliniat 
necesitatea ca reuniunea de la 
Madrid pentru cooperare și securitate 
în Europa să se încheie cu rezultate 
concrete și pozitive, care să contri
buie la realizarea unui . climat de 
colaborare, pace și prietenie pe con
tinentul european. Totodată, s-a evi
dențiat importanța pregătirii și con
vocării unei conferințe europene, 
care să adopte măsuri de creștere a 
încrederii și dezarmare în Europa.

De ambele părți s-a exprimat do
rința ca relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Laburist 
din Marea Britanie să se dezvolte, 
în continuare, spre folosul reciproc 
al celor două popoare si a] cauzei 
progresului, păcii si cooperării în 
Europa și în întreaga lume.

La Intîlnire a participat Vasile 
Gliga, ambasadorul României in 
Marea Britanie.

Tovarășul Santiago Carrillo l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

MADRID 29 (Agerpres). — La 29 
septembrie, tovarășul Santiago Car
rillo, secretar general al Partidului 

din Spania, l-a primit pe 
Comunist

Comunist
reprezentantul Partidului
Român la sărbătoarea P.C. din Spa
nia — ediția 1981, tovarășul Gheor
ghe Tănase, membru al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului' Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost trahsmise tovarășului Santia-

salut $1go Carrillo un călduros 
urări de noi succese.

Mulțumind, tovarășul _____
Carrillo a rugat să fie transmise to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial, impreună cu expresia senti
mentelor -de admirație și simpatie 
ale comuniștilor spanioli față de se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme ale relațiilor din
tre P.C.R. și P.C. din Spania, precum 
și aspecte ale situației internaționale 
actuale.

Santiago

Națiunilor Unite
cum a anunțat purtătorul de cuvint 
al Secretariatului general al O.N.U., 
in cursul consultărilor, cei doi mi
niștri au reafirmat sprijinul lor pen
tru eforturile secretarului general al 
O.N.U. în vederea facilitării găsirii 
unei soluții politice care să pună 
capăt litigiilor dintre cele două țări.

PAȘNICE,
încheierea primei decade a dezba

terilor generale ale noii sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., în 
cursul căreia au luat cuvintul repre
zentanții a circa 40 de țări, oferă 
prilejul unor prime reflecții și con
cluzii, urmind a fi, desigur, comple
tate pe măsură ce celelalte delegații 
își vor expune pozițiile de principiu 
asupra problemelor de arzătoare ac
tualitate care confruntă comunitatea 
internațională, întreaga omenire.

Dincolo de diversitatea opiniilor, 
uneori contradictorii, asupra cauzelor 
actualelor evoluții și tendințe de pe 
arena mondială, dincolo de gama 
largă a propunerilor și soluțiilor 
avansate, in funcție de interesele și 
preocupările specifice ale fiecărei 
țări, s-a conturat ca un element co
mun, prezent în absolut toate inter
vențiile de pînâ acum, serioasa în
grijorare față de accentuarea încor
dării, de deteriorarea climatului po
litic internațional.

în mod deosebit a fost scoasă în 
evidență periculozitatea accelerării 
cursei înarmărilor — cu gravele con
secințe care decurg de aici, mergînd 
pînă la a pune sub semnul întrebării 
însuși dreptul suprem al omului — 
acela la existență, la viață.

Poate asista omenirea „dezarmată" 
tn fața acestei tendințe, cum ș-a ex
primat, folosind o butadă, unul din 
participanții la dezbaterile generale ? 
Răspunsul îl dă insași vehemența 
termenilor folosiți de mulți delegați, 
in special reprezentanți ai țărilor 
mici și mijlocii, ai statelor in curs 
de dezvoltare și nealiniate, pentru a 
denunța actualele evoluții pe planul 
înarmărilor, energia cu care s-au 
pronunțat in sprijinul unei cotituri 
radicale în abordarea problematicii 
dezarmării.

Imperativul unei cotituri radicale 
s-a evidențiat cu aceeași vigoare și 
in ce privește abordarea probleme
lor dezvoltării, ale edificării noii or
dini economice internaționale, ale 
necesității unor schimbări profunde, 
de structură a relațiilor intre țările 
a căror economie a rămas în urmă 
datorită vicisitudinilor istoriei, do
minației si asupririi străine si țările 
puternic ' industrializate, care s-au 
putut dezvolta nestingherit, ca urma
re. de cele mai multe ori. tocmai a 
spolierii bogățiilor altor țări.

Multiple sint. dealtfel, rezoluțiile, 
hotărîrile și alte documente adoota-

•fc
In cadrul vizitei pe care o între

prinde în S.U.A., tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
secretar al Marii Adunări Naționale, 
s-a intilnit cu Milton Rosenthal, pre
ședintele părții americane în Consi
liul economic româno-american.

In discuțiile care au avut loc cu 
acest prilej s-a evidențiat dezvolta
rea pe care au cunoscut-o relațiile 
economice dintre România și S.U.A., 
precum și posibilitățile de extindere 
și diversificare a acestora. De ase
menea, s-a efectuat un schimb de pă
reri în unele probleme internaționale 
actuale, îndeosebi privind cooperarea 
pe plan mondial pentru soluționarea 
problemelor specifice ale tineretului.

Reuniunea 
Commonwealth-ului

Astăzi începe la Melbourne (Aus
tralia) reuniunea la nivel înalt a 
Commonwealth-ului, la care parti
cipă șefii de stat, prim-ministrii sau 
alte înalte oficialități din cele, 41 de 
state membre ale Commonwealth-u
lui, avînd o populație de circa un mi
liard de oameni, adică un sfert din 
populația lumii.

Pe agenda reuniunii sint înscrise 
numeroase probleme de stringentă 
actualitate cu care se confruntă ță
rile membre, în marea lor majoritate 
țări în cur. de dezvoltare. Două pro- 
bleme-cheie vor domina dezbaterile : 
dialogul Nord-Sud și viitorul Nami
biei. „Vom aborda propuneri referi
toare la problemele alimentației și 
energiei, comerțului și ajutorului ță
rilor industrializate pentru cele in 
curs de dezvoltare’* — declara, re
cent, intr-un discurs radiotelevizat, 
primul ministru al Australiei, Mal
colm Fraser.

DEMOCRATICE
te. de-a lungul anilor, de O.N.U. în 
diferite probleme ale vieții interna
ționale. referitoare atit la cerințele 
dezarmării si dezvoltării, cit si la 
alte aspecte primordiale, cum ar fi 
stingerea Pe cale politică a conflic
telor mai vechi sau mai noi existen
te pe glob, sau eradicarea ultimelor 
reziduuri ale colonialismului și rasis
mului. Problema constă însă în aceea 
ca rezoluțiile adoptate să fie real
mente aplicate în viată — ceea ce se 
intimplă într-o prea mică măsură.

Tocmai asemenea constatări sub
liniază justețea si realismul poziției 
României care, acordînd o însemnă
tate deosebită O.N.U. ca forul 
mondial cel mai larg și mai adecvat 
pentru dezbatere, cu participarea

Vizita delegației iivernamentale economice 
rome

TEHERAN 29 (Agerpres). —j 
continuarea vizitei pe care o . 
treprinde în Iran, la invitația 
vernului acestei țări. în fruntea 1 
delegații guvernamentale econon 
române, tovarășul Emilian Dobre; 
vicenrim'-ministru al guvernu 
președintele Comitetului de Stat 
Planificării, s-a întilnit cu Moha 
mad Taqi Banki. ministru de st 
șeful Organizației planului si bug 
tului. cu ceilalți membri ai cond 
cerii acestui organism. S-a nroced 
la un amplu schimb de păreri t 
privire la domeniile de interes r< 
cinroc ale dezvoltării colaborării e 
conomice româno-iraniene. p™—> -_____
si la preocupările celor două țări ii trul'ui industriei 
activitatea de planificare ecomasjnj 
n°Vicenrim-ministrul guvernului ro.t , îptîlnlrl- desfășurate într-ovicepiim minisiiui guvernului ro^tmosfera prietenească de stimă si man a avut o mtilnire de lucru cu,,^...., A -ue 51Mohammad Gharazi. ministrul oetto- h J . • au participat
lului. In cursul întrevederii au. fost'm sadorul tării noastre la Tehe- 
abordate unele aspecte ale conlucrării317, N,colae Ștefan, precum și alte 
româno-iraniene in domeniul indus- Brsoane oficiale române si ira- 
triei petrolului și petrochimiei, fiind ene.
evidențiate posibilitățile largi de ex- Vizita la Teheran a delegației eco- 
tindere și intensificare a acesteia pe mice guvernamentale române con- 
baze reciproc avantajoase. A fost

în Iran
prezent tovarășul Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale.

Șeful delegației române a avut, de 
asemenea, convorbiri cu ing. Mus
tafa Hashemi Furaskani. ministrul 
iranian al industriei si minelor. Cu 
această ocazie, a avut loc un schimb 
de informații în legătură cu preo
cupările actuale ale celor -două țări 
în domeniul dezvoltării industriale și 
au fost relevate, totodată, domenii
le de interes reciproc pentru ini
țierea unor acțiuni de cooperare in 
producție. A fost prezent tovarășul 

orecur Alexandru Roșu, adjunct al minis-
-___ ..—i construcțiilor de

Sărbătoarea
P. C. din Spania

La Madrid a avut loc sărbă
toarea Partidului Comunist din 
Spania, acțiune la care au fost 
reprezentate un număr însem
nat de partide comuniste și 
muncitorești de peste hotare. 
Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație con
dusă de tovarășul Gheorghe Tă- 
nase, membru al C.C. al P.C.R.

Ziarul „Scinteia" a fost pre
zent cu o expoziție privind reali
zările țării noastre in domeniul 
construcțiilor social-culturale. La 
deschiderea festivității, tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Spania, impreună cu alți mem
bri ai conducerii partidului, a 
vizitat standul ziarului „Scinte
ia", apreciind succesele obținute 
de țara noastră în acest domeniu. 
(Florea Ceaușescu).

Manifestare 
omagială Enescu

MOSCOVA 29. — Trimisul A- 
gerpres, I. Dumitrașcu, transmi
te : Sub egida Uniunii compozi
torilor din U.R.S.S., la Casa 
compozitorilor din capitala 
Uniunii Sovietice a fost marcat, 
printr-o seară omagială, cente
narul Enescu.

N.I. Peiko, secretar al condu
cerii Uniunii compozitorilor, I.I. 
Martinov, B.I. Kotliarov și 
R.E. Leites, reputați muzicologi 
sovietici, au evocat cu căldură 
viața și activitatea marelui mu
zician român.

Artiști din Moscova au inter
pretat lucrări ale lui Enescu. In 
holul Casei compozitorilor a 
fost organizată o expoziție de 
fotografii consacrată marelui 
muzician român.

NEW YORK

O nouă întrevedere sovieto-americanâ
NEW YORK 29 (Agerpres). — La 

New York a avut loc o nouă întîl- 
nire intre ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, și 
secretarul de stat al 
der Haig. După 
agenția T.A.S.S., în

S.U.A.. Alexan- 
cum relateaza 
cadrul întreve-

derii au fost diZ. tate aspecte im
portante ale relațiilor sovieto-ame- 
ricane, precum .?i o serie de pro
bleme Internaționale.

S-a convenit ca schimbul de păreri 
la nivel de miniștri, in probleme da 
interes comun, să continue la în
ceputul anului viitor.

Deschiderea reuniunii M. I. și B. I. R. D
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

La Washington au început marți lu
crările reuniunii comune anuale a 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.). Din România, la lucrări 
participă o delegație condusă de Pe
tre Gigea, ministrul finanțelor.

Asa cum au arătat-o în repetata 
rinduri si în. diverse foruri, țările 
in curs de dezvoltare • așteaptă de 
la această reuniune lărgirea posibi
lităților de credit ale celor două or
ganizații și instituții aferente si. mai

reducerea dobînzilor ridicate, 
ticate în primul rînd de State- 
nite. care au determinat o ma- 
crestere a datoriilor acestor țări, 
-nd grav eforturile lor de dez- 
■e. '
upul celor 24“. reprezentînd în 
l F.M.I. si B.I.R.D, țările in 
le dezvoltare membre ale ce- 
iă organizații, a declarat, după 
'niune anterioară sesiunii, că 
ige evidenta lipsă de bună- 
'a țărilor industrializate de a 

politică menită să sprijine 
rtrea internațională", reâmin- 
w relatarea sa agenția A.P.

I

,.Climat de panică"
„Zi de panică și debandadă" la 

bursele din Londra și alte centre 
comerciale occidentale. Așa califică 
agențiile de presă ziua de luni, cînd 
in capitala britanică cursul acțiuni
lor a Înregistrat o nouă cădere acută 
— acțiunile negociate la bursă au 
pierdut, in total, 5 miliarde lire ster
line (aproape 9 miliarde dolari) din 
valoarea lor. O situație similară s-a 
înregistrat și la celelalte burse oc
cidentale. /

la sele occidentale
ta din New York a fost con- 

sel de asemenea, luni, o scă- 
‘. proximativ 14 puncte a in- 
oic,w Jones (reprezentînd me- 
pia acțiunilor principalelor 30 
pe nii americane). Agenția 
".ePbliniază că haosul de pe 
w, t își are originea în ni- 
velu t al dobînzilor practicate 
pe piericană a creditelor, pre- 
cum temerea legată de agra- 
vaie<,tului bugetului federal. 
care â „scăpa de sub control".

„NU“ înarmărilor nucleare !

»

Manifestațiile de protest împotriva inarmârilor nucleae, care se desfășoară 
de mai mult timp in țările vest-europene, s-au extins <cum și in alte regiuni 
ale lumii. Fotografia de mai sus înfățișează o demonstrație desfășurată 
în capitala Ciprului, Nicosia, în cursul căreia parttipanții au căruț inter

zicerea bombei cu neutroni

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

marea pe care, in numele civilizației, 
al salvării vieții pe pămint. al apăț 
rării generațiilor de azi și de miine, 
România, așa cum președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat in re
centa sa cuvîntare la marea adunare 
populară de la Alexandria, o adre
sează tuturor statelor de a da dovadă 
de responsabilitate, luciditate și re
alism pentru a • se trece de la vorbe 
la fapte și a se acționa — atit timp 
cit nu este prea tirziu — in vederea 
curmării primejdiei deosebit de gra
ve create de proporțiile fără prece
dent ale cursei înarmărilor și a se 
adopta și înfăptui măsuri de dezar
mare și, in primul rind, de punere in 
afara legii a armelor nucleare.

Cu viu interes au fost primite idei-

interes au fost primite 
concrete ale României 

numai pe căi 
• și litigiilor 

relațiilor de 
state, opri- 

inghețarea 
militare,

Cu același 
propunerile 
privind solutionarea i 
pașnice a diferendelor 
dintre state. întărirea 
bună vecinătate dintre 
rea cursei înarmărilor, 
și reducerea bugetelor 
ideile și considerentele prezentate în 
legătură cu reluarea politicii de des
tindere, cu instaurarea unei securități 
trainice în Europa și pe întreg glo
bul, cu modalitățile de lichidare a 
subdezvoltării și edificare a noii or
dini economice internaționale ; de un 
interes similar s-au bucurat și consi
derentele legate de rolul tinerei ge
nerații în lumea contemporană, în 
perspectiva marcării in 1985 a „Anu-

Amplu ecou al propunerilor României la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.

tuturor statelor, a problemelor ur
gente ale contemporaneității, relevă 
necesitatea unor măsuri și acțiuni 
care să ducă la transformarea orga
nizației intr-un instrument cit mai 
eficace. în măsură să contribuie 
realmente, in conformitate cu scopul 
pentru care a fost creată cu 36 de 
ani in urmă, la soluționarea echita
bilă, in interesul tuturor popoarelor 
a acestor probleme.

Larga apreciere și audiență de care 
se bucură politica externă constructi
vă, promovată cu consecvență de 
România, in spiritul orientărilor fun
damentale ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la O.N.U., in celelalte fo
ruri și instanțe internaționale, ca și 
în relațiile cu toate statele lumii și-a 
găsit din nou reflectare în interesul 
și atenția cu care au fost primite po
zițiile de principiu ale țării noastre, 
așa cum au fost ele reafirmate în cu- 
vintapea ministrului român al aface
rilor externe.

In mod deosebit se cuvine a rele
va ecoul pe care l-au stirnit propu
nerile românești, fundamentate sub 
raport teoretic și susținute cu atîta 
dăruire pe planul acțiunilor practice 
de secretarul general al partidului, 
președintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un ecou deosebit a trezit che- ’

le- și considerentele României în le
gătură cu consecințele negative asu
pra economiilor tuturor țărilor pe 
care Ie au scumpirea creditelor inter
naționale, ratele exagerat de înalte 
ale dobinzilor, ca și practicile exer
citate în domeniul cursurilor de 
schimb, aprecierea că aceste feno
mene reprezintă de fapt expresii ale 
neocolonialismului care continuă prin 
forme noi. rafinate, dar la fel de no
cive și dureroase, politica exploată
rii celor slabi de către cei puternici. 
Acest interes este justificat și de fap
tul că. deși problema creditelor și a 
dobînzilor a fost abordată în unele 
cuvîntări, In tot cursul de pînâ acum 
al dezbaterii generale ea nu a fost 
pusă in mod atit de direct și cu atîta 
claritate, evidențiindu-se care îi sint 
mecanismele și resorturile intime. 
Este dealtfel semnificativ că foarte 
mult®, delegații, în primul rind din 
țările în curs de dezvoltare, au ținut 
să-și exprime acordul cu punctele de 
vedere expuse, să salute propunerile 
judicioase ale României privind sta
bilirea unor dobinzi raționale cu în
lesniri speciale pentru țările în curs 
de dezvoltare — ceea ce fără îndoială 
confirmă cit de oportune și juste sint 
aceste propuneri, faptul că ele răs
pund unor cerințe acute ale vieții 
economice internaționale.

lui internațional al tineretului", rod, 
cum se știe, al unei initiative ro
mânești.

Dintre opiniile asupra pozițiilor și 
propunerilor României pe care ni 
ie-au împărtășit participanți la ac
tuala sesiune și înalte oficialități ale 
O.N.U. am reținut aprecierile secre
tarului general adjunct al O.N.U., 
Jan Martenson, șeful Centrului pen
tru dezarmare al Națiunilor Unite, 
în legătură cu considerentele țării 
noastre în privința necesității ur
gente de a se pune capăt spiralei 
înarmărilor nucleare și clasice. „In
tr-adevăr, a declarat domnia sa. din 
păcate cursa armamentelor continuă 
in ciuda marilor pericole ce decurg 
dintr-o asemenea situație. Există di
ferite căi si mijloace practice de 
a opri si a întoarce sensul aces
tei tendințe. dar fără negocieri reale 
nu se pot înfăptui decît foarte pu
ține lucruri sau chiar nimic. De 
aceea este de cea mai mare impor
tanță să fie utilizate toate canalele 
de comunicare in vederea intensifi
cării negocierilor de dezarmare. In 
acest context, propunerile concrete 
prezentate de România, cum ar fi 
cele privind înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare, au merite deo
sebite, fiind de natură să deschidă

calea allțiale peJr! ?1 mai substan- 
omeniri“??teptaril°r întregii

Ministn .Nevile perne al Jamaicăi, 
deosebit i s*a °Priț în mod 
nificațiilorppo.rtanței și sem- 
în legătuitneri*or românești 
rat de rid,.,a'u 1 nivel exage- 
lele rate JoWnzilor. „Actua- 
plan inter?1101' Practicate pe 
fund restr®’1 un efect pro- 
țărilor lum,Jpra economiilor 
rere că ie ce sint de pă- 
României ri ca acelea ale 
taților țărilrH numai necesi- 
unde efecte?., de .dezvoltare, 
dureros resiri? s'pt cel mai 

țărilor®111* în inte- 
intregre-..al însănăto- 

xjaca wi n m'i mondiale, 
puse de Rornive'urile pro- 
cît se poate re. ,mi se par 
va avea multla?lle, aceasta 
in întreaga vc*nțe pozitive 
națională. Mi °mică inter- 
nificativ că dealtfel, sem- 
celor 77", actf „Grupului 
dezbatere, a Ir, !n curs de 
blemele import1113 din pro- 
soluționarea toi așteaptă 
mă a d«binzilo!is13 proble-

Fără îndoială.
rilor. ideilor și?a Propune- 
de România, a i Prezentate 
tive prezentate <f oonstruc- 
la sesiune ar cop 13 actua- 
stanțial la reduce,™01* sub- 
naționale, la soit33'11 inter- 
politice și econon dosarelor 
tualității, la angafe ale ac- 
O.N.U. în eforturi fermă a 
darea păcii și sec consoli- 
creșterea eficacit lume, la 
organizației. AcearstlSiului 
cum a reieșit din a6a 
cadă a dezbateriloi*mă de- 
tatea de a se impi necesi- 
caracter cît mai dnîi un 
depășindu-se stadiu lucru, 
intenții ; implică irfl°r de 
tei politice a statei, voin- 
siunea să se încheie se- 
punzător aspirațiilor cores- 
gere și colaborare alPtcle- 
relor, aspirații careopoa- 
un promotor de năde^ânia 
protagonist. ’bosit

Romulus
New York, 29 septeml

SESIUNEA COMISIEI U.R.S.S. 
- R.F.G. DE COLABORARE ECO
NOMICA ȘI TEHNICO-ȘTIINȚI- 
FICA si-a încheiat lucrările la Mos
cova. A fost analizat stadiul reali
zării unor acoirduri și înțelegeri in 
vigoare și s-au discutat perspecti
vele colaborării în cadrul unor pro
iecte de mare anvergură prevăzute 
pentru anii viitori. Este vorba, 
printre altele, de achiziționarea de 
către R.F.G. a unor cantități supli
mentare de gaze naturale sovietice 
și despre livrarea in U.R.S.S. a 
unor țevi pentru conducte de gaze 
și altele. Au fost discutate și pro
iecte de perspectivă mai îndepăr
tată. care necesită studii supli 
mentare. Au fost scoase la 
posibilități de extinderea _ 
rării în domeniul energetic.

cart servește drept constituție ca- 
muană si care se află in Marea Bttanie.

EXPOZIȚIE DE PICTURA RO
MANEASCA. In orașul italian Ales- 
indria a fost inaugurată expoziția 
actorului Constantin Nircă, organi
zată sub patronajul administrației 
provinciale Alessandria. La deschi
dere au participat președintele con
siliului provincial, Franco Provera, 
alte personalități din consiliul pro
vincial și comunal, un numeros 
public.

ivea) 
colalr

resul
șirii ,---- - ..
Dacă vor fi !“S,

-
I

O DECLARAȚIE A C.C. L 
P.C. PORTUGHEZ, dată publică- 
tii la Lisabona, cheamă pe toți«- 
menii muncii, forțele democr-ic® 
și patriotice ale țării să-și intlsi- 
fice lupta împotriva proeesulu de 
continuă subordonare a țării «ață 
de N.A.T.O.. precum și imptriva 
amplasării armei nucleare p teri
toriul Portugaliei. Pe de altfParte, 
în declarație se relevă că P Ț- ya 
continua să acționeze cu otărire 
pentru unitatea mișcării cbuniste 
și muncitorești, pentru Mărirea 
colaljprării dintre" toatt forțele 
păcii și progresului.

DELEGAȚII MINISTERIALE 
ALE FRANȚEI SI MARII BRITA
NII au participat la Paris la o pri
mă rundă de negocieri consacrate 
adoptării proiectului de construire 
a unui tunel pe sub Canalul Mine- 
cii. Sînt luate în discuție opt pro
iecte în acest sens. Următoarea 
rundă de negocieri va avea loc la 
Londra, la 28 octombrie.

STAȚIA ORBITALA SOVIETICA 
„SALIUT—6" iși continuă zborul. 
Stația a fost plasată pe o orbită 
circumterestră in 1977, iar aniver
sarea unei activități rodnice de pa
tru ani a fost marcată prin efec
tuarea celei de-a 23 029-a rotații in 
jurul Terrei.

PENTRU UNITATEA DE AC- 
1 TIUNE A FORȚELOR JMOCRA- 
■ TICE ARGENTINIENE In cadrul 

unui miting de masă ganizat la 
I Buenos Aires. reprezei*ntii parti

dului comunist si ai ‘tor forma- 
I tiuni politice din Ar-ntina. pre- 
| cum și ai Confederați Generale a 

Muncii, s-au pronunț Pentru con- 
| solidarea unității deetiune a for

țelor democratice, rogresiste ar- 
I gentiniene în lupta ,,r 

democratizării vid 
terne.

CURTEA SUP»«A
| DEI a apreciat. ni; că guvernul 

federal canadian e împuternicirea 
juridică de a im‘n® reforme con- 

I stitutionale. fârăorobarea provin
ciilor. Astfel. Primul ministru. 
Pierre Elliott Țdeau. va putea 

| acționa nentruducerea în Canada 
a documentu’ ..British North 
America Act*<B.N.A.A.) din 1867,

ALEGERI 
ANTICIPATE 
noiembrie, in --- - --  „
dună o reuniune a guvernului, pri
mul ministru demisionar. Mark 
Eyskens. Demisia cabinetului a in
tervenit ca urmare a divergentelor 
dintre partidele coaliției guverna
mentale în legătură cu problemele 
economice si sociale cu care este 
confruntată tara.

parlamentare 
vor avea loc. la 8 

Belgia, a anunțat.

consacrată 
politice ln-

A CANA-

VIZITA ÎN INDIA. Președintele 
Botswanei. Quett Masire. si-a în
cheiat vizita oficială efectuată in 
India, unde a avut o serie de con
vorbiri cu premierul Indira Gandh* 
asupra relațiilor bilaterale și a 
unor probleme internaționale. După 
cum se subliniază în comunicatul 
comun dat publicității. India si 
Botswana se pronunță pentru trans
formarea Oceanului Indian într-o 
zonă a păciț. apreciind că introdu
cerea de armament modern in di
ferite țări din această regiune va 
accentua cursa înarmărilor si va 
avea consecințe negative asupra 
relațiilor dintre statele din regiune.
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