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Pentru încheierea grabnica a însămințarilor, pentru strîngerea
neîntîrziatâ și fard pierderi a întregii recolte

TOATE FORȚELE SATELOR PUTERNIC ANGAJATE LA LUCRĂRILE
AGRICOLE DE TOAMNĂ!
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• SEMĂNATUL GRIU
LUI să fie încheiat obli
gatoriu, în toate județele,
pînă ia sfîrșitul acestei
săptămîni.
• PORUMBUL să fie
strîns cu prioritate de pe
suprafețele destinate griu
lui, iar culesul întregii re
colte trebuie terminat pînă
la 31 octombrie.
• CARTOFII trebuie
strînși în întregime pînă
la sfîrșitul acestei săptă
mîni.
• TOATE RESURSELE
DE FURAJE - coceni, colete și frunze de sfeclă,
resturi vegetale din gră
dinile de legume ș.a. integral strînse și depo
zitate.

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf a
lucrărilor agricole de toamnă și acum
fiecare oră, fiecare zi sînt hotărîtoare
pentru încheierea însămînțărilor, strîn
gerea și punerea la adăpost a întregii
recolte.
Cea mai urgentă sarcină este termi
narea în mod obligatoriu, pînă la sfîr
șitul acestei săptămîni, a însămînțării
griului în toate județele. în mod deo
sebit se impune accelerarea însămîn
țărilor în județele rămase in urmă :
Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Că
lărași, Dolj, Constanța, Mureș și altele.
Tot atît de important este să se in
tensifice la maximum recoltarea porum
bului — cu prioritate de pe suprafețele
destinate a fi semănate cu grîu — strîn
gerea tuturor cantităților de legume,
cartofi, fructe și struguri, pentru ca ni
mic din producția acestui an să nu se
piardă.
Timpul'‘este înaintat, lucrările agri
cole nu mai pot fi aminate și, de aceea,
pretutindeni, în spiritul Legii organizării
producției și a muncii în agricultură,
mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii,
toți locuitorii satelor au datoria să mun
cească neîntrerupt, din zori și pînă sea
ra, iar unde e nevoie chiar și noaptea,
pentru a încheia neapărat, în această
săptămînă, însămînțările și a strînge și
depozita cit mai repede întreaga recoltă.

• LEGUMELE, STRUGU
RII Șl FRUCTELE - adu
nate mai repede, pentru
a se evita orice depre
cieri și pierderi.
• SFECLA DE ZAHĂR
să fie recoltată în conti
nuare potrivit graficelor
stabilite.
•ARĂTURILE DE TOAM
NĂ - executate imediat
cu tractoarele rămase dis
ponibile după încheierea
însămînțărilor și recoltării.
• PRODUSELE DESTI
NATE FONDULUI DE STAT
- absolut necesare eco
nomiei naționale, bunei
aprovizionări a populației
- să fie livrate ritmic și
integral, potrivit obligații
lor contractuale.

MECANIZATORI, COOPERATORI,
SPECIALIȘTI, LOCUITORI AI SATELOR!
Acționați energic, folosiți din plin mașinile
și utilajele, fiecare oră bună de lucru pentru a
încheia însămînțările, în această săptămînă,
pe toate suprafețele prevăzute !
Participați cu toate forțele și mijloacele,
cu toată puterea de muncă la strîngerea,
transportul și depozitarea grabnică, fără pier
deri, a roadelor toamnei din cîmp, din grădini,
vii și livezi!
Asigurați livrarea integrală a cantităților
de produse prevăzute la fondul de stat, în in
teresul aprovizionării în bune condiții a popu
lației, satisfacerii nevoilor generale ale eco
nomiei naționale!
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Muncă exemplar organizată, disciplină și răspundere
muncitorească pentru indeplinirea planului pe acest an
Doar două luni și jumătate ne
mai despart de sfîrșitul acestui prim
an al cincinalului calității și eficien
ței. Timp suficient pentru colecti
vele fruntașe să adauge Împlinirilor
de pînă acum noi realizări de pres
tigiu, astfel ca bilanțul sfârșitului de
an să fie cât mai bogat ; de aseme
nea, timp suficient și pentru acele
colective din industrie sau de pe
șantiere care s-au confruntat cu
unele greutăți și neajunsuri, să ac
ționeze hotărit, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru a di
minua și lichida răminerile in urmă
Înregistrate, in așa fel ca planul să
fie îndeplinit nu numai pe ansam
blu, ci și în fiecare unitate econo
mică în parte. Care sint prioritățile
acestor zile ?
PRODUCȚIA FIZICA — REALI
ZATA LA FIECARE SORTIMENT !
La zeci și zeci de sortimente s-au
obținut. în cele nouă lnni și jumă
tate care au trecut din acest an. în
semnate depășiri ale planului. După
cum la alte sortimente planul nu a
fost realizat integral. Iată de ce
două sublinieri se cuvin a fi făcute
pentru conducerile de întreprinderi:
1) Depășirile de plan la un sorti
ment sau altul, oricît ar fi de mari,
nu pot suplini răminerile în urmă
la alte sortimente pe care contează
economia națională ; 2) în mecanis
mul cooperării interuzinale. orice
rămînere în urmă sau neritmidtate
In realizarea planului afectează bu
nul mers al activității in unitățile
beneficiare, produse de mare com
plexitate și valoare neputînd fi fi
nalizate din cauza lipsei unor piese
sau subansamble de mică valoare.
Este, așadar, absolut necesar ca pre
tutindeni, In fiecare unitate econo
mică, organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii să asigure

condițiile tehnice și organizatorice,
să mobilizeze colectivele de oameni
ai muncii pentru a realiza zi de zi
sarcinile la producția fizică și pen
tru a recupera. în cit mai scurt timp,
restantele apărute Ia un sortiment
6au altul. De seriozitatea și spiritul
organizatoric pe care îl vor dovedi
in această perioadă colectivele de
oameni ai muncii, de dăruirea lor
în muncă, de spiritul de întrajutora
re muncitorească vor depinde. în ul
timă instanță, rezultatele pe care le
vom obține pe ansamblul industriei
in acest prim an al cincinalului.
FONDUL DE MARFA PENTRU
EXPORT — ASIGURAT INTEGRAL
FINA LA SFÎRȘITUL LUNII NO
IEMBRIE ! Am publicat un șir de
știri despre colective din industrie
care au raportat indeplinirea planu
lui la export pe acest an. Alte nu

meroase colective dispun de condi
ții pentru realizarea planului la ex
port pină la sfîrșitul acestei luni. Tn
această perioadă, asigurarea fondu
lui de marfă pentru export, în con
diții de calitate ireproșabilă, trebuie
să constituie obiectivul numărul 1 al
întregii activități din industrie, din
fiecare întreprindere. Pretutindeni
trebuie să se acționeze prin măsuri
eficiente in așa fel ca întregul fond
de marfă pentru export prevăzut in
acest an să fie fabricat pină ia sfîr
șitul lunii noiembrie, pentru a pu
tea fi expediat la timp partenerilor
străini și a se încasa contravaloarea.
Economia națională are acută nevoie
de resursele valutare luate în calcul
prin fundamentarea planului de ex
port la nivelul prevederilor, pentru
că pornind de la acest nivel au fost
stabilite o seamă de corelații eco

nomice de bază — balanța comer
cială, capacitatea de rambursare a
unor credite scadente, volumul im
porturilor absolut necesare ș.a. Iată
dp ce, în zilele care au rămas pînă
la sfirșitul lunii noiembrie, fiecare
colectiv de întreprindere, fiecare om
al muncii trebuie și își poate aduce o
contribuție importantă la realizarea
integrală a planului pentru export,
așa cum cer interesele economiei
naționale, ale noastre, ale tuturor,
ÎN INVESTIȚII — PUNEREA IN
FUNCȚIUNE A TUTUROR OBIEC
TIVELOR PREVĂZUTE SĂ PRO
DUCĂ ÎN ACEST AN. Sînt citeva
zeci de obiective economice deosebit
de importante care sînt prevăzute
să producă pînă la sfirșitul acestui
an. Pe producția lor contează uni(Continuare în pag. 3 M-a)

La zi, preocupare centrală

Asigurarea aprovizionării ritmice,
în bune condiții a populației
IN PAGINA A ll-A: • Prin scrisori și decla
rații, cetățenii își exprimă în continuare apro
barea totală, satisfacția și sprijinul față de
prevederile Decretului Consiliului de Stat
• Relatări despre acțiunea de restituire a
mărfurilor agroalimentare stocate de către

unii cetățeni peste necesitățile consumului
normal • O problemă de mare însemnătate a
legăturii dintre oraș și sat, a înseși principiilor
eticii socialiste : mărfuri agroalimentare mai
multe, desfăcute la prețurile stabilite prin
mercurial I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist
Român, s-a întilnit, marți, cu tova
rășul Rodney Arismendi, secretar ge
neral al Partidului Comunist din
Uruguay, care, la invitația C.C. aii
P.C.R., face o vizită în țara noastră.
La primire a participat tovarășul
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R.
A fost de față Ricardo Saxlund,
responsabil cu problemele de presă
și radio al C.C. al Partidului Comu
nist din Uruguay.
în timpul convorbirii s-a făcut o
informare reciprocă cu privire la ac
tivitatea și preocupările celor două
partide și a avut loc un schimb de
vederi referitor Ia stadiul actual și
dezvoltarea in continuare a relațiilor
dintre P.C.R. și P.C. din Uruguay,
precum și asupra unor probleme ale
situației internaționale, ale mișcării
comuniste și muncitorești.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Rodney Arismendi și-au ex
primat satisfacția față de evoluția
raporturilor de strânsă prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre cele
două partide, caracterizate prin sti
mă, înțelegere și respect reciproc, șl
au reafirmat hotărirea comună de a
se acționa și in viitor pentru ampli
ficarea și diversificarea acestor rela
ții. in interesul prieteniei dintre cele
două popoare, al cauzei generale a
democrației, independenței naționale
și progresului social, al înțelegerii și
colaborării internaționale.

Secretarul general al Partidului
Comunist din Uruguay a dat o înal
tă apreciere succeselor obținute de
poporul român in propășirea econo
mică si socială a patriei.
în timpul convorbirii au fost exa
minate probleme privind situația in
ternațională actuală, apreciindu-se
că in prezent se impune mai mult ca
oricând unirea eforturilor partidelor
comuniste și muncitorești, ale tutu
ror forțelor progresiste și democratioe, pentru diminuarea încordării
din viața internațională, pentru re
luarea și continuarea politicii de
destindere, pace și respect al inde
pendenței naționale, pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratative,
a stărilor de încordare si conflict din
diferite zone ale globului, a tuturor
problemelor care confruntă omeni
rea, în interesul general al păcii, co
laborării și înțelegerii intre popoare.
S-a relevat, totodată, necesitatea in
tensificării luptei tuturor popoarelor
împotriva politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. de domi
nație și asuprire națională, pentru
respectarea dreptului fiecărui popor
de a decide, fără nici un amestec din
afară, asupra propriului său destin.
De ambele părți a fost exprimată
îngrijorarea față de actuala cursă a
înarmărilor și a fost manifestată ho
tărirea celor două partide de a ac
ționa, împreună cu toate forțele pro
gresiste, revoluționare si democrati
ce, pentru stoparea acestei curse,
pentru trecerea la măsuri concrete

de dezarmare, și în primul rând de
dezarmare nucleară, pentru împiedi
carea amplasării de noi rachete in
Europa, distrugerea celor existente,
oprirea producerii și stocării armei
cu neutroni. S-a relevait, de aseme
nea, necesitatea lichidării subdezvol
tării și edificării unei noi ordini economice internaționale, care să asi
gure dezvoltarea liberă, de sine stă
tătoare, a fiecărei națiuni. în acest
context, a fost reliefată însemnăta
tea luptei unite a tuturor forțelor
politice, a popoarelor din America
Latină împotriva imperialismului,
colonialismului și neocolonialismului,
pentru prefaceri revoluționare, pen
tru dreptul de a dispune de propri
ile bogății naționale, pentru dezvol
tarea democratică și independentă.
A fost reafirmată hotărirea Parti
dului Comunist Român și Partidului
Comunist din Uruguay de a milita
pentru extinderea conlucrării dintre
partidele comuniste si muncitorești,
pe baza respectării dreptului lor de
a-și elabora linia politică tinind sea
ma de condițiile specifice in care iși
desfășoară activitatea, pentru întă
rirea colaborării dintre forțele pro
gresiste, antiimperialiste de pretu
tindeni, în vederea înfăptuirii idea
lurilor de pace, securitate și inde
pendență, -progres și bunăstare ala
popoarelor.
întâlnirea s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Statelor Unite ale Americii
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a primit, marți dimineața, pe Davâd

B. Funderburk, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare in calitate de
ambasador extraordinar si plenipo

tențiar al Statelor Unite ale Ame
ricii in țară noastră. (Continuare In
pagina a V-al.

PACEA, DEZARMAREA —
idealuri nobile ale umanității,
idealuri ale științei
Sub însuflețitorul îndemn al Mesajului adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
cu prilejul

simpozionului internațional „Oamenii de știință și pacea"

Desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, simpozionul „Oamenii de știință și pacea",
care a reunit în capitala țării noastre personalități de
frunte ale vieții științifice mondiale — laureați ai Pre
miului Nobel, cercetători, specialiști în diverse do
menii — continuă să se afle in atenția cercărilor știin
țifice, a forurilor internaționale care dezbat problemele
de vitală însemnătate ale păcii și progresului în lume.
De -un larg ecou internațional s-au bucurat Mesajul șe
fului statului român adresat participanților la Simpo
zion, îndemnurile către forurile științifice, către savanții
lumii de a-și ridica glasul pentru ca rezultatele cercetă
rilor lor să nu fie puse în slujba creării de noi mijloace
de distrugere
*,
ci a progresului întregii umanități. Așa
cum s-a anunțat, Mesajul președintelui României, pre
cum și Apelul adoptat de participanta la simpozion au
fost difuzate ca documente oficiale ale Organizației Na
țiunilor Unite.
Subliniind, de asemenea, rolul oamenilor de știință in
apărarea păcii, cuvîntările tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu la deschiderea celui de-al
XV 1-lea Congres internațional de istoria științei, ca și
la cel de-al ll-lea Congres național de chimie, traduse
în limbile de circulație internațională, au trezit un
interes' deosebit, fiind solicitate de foruri științifice
naționale și internaționale, de oameni de știință din
diverse țări ale lumii.

Chiar în timpul desfășurării simpozionului interna
țional de la București, ca și după aceea — prin scri
sori și mesaje — oameni de știință din numeroase
țări și-au exprimat sprijinul față de propunerea de
creare â unui Comitet internațional de inițiativă, avind
menirea, potrivit consensului intervenit cu ocazia sim
pozionului, să organizeze o serie de manifestări știin
țifice care so. pună in atenția opiniei publice pericolele
pe care le prezintă cursa absurdă a înarmărilor, in
primul rind a înarmărilor nucleare. Comitetul urmează
totodată să se ocupe de pregătirea unui Congres mon
dial al oamenilor de știință in sprijinul păcii.
însuflețiți de ideile profund umaniste ale Mesajului
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pătrunși de răspun
derea ce revine științei ppntru apărarea și consoli
darea păcii, oamenii de știință,: cercetătorii din Româ
nia iși exprimă, in cadrul adunărilor generale din in
stitutele și instituțiile cărora aparțin — adunări consa
crate desemnării reprezentanților in Comitetul națio
nal român „Oamenii de știință și pacea“ — hotărirea ca,
paralel cu activitatea consacrată progresului și prospe
rității economico-sociale a patriei, să militeze, alături de
oamenii de știință de pretutindeni, indiferent de con
vingerile lor politice, religioase sau de altă natură,
pentru oprirea cursei înarmărilor și producerii de noi
arme de distrugere in masă, pentru înfăptuirea drep
tului fundamental al omului — dreptul la viață, la
libertate și pace.

Pentru viață, pentru pace,
pentru civilizație și progres

Știința - pentru oameni,
nu împotriva oamenilor

Acad. Ștefan BĂLAN

Prof. dr. docent ing. Alexandru BALABAN
membru corespondent al Academiei

în Apelul participanților
la simpozionul internațional
„Oamenii de știință și pa
cea" s-au spus multe ade
văruri, atit despre ascensiu
nea vertiginoasă a științei
și tehnicii in sprijinul exis
tenței umane, cit și despre
folosirea inumană a marilor
descoperiri și invenții îm
potriva omului, pe: căi mai
mult sau mai puțin, „cu
rate", ucigașe la distanțe
mai mari sau mai mici,
distrugătoare de civilizații,
pe căi mai rapide sau mai
lente. Și s-a supus incă o
dată atenției oamenilor de
știință imensa responsabili
tate pe care o au in cazul
in care marile lucrări ieși
te din mintea lor ar fi uti
lizate la distrugerea ome
nirii. Fiindcă dragostea de
știință nu însemnează indi
ferență față de utilizarea
celor produse, deoarece —
așa cum am mai spus — în
afară de patosul pentru ști

ință mai există și un etos
căruia trebuie să-i fii cre
dincios „mai presus de
orice", cum spunea marele
Shakespeare.
Noi vrem să muncim in
tr-un climat de bunăvoință
și de pace, vrem să ne
creștem copiii fără ginduri
negre la viitorul lor. vrem
să ne bucurăm de viață și
lumină.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, președintele țării
noastre, personalitate poli
tică remarcabilă, bine cu
noscut și ca om de știință
■și păstrător al grijii fațade
poporul nostru și față de
lumea multă a celor ce
muncesc de pretutindeni, a
avut inițiativa, prin Mesajul
său adresat participanților
la simpozionul internațio
nal „Oamenii de știință și
pacea", de a Îndemna pe cei
ce lucrează in domeniul ști(Continuare in pag. a IV-a)

Secolul nostru se consti
tuie ca o sinteză a tuturor
secolelor de gindire știin
țifică, întrucât realizările
actuale, ritmul în care se
produc în prezent descope
ririle incununează și în
trec toate cuceririle seco
lelor precedente. Știința
pătrunde acum tot mai
adine tainele reacțiilor chi
mice, ale structurii atomu
lui și nucleului, tainele ce
lulei vii, tainele Cosmosu
lui. ' Prin realizările lor
consacrate dezvoltării paș
nice, oamenii de știință ri
dică un adevărat monu
ment al ingeniozității uma
ne creatoare.
Ca lucrător în invățămintul superior, în cerce
tarea științifică, precum
și ca membru în Comitetul
Național pentru Apărarea
Păcii din România, nu pot
decit să-mi exprim satis

facția de a. ști că în corola
de
Împliniri
științifice
mondiale și-au înscris și iși
înscriu numele, prin des
coperiri remarcabile, prin
priorități științifice de prim
ordin, aiiția savanți din
țara noastră. Prin cercetă
torii de azi se împlinește
plenar, în anii socialismu
lui, adevărata vocație *
științei românești — voca
ția constructivă, pașnică,
caracterizată prin punerea
izbinzilor științei in slujba
omului, a prosperității lui
multilaterale.
Pen
toii slujitorii ști
ințe
Ăi România a fost
un ' ă'.otiv de profundă
mindrie faptul că recente
le manifestări științifice, de
largă rezonanță, găzduite
de țara noastră au pus in
evidență prestigiul de care
(Continuare în pag. a IV-a)

SCÂNTEIA — miercuri 14 octombrie 1981

PAGINA 2

LA Zi, PREOCUPARE CENTRALĂ:

Asigurarea aprovizionării ritmice, în bune condiții a populației
.

• Aprobarea generală și sprijinul hotărît față de noile reglementări
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desfășurarea
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aprovizionări

normale,
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DIVERS!
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produselor

ritmice, pentru ca fiecare familie să-și poată asigura, în mod corespunzător,

I

alimentare, demonstrează că aceste prevederi corespund dorinței și

produsele agroalimentare necesare consumului • Echipele de control

| și in viață

curs

al oamenilor muncii sint chemate să acționeze prompt în sprijinul

sugestiilor

măsurilor adoptate pentru mai buna organizare a circulației mărfurilor,

exprimate în cadrul organizațiilor obștești, consiliile populare elaborează

să contribuie activ la respectarea și aplicarea tuturor prevederilor

— in spiritul normelor și principiilor autoconducerii, autoaprovizionării —

legale, tuturor regulilor unui comerț corect.
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legale, care introduc ordine și echitate

intereselor

celor

numeroaselor

largi

mai

propuneri

categorii

formulate

de

în

ale

desfacerea

populației ® Dînd

oamenii

muncii,

Mărfurile agroalimentare stocate peste necesități înseamnă
bunuri deturnate de la societate și trebuie restituite societății!
- AȘA CUM CER NORMELE LEGII ȘI NORMELE ETICII
Fapt autentic, relatat de Ion
Ghețu, responsabilul Complexului
comercial „Teiul doamnei", din Colentina : „Vine casiera FlOrica Rădeanu și-mi zice: să nu mi se spună
că Iac favoritisme. Eu dau priori
tate celor ce stau la jind să se spele
de rușinea... cozilor".
Limbajul . poate părea enigmatic,
dar omul ni-1 explică : Decretul
Consiliului de Stat cu privire la
buna aprovizionare a populației re
prezintă o măsură cit se poate de
binevenită împotriva celor care, îndesîndU-și cămările cu mult peste
nevoi, dereglau desfacerea ritmică,
rațională a produselor alimentare.
Dar acest act normativ a constituit,
totodată, un serios stimulent pen
tru reglarea unor conștiințe afectate
de morbiil egoismului.
...Vine deci spre casiera un
bărbat Intre două vîrste. Poartă o
sacoșă voluminoasă, pe care-o tot
mută cu piciorul. Șoptește încurcat:
„cințpe iilei și zece zahăr". Si tot
cam cu behii-n pămint, in loc să
scoată bani... ii primește. Bombăne
cam înciudat : „Ce mi-a trebuit
mie? M-am cărat cu ele la ducere,
și acum la întoarcere. Așa-i cind te
iei dubă...". Aceeași scenă, aproape
simultan, se petrece la „Alimen
tara" din șos. Colentina. bloc 10, nr.
24. Cetățeana M. D„ trecută de
prima tinerețe, poartă un geaman
tan voluminos : 21 kg de zahăr.
Șovăie în fata casieriței, vrea să
stea de vorbă cu „șefa", cu respon
sabila magazinului. Nicultoa Ghenrghilă. Cunoștințe de vreo lună... din
vedere. Căci, in repetate rinduri.

lucrătoarea din comerț îi atrăsese
atenția neobositei „stringătoare" de
zahăr și ulei, „clientă" permanentă
la cozi : „De ce vă trebuie atît
zahăr, atît ulei ?“ „Să fie acolo, că
nu se știe", răspunsese „hiperprudenta". Acum, cu realismul firesc
(deși intirziat). își aducea nivelul
cămării la normal. „Ce mi-a tre
buit mie așa ceva?".
Intrăm și la „Autoservirea" din
str. Doamna Chica 6. bloc 3. Un
lucrător. împreună cu responsabilul
magazinului. Vlad Istrățeanu. in
ventariază
ultimele,
„retururi".
Restituirile au continuat și in
cursul zilei de ieri ; nu s-a făcut
nici o obstrucție celor care s-au
hotărît. fie și mai tirziu. dar de
bună voie, să reintre pe terenul
corectitudinii civice' Cantități apre
ciabile de ulei, făină, mălai, zahăr.
Ba chiar... scobitori. Aduse de ce
tățeni diverși ca virstă, ca profesii.
Cu-aceeași
firească
expresie :
„Ce-mi trebuia mie
Lăsăm la o parte nesfîrșitele șl
de cele mai multe ori absurdele
„motivații" care i-au îndemnat pe
unii să-și umole pînă la refuz că
mările cu orice produs care, ziceau
ei, „nu se găsește", omițind „micul
amănunt" că tocmai din ce „nu se
găsea" adunau cu zecile de kilogra
me. „Trudeau" cănind pină aproape
de epuizarea sipetelui... conștiinței
civice. Afirmtnd încă o dată cU
tărie normele eticii și echității so
cietății noastre, a muncii, Decretul
Consiliului de Stat a constituit, un
necesar instrument de reglare a
vieții noastre sociale. Și totodată.

de reglare a unor constante debusolate de avariție, de egoism rapace.
Iar faptul că cei mai multi dintre
cei ce-și găseau rostul vieții în
burdușirea cămărilor sint readuși
acum Ia realitate de gîndul că zecile
de kilograme de zahăr se cuveneau
unor zeci de familii, sau (de ce
nu ?) de teama față de consecințele
posibile în cazul că ar fi perseverat
în nerespectarea legii, reprezintă
dovada cea mai elocventă a utili
tății acestui act normativ, atît pen
tru colectivitate, cit și pentru fie
care ins în parte.
Urmările imediate ale acestui do
cument semnat de șeful statului,
tovarășul Nicolae CeaUșescu, și
aprobat cu căldură de toți cei ce se
simt cu gindul și fapta membri ai
marii familii a muncii, stat vizibile.
— Că mărfuri sînt suficiente pen
tru un consum normal, o vede toa
tă lumea. Chiar si cei mai puțin
încrezători in... cifre, ne spune vinzătoarea Georgeta Stoian. de la
complexul „Teiul doamnei". Luni, la
ora 17. am pus în vînzare 450 ki
lograme de zahăr. In raft, civili
zat. Si ce credeți ? N-am izbutit
să-I desfacem pînă la Ora închi
derii.
— Uleiul vărsat, după cum Ve
deți. se vinde fără nici Un fel de
dificultate, ne convinge „pe viu"
șefa de unitate a ..Alimentarei" din
Colentina. bloc 10. Zahărul, măla
iul la fel. Două-trei persoane la
rînd. nu mai mult.
Iar la „Autoservirea" din stra
da Doamna Ghica a trebuit să...
așteptăm lingă raft pînă clnd un

cumbărător a luat o pungă de za
hăr. îl cheamă Radu Pîrcălăbescu,
e muncitor la I.T.B. îl întrebăm
cind a cumpărat ultima dată zahăr.
— Acum O săptâmînă si ceva.
Zbătîndu-mă printre fel de fel de
inși, „apucători", sau simpli naivi,
care dădeau crezare unor zvonuri
absurde și alarmante, ridicole.
Uite că zvonurile astea nu-s debit
braf în ochii nesocotitilor. Si de
multe ori sînt lansate nu fără anumite interese, tocmai de Către
speculanți.
în încheierea scurtului raid, o
întilnim ne tovarășa Floarea Neagu.
controlor de calitate la „Aversa",
îsi făcuse cumpărăturile înainte de
intrarea în schimb.
— Cum atl găsit magazinul ?
— Civilizat, liniștit, rational. De
cretul Consiliului de Stat, semnat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
boartă-n el gindul nostru, al tu
turor. Ce rost are si ne seama cui
lăcomia, de parcă nu noi ne-am pro
duce bunurile de care avem ne
voie ? A. cei care nu se prea dau
în vînt la producție si vor ban ne
muncit de la mine sau de lă al
tul. aceia să-si primească pedeap
sa meritată. Acum e rihdul nos
tru. al meu. al altora ca mine, al
familiilor noastre, al întregii opinii
muncitorești să acționăm în spiri
tul normelor noastre etice. Barlndu-le drumul tuturor acelora care
ar încerca să ne perturbe viata so
cială. prin lăcomia nemăsurată.

Laurentiu DUȚA

Respectarea riguroasă a prețurilor de mercurial
expresia legăturilor economice firești dintre sat și oraș

DIN SCRISORILE CETĂȚENILOR
„Susținem Decretul, care răspunde intereselor

și cerințelor omului ce muncește"
Ca toți cetățenii cin
stiți ai țârii, minerii
din Valea Jiului au
primit cu deosebită
mulțumire
Decretul
privind măsuri de Com
batere a acelor apucă
turi care loveau iii
buna aprovizionare a
populației. Decretul 0glindește O dată mai
mult grija conducerii
partidului și statului
hostru pentru condi
țiile de trai ale oame
nilor, pentru respecta
rea normelor eticii și
echității socialiste.
Măsurile prevăzute
în Decret răspund in
tru totul Intereselor șl
cerințelor omului care
muncește cinstit, care

doar vom mai găsi ce
n-au apucat să goleas
că hrăpăreții șl specu
lanții. Trebuia să li se
dea acestora cu tărie
peste mină, să știe că
într-un stat ca aî nos
tru, într-o societate a
Oamenilor muncii, in
teresele celor ce mun
cesc sint lege, că le
gea o facem noi, nu
egoiștii șl paraziții.
Sprijinim din toată
inima aplicarea fermă
a prevederilor Decre
tului.

își face datoria pentru
a mări avuția națio
nală. Trebuia să se
pună capăt tendințelor
de sUpraaproViziohare.
în brigada noastră de
lucru sîntem 33 de mi
neri și ntf o dată s-au
rostit vorbe tari, de
indignare despre acei
lacomi că lăcustele
care „curăță" rafturile
în timp ce noi facem
eforturi să dăm țării
cit mai mult cărbune.
Noi n-avem timp de
pierdut, să stăm cu
ceasurile la rînd ca să
cumpărăm
alimente
sau să trebuiască să
Venim de nu știu cîte
Ori la magazine, doar-

Constantin POPA
miner, șef de brigadă,
întreprinderea minieră
Lupeni

„Legea pedepsește pe cei ce pun mina
in buzunar străin; e drept să sancționeze

și pe cei ce iau din sacoșa
Ca să spun sincer,
apariția Decretului nu
e o surpriză- De o
bună bucată de timp,
Văzindu-i pe unii cum
cară alimentele cu sa
cul și cu portbagajul,
spuneam că trebuie să
urmeze, că vor urma
negreșit măsuri de or
dine, să-i infrîneze pe
lacomii in care — cutn
spune vorba populară
— parcă intrase stre
chea. Decretul ne dă
deplină satisfacție, atit mie, cit și colege
lor mele. Sîntem femei
Ocupate, aVem obliga

tul. Și dacă legea pe
depsește pe cine pune
hlinâ
în
buzunare
străine, nu e drept să
sancționeze și pe cine
ia dlh sacoșa altuia ? 1
Consider binevenit
Decretul care, fără a
priva pe nimeni de
cele necesare, va pune
capăt exceselor, aca
parării de către unii in
detrimentul tuturor ce
lorlalți.

ții profesionale, gos
podărie. copii de cafe
ne ocupăm, iar apro
vizionarea devenise o
problemă.
Ajungeai
să te împrumuți cu
cite-o jumătate sticlă
de ulei, în timp ce al
ții își ticsiseră cămări
le cu 50—60 de litri.
Este important, este
bine că există măr
furi care să ajungă pe
trebuința omului. Ca
să aibă toți, trebuie
insă ca fiecare să-și
ia atît cit îi trebuie.
Cine ia mai mult în
seamnă că ia de la al

Lucrătorul din comerț să

celorlalți"

Millana OSE
întreprinderea
„Tableta" —
București

i

ie exemplu

de corectitudine

Go în fiecare zi, Piața Obor - bine aprovizionată. Sint mărfuri pentru
toată lumea și pentru toate gusturile (foto nr. 1). Exlștă și varză. Prețul ?.
-3 lei kg. Așa scrie pe mercurial, dar Constantin Grigore din comuna
Tărtășești, sectorul agricol Ilfov, împărțise marfa lui in două : o mica parte,
3 lei kg, iar cea mai mare parte, trei lei... bucata (foto nr. 2). Mergem,
însoțiți de intendentul pieței, spre masa unde desfăcea motcovi Constan
tin Tănase din comuna Măgurele, sectorul agricol Ilfov. Vinzătorul ne-a
spus atunci că morcovii costă 4 lei kg. Am mers 20 de pași Spre ieșite
și ne-a chemat lumea înapoi. T. C. vindea din nou morcovii cu 7 lei kg.
(foto 3) Imagini de Eugen Dichlseanu

Ca lucrător din co
merț. ca om care tine
la-, demnitatea profe
siei sale și. care re
gretă ori de Cite ori
ea este compromisă
datorită abaterilor itnora dintre noi, m-am
btieitrăt de adoptarea
recentului Decret al
Consiliului de Stat
privind buna aprovi
zionare a populației.
Este o reglementare
izvorîtă din spiritul
de corectitudine ăl so
cietății noastre.
Unii dintre lucrăto
rii din comerț, conștienți de răspunderea

lor, au acționat și înaii)te de apariția De
cretului pentru a com
bate tendința unor
cumpărători hulpavi.
Desigur, figurile uno
ra difitre acești cum
părători hrăpăreți ne
deveneau
cunoscuteîncercam să-i mal
temperăm, să le spu
nem că nU se cade să
se poarte astfel, dar
nu prea aveam ce le
fade, nu exista o re
glementare legală cU
care să fie infrinațL
Unii spuneau, fără
jenă, că n-au mai
cumpărat, că vin pen-

tru prima dată (marfă
le-o ținea cineva pe
afară). Unul din ei a
vrut chiar să-l bată
pe un Vîhzător de-al
nostru Cind acesta i-a
spus că nu-i mal
vinde.
Iată de ce consider
că Decretul Va anăra
pe toți cei corecti. pe
cumpărători, pe vinzătorl. împotriva elemen
telor necinstite.

Mihai SZILAGHI

responsabilul
complexului comercial
„Maramureșul"
din Bala Mare

Ce fac vînzâtorii detașați în magazinele

de legume și fructe din Capitalâ?
Piața Obor. Zorii zilei. în rîndul
numeroșilor cumpărători, cerem unui producător individual un kilo
gram de morcovi. „Cit costă?". „8
lei". Privim .mercurialul pieței, pe
care scrie: «Morcovi: preț — 4 lei».
„De ce 6 lei, cind prețul legal e
doar. 4 lei?". „Păi, eii vi-i pot da și
pe alese". „Nu v-a cerut nimeni «pe
alese»".
îl întrebăm, in fata încasatorilor
și a intendentului pieței — Teodor
Amuza — pe producător : „Cit
costă o coasă in magazinul din co
muna dv.?". „18 lei" — ne răspunde.
„Și ce ati zice dv. dacă, într-o bună
zi, vinzătorul de la magazin v-ar
cere pe ea 36 lei?". „Aș zice că e
un speculant".
Replica, aparținînd lui Nicolae
Olaru. din comuna Cornetu, județul
Giurgiu, producător de legume, a
fost promptă: dacă vinzătorul retri
buit de stat cere mai mult decit
prețul mărfii, e speculant. Dar
atunci de ce Nicolae Olaru pretin
de pe un kilogram de morcovi
prețul dublu decit cel arătat în
mercurial? Poate că nu înțelege,
sau se face că nu înțelege, un lucru
elementar : prețurile n-au fost afi
șate pe mercuriale „ca să fie", ci
ca să fie respectate, cum sint și
prețurile de stat. Ar fi inechitabil
și imoral ca producătorii din mediul
rural, care își procură marfă de la
stat la prețuri fixe, convenabile,
să-și vîndă, pe de altă parte, produ
sele proprii la oraș cu preturi um
flate. Nemaivorbind de faptul că
populația din mediul rural îsi cum
pără produse industriale la aceleași
prețuri fixe de ani de zile. Pot fl
atunci socotite ca juste. drepte, ca
zurile cind pentru mărfurile agricole

se cer prețuri mai mari, uneori cu
mult prea mari față de cele prevă
zute in mercurial? Problema rapor
turilor între aceste prețdri este o
latură esențială a alianței dintre
muncitori și, țărani, a legăturii din
tre oraș și săt, o problemă de echi
tate și de etică.
...Alături de masa la care vinde
Nicolae Olaru se află un alt pro-

procedează vinzătorii, ca dv„ umflă
prețurile și vă spun că «cine vrea
cumpără, cine nu, nu» ? Ce părere
aveți ?“.
Interesant, din mai multe punc
te de vedere, un episod din piața
„Unirii11. Chiar în „gura pieței" o
producătoare (Gherghina Stancu
din comuna Mihăilești — Giurgiu)
ne îmbia să cumpărăm usturoi.

Vechea zicală „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face“
sau ce-ar zice producătorul ce încalcă mercurialul

dacă și comerțul socialist i-ar cere suprapreț
pentru mărfurile pe care le cumpără ?
ducător, Dumitru Cuțăr, din comu
na Vărăști, județul Giurgiu. Vinde
roșii, gogoșari, ardei. Are preturile
afișate, identice cu cele din mercu
rial. Ne spune : „Eu așa vînd. Nu-i
aprob pe cei care cer pe produsele
lor mai mult decit zice legea. Noi,
toamna, cind ne vin ajutoare din
fabrici și instituții pentru recoltat,
ne bucurăm. Atunci de ce, pe urmă,
cind ne ducem la piață, să le cerem
supraprețuri acestor oameni ? !“
Ne continuăm raidul prin piață.
Filofteia Radu, din comuna Bogați»
județul Argeș, cere pe un kilogram
de pere 10 lei, iar pe mercurial
scrie, mare, să se vadă de la o
poștă «6 lei
*.
„De ce?" -- o între
băm. „Păi, perele mele... Cine vrea,
cumpără, cine nu...“. „Dar dumnea
voastră, cind vă duceți în magazi
nele de stat după stambă, tot așa

Prin realizarea sarcinilor de producție
în agricultură, prin îndeplinirea obliga
țiilor de livrare la fondul de stat se
asigură aprovizionarea ritmică cu pro
duse agroalimentare, în cantități îndes
tulătoare, a fiecărui cetățean.

„Cum îl dați?“. „20 lei funia". Funia,
cit o palmă, nu cîntărea nici 0,300
kg. Deci, un kilogram 70 lei! Nu de
parte, alt , producător particular,
Ivașcu Ioachim din comuna Voinești — Dîmbovița, in loc să vîndă
perele cu 6 lei, le vindea cu 8. In
tervine un controlor, un taxator
care îl amendează cu 50 lei.
După o jumătate de oră ne du
cem și noi la Ivașcu și cerem un
kg de pere. „Cit costă?". „8 lei".
L-am întrebat : „De ce? Că doar
acum o jumătate de oră ati fost
amendat!". „Da, am fost, dar acum
toată ziua nu mă mai amendează
nimeni. îmi convine să plătesc o
amendă — zilnic — în valoare de
50 lei".
Intendentul pieței, Petre Ioniță,
furnizează o „explicație": Legea nr.
28 din 1976, la articolul 40, litera c,

prevede amendă pentru nerespec
tarea prețurilor, dar nu specifică
daca amenda poate sau nu să fie
repetată, pentru aceeași vină,
ori. de cîte ori se produce — sau
numai o dată pe zi". Iată și cauza
pentru care atunci cind aplicăm
amenzi nu prea sîntem luati in
seamă. 50 sau 100 lei, amenda pen
tru o zi de desfacere a sute sl mii
de kg de marfă cu suprapreț e
pentru incorecți 0 nimica toată".
Desigur, lucrul cel mai important
este să se manifeste înțelegere re
ciprocă, spirit de echitate, pornind
fie și de la adevărul elementar ăi
proverbului «ce ție nu-ti place,
altuia nu face!». Este un subiect pe
care factorii educativi de la sate
ar trebui să-l abordeze mai insis
tent, cu mai multă perseverentă,
pentru a lămuri că aceasta este o
problemă de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea și întărirea legătu
rilor economice dintre sat și oraș, a
relațiilor dintre oamenii muncii de
la orașe si cel de la. sate, intre toți
membrii societății noastre socialis
te, tovarăși uniți prin aceleași in
terese fundamentale.
Legea este lege pentru toti si tre
buie respectată întocmai, și la sat,
și Ia oraș, de către toată lumea.
Aceasta este ideea insușită și apli
cată de marea majoritate a pro
ducătorilor care vin cu produsele
lor in piețele orașului. Normal, iar
dacă unii totuși nu Înțeleg această
idee, practică in continuare prețuri
de speculă, trebuie să simtă rigori
le legii. Iar prin îmbinarea actiVitătii educative cu aplicarea mai
eficientă a legii, pot să disbară
nedoritele excepții...

Gh. GRAURE

Intensificînd și sporind în condiții de
echitate schimbul de mărfuri dintre sat
și oraș se asigură satisfacerea mai bună
a cerințelor tuturor oamenilor muncii, se
întărește temelia economică a alianței
muncitorești-țărănești.

Mulți pontează, puțini lucrează
Acum, toamna, cind se string
roadele câmpului, unitățile I.L.F.
trebuie să asigure, intr-o perioadă
relativ scurtă de timp, desfacerea
unui volum sporit de produse, insilozind totodată rezervele de mar
fă pentru sezonul rece. Pornind de
la această realitate, de la cerințele
îmbunătățirii condițiilor de apro
vizionare a populației, de la fap
tul că vihzările sint cu circa 30 la
sută mai mari decit în 1980, Di
recția generală comercială a Capi
talei a luat '6 serie de măsuri or
ganizatorice, in scopul reducerii
timpului afectat de cumpărători
pentru procurarea mărfurilor ne
cesare. Astfel, au fost organizate
circa 400 puncte suplimentare de
vînzare — care s-au alăturat celor
450 de unități stabile. Totodată, a
sporit cantitatea de legume vînflute sub formă preambaiată (îndeo
sebi cartofi), ceea ce a condus Ia
descongestionarea punctelor de
desfacere, la creșterea operativită
ții in servirea cumpărătorilor. Incepind cu săptămina trecută s-a
prelungit cu o oră programul ma
gazinelor de legume și fructe (ora
de inchidere este acum 20, in loc
de 19). iar in timpul pauzei de
prinz s-a stabilit ca, prin rotația
vânzătorilor. Să funcționeze in per
manență in piețe puncte de des
facere â fructelor (struguri și
mere), precum și a legumelor mai
intens perisabile (roșii și ardei).
în contextul acestor măsuri se
înscrie și inițiativa organelor co
merciale ale Capitalei de a detașa
în perioada toamnei la unitățile
I.L.F., Gostat și Agroooop din pie-

țe peste 400 de vinzători din între
prinderile comerciale nealimentare.
Cum s-a asigurat realizarea măsu
rii de către factorii din subordine ?
...Piața Ilie Pintilie. în eviden
țele organelor comerciale figurează
ca detașați 30 de lucrători : in rea
litate lucrează doar 7. Restul, fie
nu s-ău prezentat deloc în unități,
fie au venit doar o zi și au lipsit
apoi o săptămină. ...Piața Sudului,
din cartierul Berceni. în pontaje
figurează 12 lucrători detașați ; in
realitate sint prezenți doar 7. Piața
Titan : 10 'pe hirtie, 3 în prăvălie.
Piața Miniș din cartierul Balta
Albă : repartizați — 8, prezenți
— 2. Piața Pantelimon : in evi
dentă 12, in unități 7. Piața Doro
banți : cei 14 detașați erau... 10.
Nu vom risipi spațiul cu relata
rea „motivațiilor" și „explicațiilor"
celor care poartă răspunderea neîndeplinlrii acestei initiative orga
nizatorice, bine concepută, dar in»
consecvent aplicată. Cert este că nici
conducerile unităților de legume și
fructe și nici conducerile unităților
de la care au fost detașați cei îh
cauză n-au controlat cum se res
pectă măsura stabilită. S-a lăsat
totul la latitudinea unuia sau al
tuia dintre șefii de magazine, la
libera decizie a lucrătorilor res
pectivi.
Deci este necesar ca măsura or
ganizatorică judicioasă să fie în
soțită de un control eficient și ope
rativ al Direcției generale comer
ciale a Capitalei. Altfel, păcat de
bunele intenții.

Mihai IONESCU

Intr-o societate ca a noastră, în care
a fost lichidată exploatarea, nu poate fi
îngăduită specula, care înseamnă o prac
tică antisocială și anfisocialistă, o sursă
de cîștiguri necinstite, de înavuțire a
unora pe seama celor mulți.

Perechi pe scena r

Secretarul primăriei Comu
Luncii, județul Suceava, Nicolae
Zoița, ne scrie : „Comuna noas
tră are 9 sate. Unul dintre ele
se cheamă Băișești. Numele lui
s-a transformat in renume, oda
tă cu laurii ciștigați la faza fi
nală pe țară a Festivalului na
țional „Cintafea României" de
către echipa de dansuri popu
lare de aiei. De cind au aflat
această veste, oameni din dife
rite colțuri ale țării ne scriu și
ne întreabă cine sint cele 16 pe
rechi de dansatori atit de minu
nați și.„ (aureați. Pentru
cei
care ne-au adresat întrebări, ar
fi un bun prilej de a afla răs
punsul, iar pentru cei peste 650
de cetățeni din comuna noastră
abonați la ziarul „Scinteia" ar
fi o mare bucurie să vadă scrise
citeva rinduri la „Faptul divers"
despre Consătenii lor. Pe scurt,
absolut toți membrii echipei
laureate din Băișești sint țărani
cooperatori. Și, pe deasupra, toa
te cele 16 perechi de pe scenă
sint... perechi și in viata
de
toate zilele, adică soți și soții".
Să fie sănătoși și... succes de
plin și in noua ediție a festiva
lului.

Electricienii

| neglijenfi
unu!

et autobasculantă a rupt
alidin firele electrice care
I mentau
cu energie Un grajd al
cooperativei agricole din Sin
județul Brașov. La fața
I petru,
locului au sosit doi dintre luoratorii întreprinderii de rețele
Brașov pentru reface
rea circuitului electric : Ladislau
I electrice
Bitay și Dumitru Samotlă. Lucrind cu 0 neglijentă condam
cei doi au făcut 0 legă
I nenabilă,
tură greșit, puntnd sub tensiu
întregul grajd. Urmarea : electrocutarea a trei vite care se
I aflau
in acel moment in grajd.
Noroc ci restul animalelor se
găsea afară, la pășune, altfel...
I
I Profesor
„exmatriculat"
I Adrian Sorin Crețu, inginer în
tr-o unitate din Craiova, a
și ca profesor la Li
I funcționat
ceul industrial „Electroputere".
Abdlcind de la etica omului de
la catedră, profesorul de ocazie
pretins și a primit bani de la
I acîțiva
elevi. Pentru ce ? Pentru
d le pune la dispoziție, gata fă
cute, proiecte de diplomă si ma
I chete
de diverse instalații exe
cutate de absolvenți din anii an
teriori, pe care „profesorul" le
I ceului.
subtilizase din laboratorul
li
Elevii nu âu acceptat „oferta", dar profesorul i-a ameninmt că nu vor trece examenul,
I tntrucit
el va face parte din co
misia de examinare. Pentru fap
ta săvlrșttă, profesorul a fost
I exmatriculat,
urmind ca jude
cătoria să-l stabilească și cuve
I nita notă la purtare.

J De

I
I
I

la un chibrit...

S-a intimplat in satul VlerȘani, județul Gorj. Trei fetițe,
intre 4 și i ani (două dintre ele
sutori), au fost lăsate fără nici
o supraveghere. Și-au găsit loc
de joacă un pod plin cu fin. Șl
au început să se joace cu chibri
turile. Finul a luat foc șl s-a
mistuit in flăcări tot podul. Cele
trei fetite n-au mai putut
fi
salvate...

I
I Fuga lui Didilă
Ștefan Didilă din municipiul
I Alexandria
a plecat la drum cu
autoturismul l-TR-8135. La un
dat, mașina a început
I sămoment
meargă in ztg-zag. Didilă . a
controlul volanului si a
devenit aiitorul unul accident de
I pierdut
circulație, tn loc să anunțe fi sd
aștepte sosirea unui echipa) al
miliției, Dldită a fugit, ca un
I laș,
de la locul faptei. Avea fi
motto > mirosea a băutură de la
Șt, colac peste pupăză,
I ola poștă.
atitea infracțiuni s-a adăugat
și aceea că nu poseda permis de
Așadar, un record de
I conducere.
infracțiuni care va fi „omologat"
I delege.lege și pedepsit tot după
I Toreadorii...
Pe la miezul nopții, Ion fierea,
I gestionar
la bufetul nr. 2 din
Girbov (Ialomița), împreună cu
Popa și Radu NanI cușoferiis-auMarin
furișat in gospodăria lui
Nicolae Ranete. Făcind-o pe
cei trei s-au îndrep
I toreadorii,
tat glonț spre taurul din grajd.
Acesta, trezit din somnolență, a
luqt prin surprindere și pină
I fost
să-și amintească precum că și
coarnele sint bune la ceva, s-a și
urcat intr-un camion
I pomenit
(21-IL-5886). Pe drum, zărind
paza obștească, toreadorii... hoți
abandonat taurul șt s-au
I aupierdut
in noapte, cu farurile de
la mașină stinse. Tocmai bine ca
intr-un obstacol,
I săceeanimerească
ce s-a și intimplat, mașina
fiind avariată. Urmează nota de
I plată.
realizată de
I șlRubrica
Petre POPA
corespondenții „Scinteil
*
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ÎN DEZBATERE MUNCITOREASCĂ

Pînă la sfîrșitiil acestei săptămîni

Planul și pregătirea producției
din anul viitor

SEMĂNATUL GRÎULUI - ÎNCHEIAT 1N TOATE
JUDEȚELE, PE TOATE SUPRAFEȚELE PLANIFICATE!

Argumentul cel mai solid pe care
s-au bazat și de la care au început
de fapt dezbaterile din adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor
muncii de la întreprinderea „Laromet“ din Capitală, in care au fost
analizate și aprobate cifrele de plan
pe anul 1982, l-a constituit niVtelul
actual al rezultatelor obținute. Așa
cum au ținut să remarce absolut toți
cei care au luat cuvintul în adunareă
generală, faptul că in cele nouă luni
ce au trecut din acest an unitatea și-a
îndeplinit și chiar depășit sarcinile de
plan la producția fizică și marfă, va
loarea producției nete, productivita
tea muncii și la beneficii reprezintă
o temelie sigură pentru demararea
in bune condiții a activității încă din
primele zile ale anului viitor.

ÎN MOD DEOSEBIT SE IMPUNE 0 MAXIMĂ MOBILIZARE A FORJELOR ÎN JUDEȚELE RĂMASE ÎN ORMĂ
„Stadiul însâmînțârilor la data de 13 octombrie
în ,7 județe în care lucrările sînt râmase în urmă
Județul

Suprafața
planificată
(in ha)

Suprafața
semănată

Rămas de insămintat
(in ha)

TimâșArad
Bihor
Călărași
Caraș-Severin
Constanta
Neamț

107 000
82 000
62 000
51 000
20 500
84 500
33 500

53
56
59
60
63
63
69

51 500
36 000
25 000
20 300
7 600
31 500
10 350

Datele din tabelul de mal sus În
fățișează situația însămlnțăril griu
lui în cooperativele agricole din ju
dețele in care această lucrare este
mal întirziată (realizările fiind cu
prinse între 53 si 69 la sută din
prevederi). Se desprinde concluzia
că, îndeosebi în aceste județe, au
rămas de însămîntat mari supra
fețe, ceea ce impune o puternică
mobilizare a forțelor pentru ca lu
crările să se încheie pină la sfîrșitul acestei săptămîni. în acest

— De fapt, cred că in primul rind
trebuie să fim atenți la creșterile de
producție prevăzute începind chiar
din trimestrul IV al acestui an. a ară
tat in cuvintul său tovarășul Radu
Nicolau, șeful secției nr. 1 de produc
ție. Practic, în acest trimestru tre
buie să atingem nivelurile de produc
ție prevăzute pentru trimestrul I al
anului 1982. Cred că in felul acesta
putem asigura cea mai bună pregă
tire a producției pe care urmează să
o realizăm in anul viitor. De aceea,
dincolo de rezultatele bune obținute
pină acum este necesar să analizăm
cu cea mai mare atenție, în spirit cri
tic și in special autocritic, felul cum
au fost aplicate măsurile stabilite tot
de noi in adunarea generală de la
începutul acestui an. Nu putem păși
mai departe fără să vedem cum am
muncit pină acum, chiar dacă rezul
tatele obținute ne dau un sentiment
de satisfacție. Aceasta cu atit mai
mult cu cit noi știm bine, că in orga
nizarea și desfășurarea procesului de
producție sint incă multe lucruri de
pus la punct, că unele din obiectivele
pe care ni le-am propus nu le-am
îndeplinit integral.

scop trebuie acordată o atentie deo

sebită recoltării porumbului, elibe
rării terenului de coceni, astfel
încit tractoarele să poată intra
neîntlrziat la arat și pregătirea pa
tului germinativ. Lucrindu-se cu un
număr sporit de mijloace tehnice și
în două schimburi — noaptea la
arat și ziua la semănat — viteza
zilnică va spori substanțial, ceea ce
va permite ca însămințările să se
încheie în această săptămînă pe
toate suprafețele, in toate județele.

Relatdii ale corespondenților „Scînteii"

Semănatul griului la C.A.P. Jiriău, județul Brăila. Șefa de fermă, Marcela
Barangă, și inginerul-șef al cooperativei, Dunțitru Slabu, controlează cali
tatea lucrării
Foto : Corneliu Ifrim

CĂLĂRAȘI
Măsurile

au

luate

în

ultimele zile

asigurat creșterea

ritmului

lucrărilor

TULCEA
Mecanizatorii
de

lucrează

zi și de

Cu cîteva zile în urmă, în unele
unităti agricole din județul Tulcea
se produsese o gîtuire, o neconcor
dantă între capacitatea de lucru a
tractoarelor repartizate la arături si
cea a semănătorilor, care împiedica
realizarea vitezei planificate la însămințat. Treouia să se intervină de
urgență pentru intensificarea arătu
rilor- și a pregătirii terenului. Pen
tru rezolvarea acestei situații, co
mandamentul județean a hotărît
concentrarea tuturor forțelor me
canice disponibile. Astfel, 10 trac
toare din consiliul unic Mahmudia,
unde lucrările erau mai avansate,
au fost deplasate în consiliul Isaccea. De asemenea, 30 de tractoare
de la întreprinderea de îmbunătă
țiri funciare au lucrat, timp de 10
zile. în consiliile Baia și Casimcea.
Un mare număr de tractoare au
fost scoase de la transporturi și re
partizate la arături. în plus, o parte
din suprafețe n-au mai fost arate,
ci pregătite direct cu discul tractat
de A-l 800. Astfel, mecanizatorii
dispun acum de front de lucru pen
tru două zile la semănat, iar nu
meroase cooperative agricole de
producție, intre care cele din Valea
Teilor. Lăstuni, Tulcea, Enisala, Văcăreni, „6 Martie", Fintîna Mare
s.a., au încheiat duminică seara
această importantă lucrare.
Am urmărit în unitățile agricole
din consiliile agroindustrială Tulcea
si Babadag modul în care se în
făptuiesc măsurile luate de coman
damentul județean Tulcea pentru
intensificarea însămintării griului,
în timp ce cooperativele agri
cole din consiliul Tulcea sînt
foarte avansate la semănatul
griului, I.A.S. Tulcea semănase
din cele 2 500 hectare Plani
ficate doar 900 hectare și mai avea
de arat 400 hectare. Pentru încadra

în

schimburi

noapte

rea în perioada optimă a semănatu
lui au fost concentrate pe terenu
rile acestei unităti 18 semănători,
25 tractoare U-650 la arat, 2 trac
toare A-l 800 cu discuri, 29 tractoa
re cu discuri și combinatoare. Rit
mul crescut la pregătirea terenului
se datorează și organizării schimbu
rilor de noapte. Mecanizatorul
Constantin Funieru de Ia C.A.P.
Nufărul, lucrînd în schimb prelun
git de 12—14 ore pe zi. a executat
această lucrare (două treceri cu
discul) pe 54 ha în trei zile. Se re
marcă. de asemenea, preocuparea
specialiștilor pentru adaptarea sis
temei de mașini la condițiile pe
care le oferă terenul.
După cum ne relata ing. Stefan
Gavriliță. director al direcției agri
cole județene, pentru creșterea rit
mului de lucru au fost organizate
schimburi de noapte cuprinzind 700
de tractoare care, în perioada de
vîrf a acțiunii, au realizat 2 000 hec
tare pe schimb.
Trebuie arătat că intensificarea
vitezei de lucru la semănat nu se
face in dauna calității. La C.A.P.
Sabangia se seamănă pentru prima
oară grîu de sămintă într-o solă
după sfeclă. în această unitate lu
crările solului au fost adaptate în
raport de plantele premergătoare.
După porumb. în urma recoltării
mecanizate și eliberării terenului,
s-a executat arătura, iar după 10
zile discuirea, fertilizarea și însămîntatul.
După modul cum se desfășoară
semănatul griului în unitățile agri
cole tulcene există toate condițiile
ca această lucrare să se încheie
în cursul acestei săptămîni.

Lucian CIUBOTARU
Neculai AM1HULESE1

Se pregătește terenul pentru semănatul griului Io I.A.S. Corobio, județul Olt
Foto : N. Ciorei

Județul Călărași este unul din
județele din sudul țării în care se
mănatul griului a întîrziat mult.
Pină ieri, 13 octombrie, această lu
*
crare s-a executat pe 66 la sută
din suprafețele prevăzute a se cul
tiva in I.A.S. și 60 la sută in coo
perativele agricole. De ce această
înitirziere ? Ce măsuri se iau pen
tru încheierea însămînțării griu
lui pină la sfîrșitul acestei săptă
mîni ? Ne răspunde tovarășul Nicolae Zainea, secretar al comite
tului județean de partid :
„întirzierea de 2—3 zile față de
epoca optimă la ^semănatul griului
este cauzată, în primul rind, de
faptul că anul acesta s-a micșorat
ponderea amplasării griului după
cereale păioase, mărindu-se in
schimb suprafețele după plante
care ajung la maturitate mai tirziu, cum este cazul porumbului.
Au existat greutăți in ce privește
asigurarea mijloacelor de transport
și a pieselor de schimb, a motori
nei și uleiului.
în seara zilei de 13 octombrie
mai erau de semănat 28 000 hecta

re cu griu. Comitetul județean de
partid a stabilit noi măsuri meni
te să asigure ca toate suprafețele
să fie însămințate pină simbătă.
între acestea amintesc deplasarea
de tractoare in cadrul consiliilor
agroindustriale și între consilii, în
deosebi la întreprinderile agricole
de stat care sînt rămase în urmă
— Drumul Subțire, Pietroiu, Grădiștea și Ciocănești. In mod deo
sebit se urgentează arăturile pe
cele circa 13 000 hectare. De ase
menea, s-a organizat schimbul II
pe 1 800 tractoare. Prin aceste mă
suri a fost posibil să se creeze un
front de lucru la semănat de
15 000 hectare, care ajunge pentru
circa două zile de lucru. La toate
acestea aș adăuga că membru bi
roului comitetului județean de
partid se află în această perioadă,
zi și noapte, în unitățile agricole,
unde îndrumă și sprijină desfă
șurarea in ritm susținut a lucrări
lor".

Aurel PAPADIUC

BOTOȘANI
Mijloace

in

tehnice

sprijinul

intirziate

Constantin Buzilă) ocupindu-se în
mică măsură de mobilizarea oame
nilor pe cimp.
Ce s-a întreprins concret pentru
ca și în consiliul agroindustrial Să
veni semănatul griului să se incheie
cit mai grabnic ? Notăm mai întîi
că, la intervenția directă a secre
tariatului Comitetului județean de
partid Botoșani, s-a reglementai
aprovizionarea cu carburanți pen
tru toate cele peste 300 de trac
toare din dotarea’, S.M.A. Pe de altă
parte, începind de marți, 13 octom
brie. au trecut să lucreze pe ogoare
toate tractoarele existente de la di
ferite unități ale orașului, iar nu
mărul mecanizatorilor a fost supli
mentat cu încă 30 din rîndul per
sonalului secției locale de confecții,
cooperației meșteșugărești, liceului
agroindustrial etc., astfel incit in
prezent munca la arat și pregătirea
terenului se desfășoară permanent
in două schimburi. De asemenea,
s-a organizat transferul tractoare
lor din unitățile în care semănatul
s-a incheiat -în cele in care lucră
rile sint rămase in urmă.
Sigur, e foarte bine că fruntașii
Vin în sprijinul restanțierilor, ceea
ce va face ca in cel mult 3—4 zile
să se incheie semănatul și in consi
liul unic agroindustrial Săveni. Dar
era mult mai bine dacă restanțierii
nu ar fi ajuns în această situație.

Silvestri AILENE1
corespondentul

„Scînteii"

Pentru dezvoltarea zootehniei, pentru asigurarea
hranei animalelor pe tot timpul iernii

TOATE RESURSELE DE FURAJE —
GRABNIC RECOLTATE SI DEPOZITATE!
în aceste zile, odată cu intensi
ficarea lucrărilor de insămințare și
recoltare, trebuie să se acționeze
mai hotărît în fiecare unitate agri
colă, in fiecare județ pentru stringerea și depozitarea din timp a
furajelor necesare întregului elec
tiv de animale, din toate sectoarele
agriculturii. Conducerea partidului,
subliniind cerința dezvoltării mai
accentuate a zootehniei, creșterii
producției de carne și lapte, în ve
derea asigurării unei bune aprovi
zionări a populației, a indicat să
fie luate măsuri ferme pentru re
zolvarea radicală a problemei fu
rajelor, pentru recoltarea și depozi
tarea tuturor nutrețurilor, a tutu
ror resurselor cimpului.
Cu atît mai mult este necesar ca
oamenii muncii să realizeze aceste
sarcini cu cit în cimp se află acum
mari cantități de furaje, iar în si
lozuri și finare există incă mult loc
pentru depozitarea lor. Din datele
furnizate de Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare rezultă c.ă,
pină la data de 12 octombrie, finul
a fost depozitat doar in proporție
de 54 la sută în întreprinderile
agricole de stat și de 77 la sută in
cooperativele agricole. Cantități de
fin mai mari au fost depozitate în
județele Cluj, Mureș, Călărași,

Constanta, Neamț și Sălaj. Cele
mai mici stocuri de fin, față de
cele prevăzute, s-au depozitat in
cooperativele agricole din județele
Caraș-Severin, Gorj, Giurgiu, Hu
nedoara, Prahova, Satu Mare și
Vrancea. în multe unități, din aceste județe nu s-a asigurat nici
jumătate din stocul de fin necesar.
Pentru realizarea producției de car
ne și lapte la nivelurile planificate
este imperios necesar ca unitățile
din aceste județe să treacă grabnic
la cositul otavei fînețelor, al ierbu
rilor, lucernierelor dezvoltate.
Concomitent cu recoltarea acestor
furaje de pe toate suprafețele, tre
buie strinse gospodărește, transpor
tate și depozitate în fermele zoo
tehnice sau cît mai aproape de căile
de acces variatele resurse de nu
trețuri grosiere și suculente. Este
deosebit de important să nu se
piardă nimic din resursele vegetale
existente in cimp, tot ceea ce poate
constitui hrană pentru animale să
se stringă cu grijă !
O parte din deficitul de fin poate
și trebuie să fie substituit cu nu
trețuri însilozate, de bună calitate.
Din totalul de 16 milioane tone de
nutrețuri prevăzute a fi insilozate
pină la sfîrșitul acestei luni. Ia 12
octombrie se aflau insilozate mal

coeficient de scoatere a metalului na
ne poate mulțumi. Iar dacă ne gindim la sarcinile pe care le avem în
anul viitor, cred că vremea discuții
lor a trecut și trebuie să luăm ime
diat măsuri pentru îmbunătățirea
tehnologiilor și a disciplinei in
muncă".
Iar faptul că absolut toți cei care
au luat cuvintul în adunarea gene
rală s-au referit intr-un fel sau altul
la necesitatea întăririi ordinii și dis
ciplinei este o invitație directă adre
sată comitetului de partid pe între
prindere pentru desfășurarea unei
munci politico-educative mai susți
nute, mai eficiente. Așa cum bine
remarca unul dintre vorbitori, „este
nevoie să lucrăm și cu oamenii, nu
numai cu utilajele".
Observații deosebit de interesante
și utile-s-au făcut și cu privire la
folosirea capacităților de producție.
„Pină nu de mult discutam despre
necesitatea punerii mai rapide în
Adunarea generală
funcțiune a noilor capacități de pro
a oamenilor muncii
ducție, a spus maistrul Dumitru
Iacob. Iată că in noua hală a început
de la întreprinderea
să se lucreze, dar unele utilaje stau
pentru că nu este asigurată forța de
„Laromet" din Capitală
muncă". Ce se întîmplă ? La ora ac
tuală, întreprinderea dispune de nu
mărul mediu scriptic de personal
să nu se depășească consumurile
prevăzut prin plan. Totuși, în ulti
materiale normate, a spus muncitorul
mul timp au fost puse în funcțiune
specialist Gheorghe Vlad. Mă refer
o serie de noi utilaje, moderne, ce
In mod concret la aplicarea acordului
pot asigura realizarea acelor produse
global. Știm că in ultima perioadă
calitativ superioare care să deter
am extins această formă de organi
mine creșterea mai rapidă a valorii
zare a producției și a muncii. Totuși,
producției nete. „Este bine că am în
trebuie să mai umblăm la metodolo
ceput să asimilăm in fabricație o
gie, să extindem aplicarea acordului
serie de produse noi, cum ar fi țevi
global pe brigăzi și echipe, așa cum
le din cupru pentru conductele de
a cerut conducerea partidului, perso
frină și alimentarea cu benzină a
nal tovarășul Nicolae Ceausescu.
autoturismelor, a spus Ion Goea,
Munca trebuie in așa fel organizată
șef de atelier in hala nouă. Păcat
incit flecare om să știe precis ce are
insă că o serie de utilaje nu lucrea
de făcut din momentul cind intră in
ză deoarece ne lipsește forța de
schimb pină la terminarea programu
muncă. Și răul este cu atit mai mare
lui. Mai mult trebuie să facem si
cu cit pe aceste utilaje putem fabrica
pentru recuperarea și atragerea in
produse absolut necesare economiei
circuitul productiv a materialelor renaționale, care in prezent se aduc
folosibile. Noi lucrăm cu pietre abra
din import. Utilajele noastre stau,
zive, carburi metalice cu wolfram și
iar produsele pe care le putem rea
alte materiale scumpe, deficitare, dar
liza pe aceste utilaje se importă cu
pe care nu le recuperăm și valorifi
o mare cheltuială de valută. Nu este
căm in totalitate, fie in unitatea
normal".
noastră, fie la alți beneficiari. Dacă • Fără îndoială, la întreprinderea
livram la Combinatul din Tirgoviște
„Laromet" trebuie să se ia incă
sculele uzate poate că primeam și
multe măsuri pentru extinderea me
noi întreaga cantitate de otel aliat
canizării
și automatizării, reducerea
de care aveam nevoie. De aceea,
personalului indirect productiv, or
propun ca in planul de măsuri să se
ganizarea științifică a producției, in
prevadă și organizarea unui colectiv
tr-un cuvint, pentru folosirea rațio
de specialiști care să analizeze toate
nală a forței de muncă. Totuși, Mi
propunerile oamenilor muncii făcute
nisterul Industriei Metalurgice tre
pentru economisirea materialelor, a
buie să analizeze cu exactitate ne
energiei.
cesarul real al întreprinderii in ce
La necesitatea întăririi disciplinei
privește numărul de muncitori, ast
tehnologice și a muncii s-a referit și
fel incit utilajele să lucreze la în
muncitorul-topitor Alexandru Măr
treaga capacitate. Să nu se piardă
gărit : „Dacă am fi gospodărit cu
din vedere că aici Se mai po-t pro
mai multă grijă materiile prime și
duce circa 7 000 tone de laminate
materialele recuperabile, a spus dinneferoase, care la ora actuală se
sul, la ora actuală cheltuielile mate
aduc din import. Hotărîrea colectivu
riale planificate nu ar fi fost depă
lui, exprimată în adunarea generală,
șite. Știm bine că materiile prime
este să fabrice aceste produse : exis
cu care lucrăm noi sint cuprul, alama,
tă și baza materială necesară, așa
bronzul, deci materiale scumpe,
că rămine de rezolvat numai o pro
aduse din import. Și totuși nu recu
blemă organizatorică.
perăm in totalitate metalul din cenu
șile de la turnătorie. Nici actualul
Ion TEODOR

și mecanizatori —

unităților

Ieri după-amiază, in județul Bo
toșani mai rămăseseră de însămințat 13 000 hectare cu griu. Este ade
vărat că unitățile din unele consi
lii agroindustriale — Darabani, Coțușca, Cindești, Frumușica, Ripiceni și altele — au incheiat această
lucrare. în altele insă însămînțările sînt foarte intirziate, intre acestea numărindu-se cooperativele
agricole din consiliul agroindustrial
Săveni .(aproape 3 200 hectare).
Cauzele sint puse mai ales pe sea
ma neajunsurilor in aprovizionarea
cu combustibil.
Oare deficiențele în aprovizionare
sînt determinate de lipsa carburan
ților din bazele PECO din județ ?
Nicidecum. Ele au fost generate de
distribuția^ arbitrară, birocratică a
cotelor destinate județului pe fie
care stațiune de mecanizare in par
te. De aceasta se fac vinovati atit
directorul trustului S.M.A., ing. Pe
tru Rotaru, cit mai ales șeful de
pozitului județean PECO. Vasile
Lăzărescu.
Nu-i însă singurul aspect ce a
dus la înregistrarea de restanțe
mari la eliberarea terenului, arat,
pregătirea patului germinativ și se
mănat in unitățile din consiliul
agroindustrial Săveni. Chiar in cele
mai apropiate unități agricole de
sediul consiliului — cooperativele
agricole Săveni și Petricani — eli
berarea terenului de culturile pre
mergătoare s-a desfășurat foarte
anevoios, cadrele de conducere ale
unității și ale orașului (primar,

/

Asemenea aprecieri au fost făcute
de mulți dintre participanții la dez
bateri. Și tocmai spiritul critic al in
tervențiilor este dștigul cel mai mare
al adunării generale. în darea de sea
mă se arătase că, pe 9 luni, un sin
gur indicator nu a fost îndeplinit. Cei
care au luat cuvintul au ținut' insă
să sublinieze că acest indicator este
unul foarte important : cheltuielile
materiale, care au fost depășite cu
3,4 lei la 1 000 lei producție-marfă.
Insistenta cu care s-a revenit asupra
acestui indicator reflectă o bună în
țelegere a exigențelor, a cerințelor
noului mecanism economic<>-financiar de către participanții la dezba
teri. Și iată de ce.
în anul 1982 se. prevede ca producția-marfă a întreprinderii să crească
cu 6 la sută față de acest an. Un
spor pe deplin realizabil în situația
în care de curind in unitate a fost
pusă in funcțiune o nouă și modernă
capacitate de producție. Dar tot în
anul viitor, așa cum au remarcat
mulți vorbitori, valoarea producției
nete urinează să crească cu 11,6 Ia
sută. Concluzia : eforturile trebuie
îndreptate cu precădere in direcția re
ducerii cheltuielilor materiale, a rea

lizării unor noi sortimente de pro
duse, de mai mare tehnicitate, cu o
valoare superioară și care in același
timp să incorporeze mai puține ma
terii prime și materiale. Atentia în
tregului colectiv al întreprinderii tre
buie, prin urmare, orientată nu atît
spre găsirea unor noi soluții pentru
sporirea cantitativă a producției, în
trucât capacitățile necesare sînt prac
tic asigurate, ci spre identificarea re
zervelor și posibilităților existente
pentru îmbunătățirea ei calitativă,
pentru creșterea eficientei economice.
— Pornind tocmai de la raportul
dintre sporul care trebuie realizat in
anul viitor intre producția fizică și
valoarea producției nete, este nece
sar să luăm măsuri acum pentru
mai buna organizare a locurilor de
muncă, astfel incit să se realizeze zil
nic producția planificată și nicăieri

♦
puțin de 9,4 milioane tone. Re
furajelor, să se preocupe de reali
zultate superioare mediei pe tară zarea ritmică a graficelor întocmite,
au cooperativele agricole din ju să ia măsuri energice pentru recu
dețele Maramureș, Bistrița-Năsăud,
perarea oricărei restante. în Cimp
Botoșani. Sălaj și Satu Mare. Lu se află încă multe nutrețuri grosie
crările de insilozare sînt insă mult re. îndeosebi paie, rămase din pe
intirziate in cooperativele agricole rioada secerișului, iar în zonele codin județele Călărași. Prahova, Iași, linare din centrul și nordul tării —
Giurgiu, Dîmbovița. Olt și altele. un mare număr de căpițe de fin
Faptul că aceste județe nu și-au care trebuie grabnic transportate la
asigurat pină acum, la mijlocul
locurile de depozitare pentru iarnă.
lunii octombrie, cantitățile necesare
Este de datoria organelor si or
de fin și nutrețuri insilozate arată ' ganizațiilor de partid, a consiliilor
că organele agricole și conducerile populare și conducerilor unităților
unităților continuă Vechea și păgu- agricole să acționeze operativ și
bitoarea practică de a neglija pro energic pentru grăbirea recoltării,
priile resurse de nutrețuri și a so însilozării și depozitării tuturor fu
licita altor județe sprijin pentru rajelor, pentru a asigura hrana ne
asigurarea hranei animalelor. Iată cesară animalelor și, pe această
de ce se impune ca odată cu recol bază, producții sporite de carne si
tarea porumbului, sfeclei de zahăr lapte. Aceasta este o sarcină de cea
și a altor culturi să se acționeze zi mai mare însemnătate, care izvo
de zi pentru transportul și depozita
rea resurselor vegetale furajere — răște din cerința obligatorie de a
coceni, colete de sfeclă de zahăr, se realiza autoaprovizionarea fie
vreji de leguminoase etc. Deosebit cărui județ din producție proprie,
de importantă este însilozarea co de a se livra integral și in mod
cenilor in amestec cu masa verde ritmic cantitățile de carne și lapte
din culturile duble, resturi legumi la fondul de stat, în vederea bunei
noase, colete și tăitei de sfeclă.
aprovizionări a populației, satisfa
Esențial este ca organele agricole
altor cerințe ale economiei na
să organizeze temeinic activitatea cerii
formațiilor de mecanizatori și coo ționale.
C. BORDEIANU
peratori repartizați la însilozarea

In locul justificării restantelor sint acum
necesare măsuri practice de redresare
Instalația de cracare catalitică de
ține. intre obiectivele aflate în con
strucție pe platforma petrochimică
Borzești. un loc prioritar. în primul
rind, datorită importanței ei econo
mice majore ; în al doilea rind, da
torită faptului că termenul de punere
în funcțiune a instalației a expirat
la sfîrșitul lunii septembrie. Mai grav
este insă că perspectivele de finali
zare a investiției rămin pe mai de
parte incerte. S-ar putea spune, in
această privință, că in rindul factorilor de pe șantier și-a făcut apari
ția o doză apreciabilă de... pesimism.
Bunăoară, ing. Nicolae Chirițâ. șe
ful serviciului investiții, aprecia că,
după stadiul lucrărilor de construc
ții și montaj, instalația va fi termi
nată abia peste ci-teva luni. O per
spectivă greu de acceptat ! După
atîtea analize și ședințe de comanda
ment tinute pe șantier, după atîtea
planuri de măsuri si angajamente
privind redresarea activității pe acest
mare șantier, iată o opinie cel puțin
surprinzătoare. Ce a împiedicat și
mai ales ce anume împiedică pune
rea în funcțiune a acestui important
obiectiv ?
După aprecierile tovarășului Zam
fir Stancu, directorul general al
combinatului, două sint cauzele care
au determinat această 'situație : lip
sa unor utilaje tehnologice și ritmul
lent in care muncesc constructorii și
montorii. Culmea e că aceste conclu
zii sint desprinse, acum, după prima
decadă din luna octombrie. Cum ,rămîne atunci cu măsurile și angaja
mentele vizind livrarea tuturor uti
lajelor restante pe șantier pină la
finele lunii iunie ? Greu de dat o
explicație acceptabilă, atîta vreme
cit și astăzi o serie de furnizori mai
au restante serioase. Cine sint
aceștia 1

• întreprinderea de pompe „Aver
sa" din București — cu 14 pompe
electrofuge ;
• întreprinderea mecanică din
Cimpina — cu două pompe cu roți
dințate ; (
• întreprinderea de cercetare ex
perimentală și proiectare din ClujNapoca — cu 3 pompe dozatoare ;
• întreprinderea de utilaj tehnolo
gic din Buzău — cu 877 bucăți fitingilri din materiale refractare și otel
inoxidabil ;
• întreprinderea de utilaj petro
chimic din Tirgoviște — cu 125 bucăți
armături din oțeluri aliate.
în legătură cu indisciplina unor
furnizori am aflat un amănunt sem
nificativ : zadarnic au bătut nenumă
rate drumuri delegații beneficiaru
lui la intreprlnderile producătoare,
zadarnice au fost telefoanele, cores
pondențele, adresele pentru a se cere
respectarea programului de livrări
stabilit. Rezultatul a fost total nesa
tisfăcător.
Nu pot fi ocolite cîteva întrebări :
de ce nu și-au respectat conducerile
întreprinderilor menționate cuvintul
dat și promisiunile făcute ? Au fost.

oare, aceste programe de livrări nerealiste ? Atunci, de ce nu s-a sem
nalat o atare eventualitate, chiar in
momentul in-tocmirii lor ? Iar dacă
au fost elaborate in concordantă cu
posibilitățile existente in unitățile
furnizoare, atunci de ce nu au fost
duse la îndeplinire ? în sfirșit, ce
motive au împiedicat conducerea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor Me
Mașini să-și asume in mod hotărît
coordonarea activității din întreprin
derile în subordine și să adopte mă
suri ferme pentru ca livrările să nu
rămină doar pe... hirtie ? Sint între
bări care aduc in discuție stilul de
muncă, promptitudinea și spiritul de
răspundere ale furnizorilor. Cu atît
mai mult cu cit unele dintre utila-

Pe platforma
petrochimică Borzești
______________________
jele livrate sint incomplete, ceea ce
face imposibilă montarea lor. Bună
oară, întreprinderea „Vulcan" din
Capitală a livrat cazanul de recupe
rare a căldurii fără construcția me
talică. fără suporți, fără agrafe, fără
tiranți și fără multe alte piese. Din
ce cauză ? Să mai adăugăm faptul că
alte unităti furnizoare au livrat uti
laje cu defecțiuni și nu se mai inte
resează de remedierea acestora. E
vorba de toate cele 14 dictoane fa
bricate Ia întreprinderea de utilaj
chimic din Ploiești, care necesită re
medieri, ca și conductele prefabri
cate realizate la întreprinderea de
utilaj chimic din Găești.
— E adevărat, de la Găești au ve
nit câțiva oameni să execute reme
dierile, ne spune tovarășul Nicolae
Stanciu, șeful instalației. Și-au făcut
de lucru în jurul utilajeloi- vreo trei
săptămîni și le-au lăsat în același
stadiu.
Cum își desfășoară constructorii și
montorii activitatea ? Străbătând șan
tierul, e limpede un lucru: se iroseș
te, sub diferite pretexte, un timp

foarte prețios. Ici-colo vezi cite un
om lucrind, in timp ce alții, se plim
bă sau, stau la discuții. N-am putut
afla care este indicatorul de utilizare
a fondului de timp, dar și directorul
general al combinatului și șeful in
stalației au recunoscut că aici se lu
crează in pas de voie. Nu este de lu
cra? Ba bine că nu. Pe șantier sint
utilaje sosite de luni de zile, care aș
teaptă să fie montate. Traseele teh
nologice trebuie pregătite pentru pro
be. Din cele circa 1000 de conducte
nici una nu este montată complet.
Lucrările de vopsitorie n-au început
incă și multe’ altele. Cazanul de re
cuperare a căldurii, de exemplu, a
fost montat in urmă cu cîteva luni,
dar lucrările în interiorul acestuia au
fost sistate. Ar trebui instalate con
ducte, serpentine, construcții metali
ce, apoi executată toreretarea, pre
cum și lucrările de sudură. Cum însă
lucrătorii de la grupul de șantiere
pentru montarea cazanelor nu s-au
prezentat pe șantier, activitatea a
fost stagnată. La grupul de aparate
pentru fracționare, unde mai sint de
montat destule utilaje și aparatură,
nu lucra nici un om. Tovarășul Ion
Hagiu, dirigintele șantierului, ne-a
confirmat că acesta este, de fapt, in
ultima vreme, ritmul de muncă de
pe șstntier.
Așa se prezintă, la ora actuală, si
tuația pe șantierul instalației de cra
care catalitică de la Borzești. Co
mentariile sînt de prisos. Nu este
insă de prisos ca factorii răspunză
tori de soarta acestei mari investiții
să treacă decis la acțiune, să contro
leze cu exigentă îndeplinirea măsu
rilor vizind redresarea lucrărilor, să
coordoneze direct activitatea con
structorilor, montorilor si furnizori
lor de utilaje. Nu este timp de pier
dut cu discuții și justificări. Ceea ce
se cere acum sint măsuri practice,
luate in deplină cunoștință de cauză,
măsuri energice menite să determine
fără întîrziere revirimentul așteptat.

Gh. BALTA
corespondentul

„Scînteii"

MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZATĂ
(Urmare din pag. I)

tățile beneficiare nu numai în anul
viitor, ci încă in acest an. Este vorba
de noi și importante capacități pro
ductive din ramura energetică, in
dustria metalurgică, chimie, indus
tria construcțiilor de mașini. Iată de
ce în aceste zile se impune o amplă
mobilizare a tuturor factorilor im
plicați în realizarea investițiilor —
constructori, montori. beneficiari și
furnizori de utilaje — pentru a asi
gura toate condițiile necesare intră
rii in funcțiune a obiectivelor plani
ficate în acest an. O atenție aparte
trebuie acordată urgentării lucrărilor
de montaj. Calculele arată că dacă
numai jumătate din volumul utila
jelor aflate pe șantiere ar fi mon

tate, planul de investiții pe acest an
ar putea fi realizat. Nici un efort nu
poate fi considerat prea ma-e din
partea lucrătorilor de pe șantiere
pentru accelerarea ritmului de exe
cuție și terminarea grabnică a lu
crărilor de construcții și montaj.
Fiecare zi de muncă se măsoară
acum prin miliarde de lei producție
fizică pe care o realizează colecti
vele din industrie, prin lucrări de
sute de milioane lei materializate in
investiții. Printr-o muncă exemplar
organizată, prin disciplină și malta
răspundere muncitorească, să înno
bilăm fiecare din aceste zile cu
munca noastră mereu mai rodnică,
mai eficientă, în folosul dezvoltării
economice a țării, al nostru, &1 tu
turor 1
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CRITICA LITERARĂ Șl RĂSPUNDERILE

O sinteză despre noul
mecanism economic
*)

FAȚĂ DE DESTINUL CREAȚIEI, FAȚĂ DE CITITORI
La prima vedere ș-ar
părea că moda e legată
indisolubil si exclusiv de
îmbrăcăminte și că afec
tează Îndeosebi femeia in
cadrul societății burghe
ze. Dar nu ! sint si mode
intelectuale. în toate ra
murile activităților, pină
si in stiințeie exacte. Ca
să dăm un singur exem
plu : la începutul secolu
lui nostru, in farmaceuti
că. vorba aceea, făcea
furori Pilula Pink, despre
care se pretindea că vin
decă toate bolile.
în literatură, moda se
caracterizează prin entu
ziasmul subit si generali
zat pentru o formulă
nouă, care are succes pe
undeva (mai ales in Oc
cident). Critica ar avea
ea. cea dinții, datoria să
avertizeze asupra acestui
fenomen, ca unul dăună
tor creației
autentice.
Este de amintit formula
prin care 'Sainte-Beuve a
condamnat facilitatea, etichetîitd o anumită pro
ducție inferioară, „litera
tură alimentară" (adică
menită doar să producă
venituri autorului). Titu
Maiorescu a găsit fericita
calificare pentru vorbăria
goală, denuntînd „beția
de cuvinte".
în lingvistică si într-una
din ramurile ei. stilistica,
si-au cîstigat de la o vre
me un întins teren de
exploatare două curente :
structuralismul si semio
tica.
împrumutindu-și
prestigiul de la disci plini
științifice, ca statistica si
matematica. întocmai ca
toate noutățile, ambele
uzează de un limbai ine
dit. care DOate să-si aibă
justificarea, dar derutea
ză maioritatea. ca să nu
spunem unanimitatea Iu
bitorilor de literatură, do
ritori să se lămurească
asuora unor scriitori sau
unor opere. Moda e însă.
Darcă. mai imperioasă
Dentru un număr de cri
tici. decit dorința si chiar
obligația de a se face în
țeleși nrintr-un limbaj
cit mai clar. Iată, vom
lua ca exemplificare nu
mărul festiv, dedicat de
revista
social-culturală
Ateneu, a Comitetului
județean de cultură si educatie socialistă Bacău,
editată de ziarul ..Stea
gul roșu", anul 18 nr. 3
(147) septembrie 1981. in
16 pagini (din punct de
vedere grafic, foarte în

grijit), centenarului naște
rii lui G. Bacovia. netă
găduita glorie locală, crin
naștere si ilustrare a ve
chii atmosfere a urbei.
Unul din cuvintele la
modă, lansat de Andre
Malraux. imaginarul, in
tervine sub penița mai
multor colaboratori ai
periodicului : Constantin
Trandafir. „Sfera imagi
narului". la Elvira Sorohan, „universul imagi
nar". la Ion Apetroaie
„imaginarul poetic" si
„imaginarul autumnal", la
Ion Alexandru Angheluș,
..imaginarul lui Vasile
Igna". Imaginația, cum se
spune în genere, le Pare
acestor publiciști o noțiu
ne veche si ca atare „fu-

noile discipline : structu
ralismul și semiotica.
închei relevînd altă
misterioasă familie de cu
vinte. familiară criticii de
azi. dar neînțeleasă de
public : semn, semnifi
când semnificat (după
structuralistul F. de Saussure).
Editura UNIVERS a
publicat în ultimii ani.
într-o excelentă colecție,
un mare număr de cărți
de critică si teorie litera
ră occidentală. în tradu
cere. punîndu-le astfel la
disnozitia celor ce nu cu
nosc limbi străine. Prea
bine ! Aceste cărți' exer
cită insă de Ia o vreme
o deosebită seducție asu
ora criticii tinere si chiar

„Moda" în critică
--------------- Șerban CIOCULESCU ---------------mată". In opoziție cu cea
nouă, de prestigiu univer
sal !
Se știe că unul din mo
tivele reactiunii împotri
va romantismului a fost
discursivitatea
acestuia,
repudiată de parnasieni
si de simboliști. De citva
timp însă, pentru a îhfătisa modul particular al
cite unui poet, s-a adop
tat alt cuvînt la modă:
discursul (ca si cum poe
ții toți ar fi oratori!). Ci
tim așadar : ..discursul
poetic" la Elvira Șorohan,
..discursul euforizant" la
Ion Alexandru Angheluș.
„discursul liric" la Da
niel Nicolescu si ..nivel
oropriu al discursului" la
Gh. Grigurcu.
Sinonime ale ..discursu
lui" sint alte cuvinte ia
modă. ..demersul" („de
mersul lui Aurel Pantea"
la Nicolae Oprea), după
„noua retorică" franceză,
si ..gestul" (..gestul poe
tic". la același).
Ca să spună că extinc
ția. negrul și ploaia, ele
mente obsesive in lirica
lui Bacovia. sînt servite
de o figurație variată,
loan Holban. influențat
de semiotică, scrie: „Cîmn
semantic al extincției".
..sferă semantică a negru
lui". „nucleu semantic,
ploaia". Mihai Rădulescu
menționează „structuri se
mantice" in teatru. irobrătisînd în două cuvinte

asupra celei ce a atins
maturitatea. Uneori mo
delul criticii nu este nu
mit. ca în articolul Iul
Ioan Holban. care studia
ză ..Apa si focul" în ope
ra lui Bacovia. dună mo
dul în care filozoful fran
cez de mare prestigiu
Gaston Bachelard (1884—
1965) a ..revelat" semni
ficațiile nebănuite ala
celor patru stihii. Este
însă numit de Theodor
Codreanu. care-i mai ci
tează pe Rene Glrard și
Gerard
Genette.
Din
Georges Poulet si JeanPierre Richard s-a inspi
rat Constantin Trandafir,
din Guy Michaux. J. H.
Borneque. P. Richer și
lean-Pierre Richard —
Ion Apetroaie. s.a.m.d.
Pină deunăzi, tînăra
critică si chiar cea matu
ră. mai sus pomenite, se
simțeau in securitate,
soriiinindu-se ne contra
forturile judecății critice
a lui G. Călinescu. Lu
crul devine din ce in ce
mai rar. in folosul „cri
ticii noi", de la Roland
Barthes citire, care a pus
in circulație, prin titluri
le si conținutul cărților
lui. vocabule noi. ca mi
tul si mitologia (se înțe
lege. în literatură !). pre
cum si sintagma punctul
zero. Nu mai vorbim de
cuvintul scriitură, care nu
trebuie
confundat cu
scrisul sau stilul, ci este,
ca să întrebuințăm o for

mulă argheziană. ..un
ceva cumva" in legătură
eu însăși personalitatea
scriitorului. Mi s-a întimplat să-l iscodesc pe unul
dintre cei mai oroeminenti critici din generația
celor ce se apropie de
virsta de cincizeci de ani
asupra acestei noi noțiuni,
„scriitura", ne care o fo
losește frecvent, dar nu a
fost în stare să-mi dea o
definiție dară.
Așadar, una este „scri
itura" si. alta este stilul
critic cel nou. care bîntuie în reviste, atit din
provincie, cît și din Capi
tala țării.
De pildă. în ultimul nu
măr al Vieții românești,
intr-un studiu intitulat
Ion Barbu in „tradiția
rupturii", citim : „Lată fi
gura scriiturii : „un joc
secund, mai nur".
Acest „joc secund" din
poezia preliminară a vo
lumului cu același titlu,
nu e altceva decit imagi
nea reflectată a cerului
albastru în apă. oe care
autorul spiritualist o con
sideră mai pură In acest
fel. ca mai în genere
toate cele materiale, tre
cute orin prisma spiritua
lă. Ce este însă „figura
scriiturii" rămine doar pe
înțelesul celor initiati.
chiar dacă aceștia refuză
a fi mai exoliciți.
Crede oare unul singur
dintre semnatarii artico
lelor citate că s-a făcut
înțeles eventualilor săi
cititori î Sau aceasta nu-1
interesează, totul reducindu-se la a fi intere
sant. chiar dacă rămine
neînțeles ?
Fenomenul este oare
cum generalizat, si orici
ne scrie cu vocabularul
semiotico-structuralist ac
ceptă riscul unei dublări
terminologice, al cărei re
zultat ni se oare discuta
bil. Dacă în Occident,
prin scoală, acest nou
limbai critic a devenit
inteligibil, iustificindu-se
și prin opere literare de
similară factură, aplicarea
lor la scrieri clasice, din
trecut, ni se pare discu
tabilă (oa, de pildă, in
Franța, mult discutata
interpretare a lui Racine
de către Barthes).
„Lecturarea" așa-ziselor
„excursuri" critice de Ia
noi. structuralisto-semiotice. devenind tot atit de
dificilă ca si poezia erme
tică. ne întrebăm : cui ii
folosește 1

Pentru viață, pentru pace, pentru civilizație și progres
(Urmare din pag. D

inței să lupte pentru pace
și dezarmare, pentru viață
și lumină. Așa cum au fă
cut marii oameni de știin
ță din trecutul nostru care
s-au străduit pentru popor:
Anghel Saligny, Spiru Haret, Nicolae Iorga și atîția
alții ; așa cum fac oamenii
noștri de știință de azi. lu
crători in marile institute
de cercetări, proiectări. învățămint, dar și lucrătorii
din uzine și de pe șantiere,
de unde iși spun răspicat
cuvintul : noi producem

bunurile pe care le consu
măm toți, vrem să ne bucu
răm toți de aceste bunuri,
fără șă ne temem de ziua
de miine și de orice ame
nințare. S-au creat in țara
noastră combinate indus
triale puternice, poduri mă
rețe, construcții nenumăra
te pentru locuințe, școli și
spitale. Se fac baraje
uriașe,
irigații
întinse,
centrale nuclearo-electrice.
Cite nu se fac pentru viața
și fericirea oamenilor !
Trebuie ca și noi. cei ce
activăm pe tărîmul științei.
Să facem totul pentru țara

și poporul nostru, să ne
străduim ca și oamenii de
știință din alte țări să-și
înțeleagă menirea si res
ponsabilitatea față de om.
Știința trebuie să trezeas
că speranțele umane, nu
să le stingă. Cînd sint atitea
nevoi pe glob, știința tre
buie să servească la aju
torarea omului. Aceste ade
văruri au fost arătate foar
te clar de noi. cei ce lu
crăm pe tărîmul științei, în
adunările generale ale oa
menilor muncii din institu
tele de cercetări științifice,

din invățămintul superior
cu ocazia desemnării repre
zentanților in Comitetul
național „Oamenii de știin
ță și pacea". Mă simt ono
rat că am fost desemnat de
către colectivul de la Insti
tutul central de cercetare,
proiectare și directivare în
construcții.
„Să acționăm acum, cînd
nu e prea tirziu" — cum
s-a spus in Apel. Să dăm
tot concursul celor care se
străduiesc pentru dezarma
re și pace, pentru fericirea
omului.

Știința - pentru oameni, nu împotriva oamenilor
(Urmare din pag. D

se bucură știința românească — atit
pentru realizările concrete, cit și pen
tru principiile morale pe care oame
nii de știință români le așază la baza
aotivității lor. Umanismul autentic,
creator, revoluționar, ce insuflă acti
vitatea de cercetare științifică româ
nească, idealul suprem al cercetării
care poate fi sintetizat in cuvintele
„Știința in slujba omului" sînt. de
altfel, ușor identificabile în toate
compartimentele ei. La fel și preo
cuparea statornică, în spiritul poli
ticii partidului nostru, de a conlucra
activ cu oamenii de știință de pre
tutindeni, de a pune rezultatele ști
inței la îndemîna umanității, dezi
derat cu atit mai stringent actual
mente, cu cit se constată tot mai
îngrijorătoare tendințe de a concen
tra imense fonduri materiale pentru
a produce nu bunuri pentru viață,
ci apocaliptice invenții ale morții.
Oamenii de știință de bună cre
dință din intreaga lume sint conștienți de primejdiile pe care le re
prezintă deturnarea științei de la
scopurile ei pașnice, de dezvoltare
constructivă a omenirii. Am reținut
din luările de cuvînt la simpozionul
„Oamenii de știință și pacea" cu
tremurătoare date despre efectele
genetice ale unei catastrofe nucleare,
apelul vibrant pentru ca în loc să se
construiască anual noi arme de dis
trugere, ale căror prețuri sînt o sfi
dare la starea de subdezvoltare în
cară sint nevoite să trăiască milioa
ne de oameni (astfel, un submarin
nuclear costă 3—4 miliarde de dolari),
să se aloce măcar a zecea parte a acestor fonduri pentru a înlătura fla
gelurile lumii a treia : bolile, subnu
triția, lipsa de educație.
Pe un teren receptiv, fertil, a ve
nit deci solemnul apel la conștiința
oamenilor de știință din Mesajul pe
care președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, l-a transmis sim
pozionului. în acest Mesaj am regăsit
cu toții formulate idealurile esenția
le ale umanității, direcțiile pe care,
acționind, putem face din știință un
factor de progres social pentru în
treaga lume. Ceea ce a impresionat
unanim și a întrunit adeziunea tutu
ror participanților la simpozion a fost
faptul că in Mesaj nu se constata
doar o stare de fapt, o realitate ce
poate pune în pericol destinele ome
nirii, ci erau formulate cu clarviziu
ne idei, îndemnuri la acțiuni concrete,
constructive, la organizarea unui pu
ternic front mondial al oamenilor de
știință, care să-și spună cuvintul au
torizat la O.N.U., la Conferința de
dezarmare și în alte organisme in
ternaționale in legătură cu dezarma
rea și asigurarea unei păci trainice
pe planeta noastră. Astfel ca glasul
responsabil al savanților lumii, pre
zenta lor in rindul mllitanților pen
tru pace, rolul lor in crearea unui
climat de cooperare Intre popoare,

de destindere, în care să se poată
Intr-adevăr, trebuie să facem totul,
fructifica cuceririle științei spre bi
fiecare în parte, pentru ca pacea să
nele omului, să sporească neîncetat.
fie menținută și apărată, pentru ca
armele științei să fie numai arme ale
Inspirați de Mesajul președintelui
păcii, pentru ca luminoasele idei și
României, participanții la simpozion
principii privind viata de azi și de
au lansat un Apel care propune con
miine
pe planeta noastră, formulate
stituirea unui comitet internațional
cu un acut simț al perspectivei și cu
de inițiativă al lucrătorilor de pe tăo profunzime dialectică impresio
rimul științei, prin care aceștia
nantă de președintele României so
să-și facă auzit cuvintul în toate fo
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
rumurile internaționale unde se
să se afle tot mai puternic implicate
dezbat problemele dezarmării, ale
in munca și activitatea cercetării ști
păcii, ale securității și cooperării in
ințifice. Pentru ca participarea noas
ternaționale, Faptul că pentru Comi
tră la înavuțirea tezaurului interna
tetul național român „Oamenii de
țional al științei să fie tot mai în
știință si pacea" sint desemnați
semnată. Pentru ca în marele dialog
oameni de Știință de reală valoare, de
al popoarelor să se integreze tot mai
notorietate în domeniul cercetării și,
activ și oamenii de știință, cu contri
totodată, militanți activi pentru pro
buția lor pusă în slujba vieții —
gresul societății noastre constituie o
dreptul cel mai sacru al fiecărui om,
garanție în plus că. glasul de pace al * al
popoarelor —, în slujba păcii, a
României se va face auzit cu limpe
progresului, a civilizației. Pentru ca
zime și forță de convingere și prin
știința să fie pentru oameni și nu
reprezentanții științei românești. _
împotriva oamenilor.

„Esențializarea
axiometabolicului"
într-o „istorie apocrifă a poeti
cului" (fragmente), Narcis Zărnescu se ocupă (în „Viața româ
nească" nr. 6, 1981) de „spațiul
Meta" : „spațiul alterității și, im
plicit, al negativității, al contradic
ției și complementarității, al rela
ționalului și refrențialului, al in
terferenței și indeterminăriL In
spațiul meta gravitează opera ca
hemeneutică a lumii și trans-opera
ca hemeneutică a operei. «Dincolo»
de lume se scrie lumea imaginii;
«dincolo» de istorie se cristalizează
istoria imaginarului". Ceea ce vor
să spună aceste foarte tehnice considerațiuni atinse de o acută «mis
tică terminologică» este relativ
simplu și, într-un stil mai „laic",
ele ne informează că in procesul
de creație omul încearcă să se de
pășească pe sine, căutindu-și ființa
adîncă, punindu-și, în stare activă
latențele ignorate, potențialul unor
capacități genuine. Așadar, spațiul
ficțiunii, spațiul creației poetice
bunăoară, este „locuit" de visurile
și speranțele unei ființe aspirînd
spre completa descoperire de sine
și spre perfecțiune. Autorul gă
sește chiar o expresie norocoasă
pentru a sugera situația omului
creator : „Azvârlit «afară», in labi
rintul ficțiunii, omul iși începe
transhumanta" — spre a se reîn
toarce, întregit, ca om deplin, in

propria lui ființă (istorică, morală).
De nimic nu pare justificată, pină
aici, terminologia greoaie, preten
țioasă prin intermediul căreia ni
se comunică idei simple, elemen
tare. însă o normă de lucru în ase
menea texte este înlocuirea obliga
*
torie a clarității cu obscuritatea, a
limpezimii latine (expresie atit de
uitată in ultima vreme) cu norosul
limbaj semiotic (inutil doar cită
vreme el se vede un instrument
utilizat pentru „descoperirea" unor
adevăruri la indemina oricui !).
Mai departe, autorul articolului iși
pune tulburătoarea întrebare : „Dar
ce este poezia ?" Urmează o defi
niție deconcertantă : „Plurimorfă
Si plurideterminată, amorfă si Indeterminantă, ea reprezintă una din
dimensiunile necesare ale existen
ței, in spațiul conștiinței. Poezia
— imperativ ontologic, esperanto
mitic, limbă arhetipală, sistem en
tropie, haos coerent, focar de con
tradicții, armonie diseminată —
fiind polinomică (supusă unei infi
nități de legi și ordini, este un in
definibil, adică refuză să se de-finească, să se închidă, să se sfirșească intr-un singur ritm logic.
Deși ireductibili, un implexus, poe
zia este pre-, in- și inter-determinată. in spațiul meta — nescris «ta
bel al lui Mendeleev» — formele
textului, formele poeziei sint pre
determinate (previzibile, așteptate)
de fluxul economic, de ritmurile
conștiinței, ale suprastructurii; inter-determinate (intertextualitate,
interferență tematică, semio-axiologică etc.); in-determinate («logica»

Imagina din expoziția consacrată scenografiei sovietice

Retrospectivă scenografică
O succintă istorie a scenografiei
sovietice, așa cum evoluează ea de
peste șase decenii încoace, o re
trospectivă a celor mai reprezenta
tive realizări obținute în acest do-;
meniu este prezentată publicului
românesc in holul Sălii mari a Tea
trului Național.
Corelată cu dramaturgia și regia,
situată de fapt într-o zonă de con
fluență menită să dea chip concret
ideilor literare și regizorale, să
fixeze din punct de vedere grafic
viitorul spațiu de desfășurare al
acțiunii teatrale, scenografia se do
vedește o dată mai mult o artă de
sinteză. Schițele de decor și cos
tum, machetele prezentate acum au
fost reunite din patrimoniul unor
importante muzee sovietice. Aparținînd Muzeului de stat central de
teatru „A Bahrușin", muzeelor
MHAT „M. Gorki", Teatrului Mare
Academic de Stat al U.R.S.S.. Tea
trului Mic Academic al U.R.S.S.,
Teatrului de Stat „Evg. Va.htangov",
Teatrului din Leningrad, Muzeului
de stat pentru cultură muzicală
„M. Glinka". Muzeului de stat pen
tru literatură. Ministerului Culturii
și Uniunii artiștilor plastici din
U.R.S.S., ele punctează o adevărată
istorie a celor mai de seamă reali
zări ale domeniului. O istorie in ca
drul căreia traiectoriile se ramifică
.schițind familii stilistice capabile
să ofere deschideri semnificative nu
numai asupra evoluției concepției
scenografice, ci și a celei picturale,
lată de ca, aparent atit de diferite
ca punct de pornire și ca propunere
de interpretare a textului literar,
proiectele expuse se reîntîlnesc în
receptivitatea față de tot ceea ce
este profund și primordial uman.
„Teatrul nu constituie o oglindă
reflectoare — scria Vladimir Maiakovski — ci o lentilă care mărește.
El trebuie să rețină forțele istorice
progresiste ce mătură din calea lor
rămășițele vechii lumi". Și nu întimplător, pe unul din panourile
principale ale actualei expoziții stau
schițele de decor concepute de VI.
Maiakovski in 1919 pentru piesa sa
„Misterul Buff", lucrări care atestă
remarcabile calități de desenator,
mărturii, la acest poet și dramaturg
de avangardă, audient al cursurilor
Academiei de arte frumoase, ale
Căutării neliniștite a propriilor re
surse de creativitate.
Scenografia, această artă de sin
teză, situată la întrepătrunderea și
metamorfoza unor energii spirituale
diferite, are in centrul preocupări
lor ei una din problemele funda

mentale ale artei plastice de tot
deauna — aceea a spațiului, cu toa
te implicațiile ei estetice și extraestetice. Revelatoare sînt, de pildă,
în acest sens preocupările unui ar
tist ca Vladimir Tatlin, inițiatorul
constructivismului, pentru sceno
grafie (schițele de decor pentru
„Cercetare aprofundată" de A.
Kron sau schițele de costume la
„Comicul secolului XVII" de A
Ostrovski).
Dezvoltarea scenografiei sovieti
ce are, desigur, la origini înființarea
unor noi instituții teatrale/(cum ar
fi, de pildă, Teatrul de Stat condus
de Evg. Vahtangov), ca și rezulta
tele de ordin individual ale unor
creatori precum M. Dobujinski, A.
Arapov, B. Kustodiev, P. Koncealovski, V. Egorov, F. Feodorovski,
ale căror căutări au fost preluate
și dezvoltate de artiști precum
I. Nivinski, A. Exter, K. PetrovVodkin, P. Williams.
Se află pe simezele sălii de ex
poziție. diferit exprimate, intere
sante tălmăciri ale. operei shake
speariene (Piotr Williams — ba
letul „Romeo și Julieta" de Proko
fiev, Alexandra Exter — „Romeo
și Julieta", Alexandr Tișler — „Re
gele Lear", „Richard al III-lea“,
Isaac Rabinovici — „Hamlet").
Preocuparea de a evoca o istorie
eroică, pilduitoare se dovedește a fi
in schițele de decor proiectate de
Vladimir Dimitriev pentru „Orolo
giul Kremlinului" de N. Pogodin, de
Nikolai Zolotareov pentru opera
„Povestea unui om adevărat" de
Prokofiev, de Nisson Sifrin pentru
dramatizarea romanului „Pămînt
desțelenit" de M. Șolohov. Se con
turează clar în actuala expoziție
caracteristicile unor culturi națio
nale în lucrările unor scenografi
armeni (M. Saraian), ucraineni (A.
Petrițkii), gruzini (I. Gamrekeli,
P. Oțheli, E. Ahvlediani, G. AlexiMeshișvili) sau aparținînd republi
cilor sovietice baltice (I. Blumberg,
G. Zemgal, D. Mataitene).
Scenografia contemporană sovie
tică este bogat reprezentată acum
prin lucrările uno' creatori de sea
mă precum D. Borovski, E. Kocergliin, S. Virsaladze. V. Leventhal,
E. Stenberg, D. Lider, multi dintre
ei binecunoscuți pe plan internațio
nal. Lucrările lor, ca și acelea ale
tinerei generații de scenografi afir
mate în ultimii ani dovedesc capa
citatea de a sublinia valorile mo
rale, politice, energetice ale textu
lui, de a-i pune în evidență conți
nutul afectiv și intelectual.

Afișul de teatru și operă
Sub acest titlu, in foaierul Tea
trului Foarte Mic s-a deschis, de,
curind, o nouă și interesantă ex
poziție care pune in valoare nu nu
mai bogăția, varietatea manifestă
rilor scenioe din R.D.G., ci și o re
marcabilă preocupare pentru popu
larizarea lor, pentru realizarea unor
afișe care să intereseze, să atragă,
să oprească pe virtualii spectatori.
Multe din afișele prezentate pe
simezele acestei săli, care ne-a obișnuit cu expoziții de reală tinută
artistică, se impun însă și prin in
geniozitatea soluțiilor plastice, prin
inteligența și fantezia creatoare cu
care au știut să sintetizeze ideile
de bază ale spectacolelor. Spațiul
lor devine astfel un spațiu spiri

poeziei este aleatorie și inefabilă ;
poiesis-ul se diseminează și se me
tamorfozează a-speciflc etc.".
După această lungă definiție a
poeziei tuturor timpurilor, genul,
proxim, să vedem și diferența spe
cifică, poezia modernă, in aceeași
interpretare :
„Poezia modernă
tinde, pe de o parte, către esenția
lizarea (implozie; in-pansiune) axio
metabolicului (a valorilor tropologice : metafore, metonimii, compa
rații etc.), axioritmicității, axiomelodicității etc. și, pe de altă parte,
către des-centralizare (explozie,
ex-pansiune), di-fuziunea poematemelor in toate compartimentele
existenței-eonștilnță, către deschi
derea axioritmică".
Cum se vede, din „spațiul Meta"
nimic nou despre poezie. Impenitentul excursionist, după atitea apreciabile eforturi, se întoarce cu
mîinile goale din lunga călătorie in
labirint.

0 mentalitate
ț

„provincială"

Sînt obsesii nobile, cu o înaltă
semnificație morală, și obsesii ce
ascund o discutabilă condiție moral-spirituală. De obicei acestea din
urma sînt cu grijă supravegheate
și asupra' lor se tace. Virgil Podoa
bă (Familia, nr. 9, 1981) crede alt
fel și nu ezită să-și șfezvăluie cu
„sinceritate" o obsesie, in aparență
literară, arătindu-se intens preocu
pat de chestiunea „locurilor vacan

tual deschis, învestit cu dimensiu
nile cunoașterii lucide, ale analizei
atente. Afișele pentru „Mizantropul" de Moliere, „Trei surori" de
Cehov, pentru' piese de B. Brecht
și Alexandru Vampilov prilejuiesc
o astfel de descifrare a sensurilor
simbolice 'ale spectacolelor pe care
le prezintă, tot așa cum afișele
pentru Opera de Stat, pentru Ope
ra Comică, pentru spectacolele de
la Friedrichstadtplast sau plian
tele și publicațiile de specialitate
prezentate în cadrul aceleiași ex
poziții se dovedesc eficiente mij
loace de informare, de stimulare
a interesului pentru teatru.

Marina PREUTU

te" în republica literelor ! Din
mantaua recenzentului iese la
iveală un bine echipat „șef
de personal"... studiind problema
succesiunii în ierarhia literară.
Căci lăudînd evoluția unui stimat
prozator de azi, iată ce scrie recen
zentul : „dar acum, după moartea
lui Marin Preda, el pare nevoit să
devină mai mult .decit un scriitor
de referință : un reper viu" și, în
consecință, „in acest scriitor s-ar
ascunde locțiitorul marelui dispă
rut" I Să lăsăm la o parte buche
tul de temenele, în fond, jignitoare
pentru orice scriitor adevărat, care
nu poate avea decît dispreț față de
astfel de inoportune genuflexiuni.
Să ne oprim insă la trista „men
talitate provincială" care continuă
să vadă republica literelor prin
ochelari administrativi, la anacro
nismul (și improprietatea) concep
ției după care valorile literare se
„înlocuiesc" una pe alta. Cine i-a
luat locul lui Tudor Vianu ? . Cine
l-a înlocuit pe Călinescu ? Ori pe
Sadoveanu ? Iată întrebări pe care
o asemenea concepție eronată le
poate naște și le poate întreține.
Ca și cum literatura ar fi un tram
vai din care unul coboară, iar altul
ii ia locul ! Ca orice viziune măr
ginită, mentalitatea „locului va
cant" în domeniul valorilor este în
esență nocivă : ea atentează la sta
tutul valorii, înlocuiește adevărate
le criterii ale judecății, poate crea
confuzii și perturbări în climatul
literar, unde nici o valoare reală
nu o poate înlocui pe alta.

M. COSTEA

Generalizarea nou
lui mecanism economico-financiar în toate
unitățile
productive
suscită un larg inte
res din partea specia
liștilor. deopotrivă pe
planul dezbaterilor te
oretice. cit si al prac
ticii nemijlocite. în acest puternic curent se
inscrie lucrarea prof,
univ. dr. Aneta Spor
nic — „Problematica
noului mecanism eco
nomic în tara noastră
în etapa actuală" —
apărută la Editura di
dactică și pedago
gică. Bazată pe do
cumentele de partid,
pe operele secretarului
general al partidului
referitoare la noul me
canism econom ico-financiar, pe legislația
de stat în materie, utilizind și o bogată bi
bliografie din literatu
ra de specialitate. lu
crarea are ca o primă
notă distinctivă cu
prinderea globală, dia
lectică. a subiectului abordat. Aceasta este
just, după opinia noas
tră. nu numai ca me
todologie, dar cores
punde și înțelegerii adecvate a noului me
canism. din care nu
poate lipsi nici un element constitutiv fără
a-i stinjeni funcționa•) Prof. univ. dr. Aneta Spornic : „Pro
blematica noului me
canism economic in
tara noastră in etapa
actuală" — Editura di
dactici și pedagogici.

rea. fără a-1 unilateraliza. Acordînd o
mare atenție aspecte
lor de cauzalitate și
cadru teoretic, autoa
rea este călăuzită, tot
odată, in distribuirea
internă a accentelor
din tratare, de preocu
parea de a elucida și
de a aborda practic
mai cu seamă acele
elemente care sînt mai
frecvent ridicate de
pulsul viu al vieții eco
nomice concrete.
într-un spațiu nu
foarte extins, dar cu
densitate de conți
nut. sînt analizate
consecutiv : baza obiectivă, economicosocială a mecanismu
lui economico-financiar propriu socialis
mului, procesul dialec
tic al formării și func
ționării noului meca
nism, principiile fun
damentale și condițiile
funcționării eficiente a
mecanismului econo
mic. Un amplu capitol
final examinează pîrghiile de acționare a
mecanismului economico-financiar în țara
noastră în etapa ac
tuală. Autoarea se re
feră la sistemul de
Planificare și organi
zare a îndeplinirii sar
cinilor planului de
stat, sistemul de pre
turi șl tarife, sis
temul de pregătire,
perfecționare și folo
sire a cadrelor, siste
mul de cointeresare
materială, sistemul de
echilibrare a importu
rilor cu exporturile

și sistemul financiarbancar.
Lucrarea are meri
tul evident că. ocupindu-se de problemele
specifice pe care le
ridică utilizarea fer
mă — dar. în măsura
necesitată de realitate,
și elastică — a tuturor
acestor sisteme, are
permanent în cimpul
vizual și exigențele ce
decurg din folosirea
lor concertată, din ne
cesitatea de a îmbina
cerințele dezvoltării cu
cele ale înfăptuirii
echilibrului în dinami
că. satisfăcîndu-se ast
fel. intr-o corelare ju
dicios armonizată și
ierarhizată, interesele
generale, colective șl
personale ale membri
lor societății.
Din bogatul cîmp
problematic al acestei
lucrări merită să sub
liniem și faptul că, acordîndu-se. cum era
firesc, atenție priorita
ră problemelor speci
fic economice, se pune
accentul cuvenit și pe
factorii de conștiință,
deoarece, precum se
știe, numai asimilarea
de către fiecare a ade
vărurilor reflectate în
legități, pîrghii, siste
me, mecanisme etc.
face ca toate acestea
să devină operaționale
pe tot cuprinsul socie
tății noastre, contri
buind în chip esențial
la mersul ei înainte.

Conf. univ. dr.
Vasile BOZGA

Radiografia unei' realități
*)
Cunoscute partial din
presă. Însemnările de
călătorie prin Republi
ca Federală Germa
nia ale lui Viorel Sălăgean dobîndesc, adunate in volum („Gu
tenberg la computer",
anărut in Editura po
litică), o pregnanță și
un ritm ce indică în
autor un reporter nu
tocmai obișnuit. Meti
culos. mereu preocupat
să cuprindă si să co
munice cît mai mult
din perimetrul in care
se află. documentat
solid în prealabil si is
coditor de înțelesuri,
el ne Înfățișează sec
vențe convingătoare ale
celor văzute, intr-un
limbaj propriu și pre
cis. în aparentă fără
coloratură literară. în
fond, emoția si inte
resul pe care izbutesc
paginile lui să le pro
voace in cititor sînt
susținute in mare mă
sură și de natura
scrisului său. nu nu
mai de cele înfățișate.
E un scris alert, sim
plu, direct, fără inu
tile piruete stilistice,
„Gutenberg Ia com
puter" este, deopotri
vă. o imagine pe orizontala si ne verti
cala complexului exis
tential pe care-1 întru
chipează
Republica
Federală
Germana
de astăzi. Reporterul
nu ignoră aspectele
istorice, mai vechi sau
contemporane, dar acestea sint subsumate
voinței de a surprin
de si explica mecanis
mele în desfășurare,
tendințele si tensiuni
le ce se semnalează
sau numai întrevăd.
Din acest punct de
vedere, cartea e mai
puțin una cu impresii

•) Viorel Sălăgean :
„Gutenberg la compu
ter", Editura politică.

clasice de călătorie, cît
o prospectare, o în
cercare de diagnostic
si clarificare, de apre
ciere a contextelor și
mentalităților. Sigur,
sînt multe pagini cu
descrieri de orașe,
mari Întreprinderi și
evenimente. întîlnim
destule
si
diverse
personalități sau indi
vizi cu reacții semni
ficative. autorul ne
poartă cu pricepere
prin lumea porturilor.
a micilor aglomerări
sau a marilor trusturi
si concerne, prin cîteva muiee ori prin
preaima unor monu
mente
excepționale,
dar aproape totdeauna
gindul îti este stimu
lat către cuprinderi de
ansamblu, către înțe
lesuri definitorii.
Scrisă din perspec
tiva unui om al aces
tor locuri, preocupat a
evidenția firele care
ne leagă de această
țară dar și ceea ce ne
deosebește, cartea cîștigă în relief și obiec
tivitate, indicând me
reu o atitudine con
structivă, un publicist
receptiv și lipsit de
prejudecăți, care nu
se grăbește să ne spu
nă mai mult decît știe
sau să forțeze realită
țile în direcții presta
bilite. O altă caracte
ristică relevabilă a acestor pagini e dată de
detașarea și lipsa de
complexe a autorului,
de aerul ușor ironic și
chiar familiar uneori
cu care ne introduce
în climatul acelei lumi
dinamice, nelipsite de
contraste si grave pro
bleme. generate atit
de structura internă,
cit si de sistemul de
relații internaționale
în care este angrena
tă. El întreabă, anali
zează si comoară, nu
etichetează si nu ar
gumentează cum îi

convine, ci Încearcă o
cumpănă dreaptă, o
detectare din adînc a
ceea ce numește ..cu
rent! în oceanul so
cial" al acestei țări.
Iureșul modernizării,
febra ne care o între
ține continuu acest
proces, cu. rezultate uneori extraordinare. în
plan social si indivi
dual. duce si la o
inevitabilă înstrăina
re. la un „decalai" în
tristător dintre tehno
logia de vîrf si oa
meni. fant vizibil mai
cu seamă în cazul unor tineri, dintre care
unii ajung ..rebuturi
umane" sau chiar mai
rău. Una din cauze e
fetișizarea aberantă a
banului
(„bani să
iasă", comentează ade
sea succint autorul), a
mecanizării tot mai
sofisticate căreia nu
toti sînt anti sau pre
gătit! a-i face fată, de
unde reacții neaștep
tate. unele de o vio
lentă tulburătoare. Evident. se caută solu
ții, se experimentează,
se încearcă o „reumanizare" a complexului
social, se izbutește adesea dar mereu se
ivesc probleme. Pro
bleme cu atit mai
subtile și neașteptate,
eu cât progresul se
generalizează. Domi
nă însă o mare încre
dere, o voință de de
pășire și un efort in
vestigator mereu sti
mulator.
Carte de reportaj și
de meditație, radiogra
fie complexă a unei
lumi în continuă rrtiscare, „Gutenberg la
computer" este și o
expresie a devota
mentului față de pro
fesia de reporter, pe
care autorul a știut
să și-o asume și prac
tice cu luciditate.

George MUNTEAN

Dicționarele biografice
Există o frumoasă
cu multe inadverten
tradiție de a-i păstra
țe și viciat în anexa
mereu în cinstire pe
sa de o orientare tri
oamenii de seamă care
butară unor influențe
au ilustrat în mod reacționare naționalis
strălucit creația cultu
te de extremă dreap
rală românească. Una
tă, proprii anului apa
dintre formele in care
riției (1940).
acest meritoriu cult
In anii noștri, ase
al valorilor trecutului menea inițiative au
6-a manifestat au fost
fost mai numeroase,
dicționarele biografice
mai substanțiale și
și, înrudite cu ele, vo ,mai riguroase sub as
lumele de evocări
pect științific. Dar
biografice.
dacă exceptăm dicțio
încă din 1869 apă
narele biografice liter
rea la Pesta volumul
rare (patru în ultimul
„Panteonul
român.
deceniu), care s-au
Portretele și biografii
bucurat de atenție,
le celebrităților ro
fiind recenzate și stirmâne", compus și e- „ nind chiar polemici,
ditat de Iosif Vulcan, alte dicționare biogra
autorul observând că
fice au fost mai puțin
comentate, chiar cînd
este „prima publicațiune română in felul au constituit apariții
de referință, ca volu
acesta". Clteva decenii
mul „Von Honterus
mai tirziu. in 1898. se
zu Oberth" („De la
tipărea la București
„Dicționarul contimpo Honterus la Oberth"),
ranilor din Româpia
elaborat sub coordo
1800—1898",
publicat
narea lui Hans Barth
de Dimitrie R. Ro(Ed. „Kriterion", 1980)
setti ; in 1905. Con
și care include o sută
stantin Erbiceanu por
de biografii de oameni
tretiza pe „Bărbații
de știință șl cultură
culți, greci și români
germani din Transil
și profesorii de la Avania. Din anul 1965,
cademiile de la Iași și
in cadrul Bibliotecii
București", iar în 1929,
Centrale de Stat, apa
Iuliu Moisil alcătuia,
re lucrarea „Aniver
clasificat pe profe
sări culturale" (două
siuni, un dicționar al
volume anual, redac
personalităților origi
tor Evelin Fonea).
nare din Transilvania
De-a lungul celor 15
sub titlul „Românii
ani de publicare, vo
Ardeleni din Vechiul
lumele apărute contu
Regat și activitatea
rează o reușită „enci
lor pină la războiul
clopedie
biografică",
întregirii
neamului".
adesea utilizată cu
Cel mai amplu dicțio
prilejul unor acțiuni
nar biografic antebe
culturale
aniversatilic a fost „Enciclope
ve, oferind date ce
dia Cugetarea" de Lu
altfel ar necesita în
cian Predescu, foarte
delungi căutări.
bogat în informație,
Există, pe de altă
dar, din păcate, inegal.
parte, remarcabile dic

ționare regionale „Per
sonalități ieșene" de
Ionel Maftei (din care
au apărut pină acum
trei masive volume),
„Cultura, știința și
arta în județul Galați"
(redactor coordonator:
Nedelcu Oprea), „Căr
turari brașoveni. Sec.
XV—XX. Ghid biobi
bliografic" (coordona
tor științific : Ilie Moruș). ..Profiluri mure
șene" (autori : I. Chiorean, L. Kocziany,
V. Nițu, Gr. Ploeșteanu), „Reprezentanți ai
Dobrogei in știința și
cultura
românească"
(autor : Constanța Că
lin eseu).
Desigur, nu sînt lu
crări fără cusur ; une
ori biografiile sint
prea succinte (Galați),
alteori supraîncărcate
(Mureș) ; in unele ca
zuri selecția se opreș
te asupra unor nume
minore
(Constanța).
Dar asemenea lipsuri
pălesc față de multi
tudinea datelor pe
care autorii au reușit
să le acumuleze, pu
tem spune, să le șalveze de la uitare, adesea privind perso
nalități despre care
informația era lacuna
ră, atit români, cit și
de kite naționalități de
la noi, care, în strinsă
frăție, au creat marele
nostru patrimoniu de
valori. Dar „fondul de
aur" care se acumu
lează în acest fel este
neîndoielnic demn de
orice eforturi și poate
constitui o bază traini
că pentru alcătuirea
unui mare dicționar
bibliografic național.

I. M. ȘTEFAN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Statelor Unite ale Americii
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul DAVID B. FUNDER
BURK a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu din partea președintelui
S.U.A.. Ronald Reagan, cele mai bune
urări personale, iar poporului român
urări de succes în dezvoltarea pa
triei. în același timp, ambasadorul
S.U.A. a subliniat că președintele
Reagan își exprimă speranța că rela
țiile dintre Statele Unite și România
vor continua să se dezvolte pe baza
respectului reciproc.
în cuvintarea prezentată cu acest
prilej de ambasadorul american se
relevă că relațiile politice, economice
și culturale româno-americane au
cunoscut și cunosc o evoluție pozi
tivă. „Sînt conștient, domnule pre
ședinte — se spune în cuvintare —
de rolul pe care l-ați avut în întă
rirea relațiilor româno-americane și
vă asigur că guvernul meu aprecia
ză și împărtășește pe deplin inte
resul dumneavoastră". în cuvintare
se relevă faptul că în anul 1980 co
merțul bilateral a cunoscut o puter
nică dezvoltare, depășind cifra de 1
miliard de dolari preconizată în
cursul convorbirilor din 1978 dintre
președintele Carter și președintele
Nicolae Ceaușescu. iar rezultatele
crimelor sase luni din acest an do
vedesc că există condiții ca si în
1981 această cifră să fie. de aseme
nea. substantial depășită.
în continuare. în cuvintare se fac
referiri la contactele româno-ameri
cane desfășurate cu actuala admi
nistrație americană. Se subliniază,
totodată. însemnătatea acestor Con
vorbiri pentru intensificarea relațl> sr dintre S.U.A. si România. „Do
rim, de asemenea — se arată în cu
vintare — să continuăm schimburile
în domeniile științific, tehnic, cultu
ral și al legislației, încredințați că
aceste domenii oferă un teren fertil

pentru proiecte de interes reciproc".
Cuvintarea evocă, totodată, conlucra
rea româno-amerioană pe plan in
ternational. arătînd că. deși într-o se
rie de probleme România și S.U.A.
au poziții și aprecieri diferite, cele
două țări „împărtășesc aceeași aspi
rație comună pentru o lume mai
dreaptă și mai pașnică, în care rela
țiile între state să fie bazate pe ega
litate. respect reciproc Si bună
voință".
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUSESCU
a mulțumit pentru salutul ce i-a
fost adresat si a rugat, la tîndul său.
să se transmită președintelui Reagan
și soției sale cele mai calde salutări,
iar poporului american urări de
prosperitate, pace si progres.
în cuvintarea de răspuns a șefului
statului, român se apreciază, de ase
menea, ' evoluția pozitivă a relațiilor
româno-americane. Aceste relații —se subliniază în cuvintare — se în
temeiază neabătut Pe principiile
trainice ale deplinei egalități in
drepturi, respectului independentei
si suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, principii consa
crate în documentele comune rOmâno-amerlcane convenite lâ nivel
Înalt. Arătînd că- promovarea acestor
principii constituie chezășia dezvol
tării unor raporturi normale intre
națiuni, a asigurării Păcii, securității
si cooperării Internationale, cuvin
tarea relevă că ne baza acestora se
poate asigura o dezvoltare si mai
puternică a relațiilor româno-ameri
cane.
în continuare, se arătă că schim
burile comerciale, științifice, cultu
rale. artistice s-au dezvoltat conti
nuu. subliniindu-se. totodată, existen
ța a numeroase posibilități în vederea
extinderii si aprofundării conlucrării
dintre cele două țări. „Considerăm —
se spune în cuvintare — că bunele
relații dintre România si Statele
Unite sînt în interesul ambelor țări

Conferință de presă prilejuită de apropiata deschidere
a Tîrgului internațional București
remarcat că 36 de țări vor prezenta
exponatele în cadrul unor pavilioane
oficiale. în mod firesc. România va
fi principalul expozant, care, prin
intermediul a peste 450 de întreprin
deri de comerț exterior, centrale in
dustriale, unități de producție, de
cercetare și proiectare, își va pre
zenta o cuprinzătoare și diversifica
tă ofertă la export.
, în Cadrul conferinței de presă or
ganizatorii au prezentat pe larg mă
surile întreprinse de Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, de Camera de
Comerț și Industrie a Republicii So
cialiste România pentru a asigura
tuturor participanților la TIB ’81
condiții dintre Cele mai bune pentru
desfășurarea unei activități rodnice,
menită să contribuie la dezvoltarea
schimburilor reciproce. Să întărească
prestigiul acestei manifestări econo
mice internaționale. (Dan Con
stantin).

Ieri a avut loc în Capitală, la
complexul expozițlonal din Piața
Scinteii o conferință de presă prile
juită de apropiata deschidere a Tir**
gului internațional București, aflat la
cea de-a Vil-a ediție. Au luat parte
ziariști români și străini, directori ai
pavilioanelor țărilor participante, re
prezentanți ai unor ministere econo
mice. specialiști din centrale indus
triale și întreprinderi de comerț ex
terior.
în cadrul conferinței de presă s-a
arătat că TIB ’81, organizat sub de
viza „Comerț, cooperare, dezvoltare",
va reuni, timp de 9 zile, intre 15 și
23 octombrie, peste 1 250 de firme din
România și alte 44 de țâri din Eu
ropa, Asia. Africa, Australia. Ameri
ca de Nord și de Sud, Ceea ce dove
dește, pe de o parte, potențialul in
continuă creștere al economiei ro
mânești și, pe de alta, interesul par
tenerilor de peste hotare pentru am
plificarea schimburilor economice și
tehnico-științifice cu țara noastră. De
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• Campionatul mondial de fotbal
pentru echipe de juniori continuă
astăzi Cu disputarea meciurilor semi
finale. Selecționata României, califi
cată in urma Victoriei cu 2—1 în jo
cul cu Uruguay, va intimi la Mel
bourne reprezentativa R. F. Germa
nie. Partida va fi condusă de arbi
trul scOtiah Valentine.
Cealaltă semifinală se va disputa
la Sydney între, echipa Angliei și
formația Qatarului, revelația cam
pionatului.

• Campionatul diviziei A la fotbal
continuă astăzi cu meciurile etapei a
9-a. Cele două jocuri din Capitală
se vor disputa în cuplai ne stadionul
.2’ August", cu începere de la ora
1 . dună următorul program : Spor
tul studențesc — Progresul Vulcan și
Steaua — Dinamo.
în tară se vor desfășura următoa
rele partide : Politehnica Timisoara —
U. T. Arad i Chimia Rm. Vîlcea —
C. S. Tîrgoviște ; F.C.M. Brașov —
S. C. Bacău ; Jiul Petroșani — F. C,
Constanta ; F. C. Argeș Pitești —
Universitatea Craiova ; Corvinul Hu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16,
16 și Î7 octombrie. In tară s Vremea se
va ameliora treptat, dar va rămîhe
răcoroasă la începutul intervalului.
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi
de scurtă durată, dar cu caracter izolat.
Vînt moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre 3 și 13 grade.
Izolat mai cobortte în depresiuni, iar
cele maxime între 8 șl 18 grade, local
mai ridicate la sftrșltul Intervalului.
Condiții de brumă tn regiunile din
nordul țării, tn București t Vreftiea se
va ameliora, dar va rămîne răcoroasă
noaptea și dimineața. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi de sCurtă durată.
Vînt moderat. Temperaturile minime
Vor fi cuprinse intre 8 șl 11 grade, iar
maximele Intre 16 și 18 grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

• PROGRAM ANTIPOLUARE. Un grup de oa
meni de știință a început, sub
egida O.N.U.. elaborarea unul
amplu studiu privind comba
terea poluării maritime la țăr
mul Africii de Sud-Est și in
Oceanul
Indian.
Ambițiosul
program se va extinde asupra
unei vaste zone de coastă și
maritime din Somalia, Cornul
Africii, Kenya, Tanzania și Mozambic, cuprinzind. de aseme
nea, insulele Madagascar, Mau
rice, Seychelles și Comoro.
Echipa de specialiști examinea
ză poluarea prin hidrocarburi
și deversări industriale, moda
litățile de conservare a resur
selor și ecosistemelor de coastă
și maritime, nivelurile atinse
de poluare și pericolele pe

FOTBAL
nedoara — F. C. Olt ; A.S.A. Tg. Mu-

râs — Universitatea Cluj-Napoca.

• în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal (zona
europeană) sînt programate pentru
azi 9 meciuri : Austria — R. F. Ger
mania. Albania — Bulgaria (grupa 1):
Olanda — Belgia. Irlanda — Franța
(grupa a 2-a): Tara Galilor — Islan
da (grupă a 3-a); Ungaria — Elveția
(grupa â 4-a): Grecia — Danemarca
(grupa a 5-a): Portugalia — Suedia,
Irlanda de Nord — Scoția (grupa a
6-a). Sîmbătă. 17 octombrie, se va
disputa partida dintre echipele Iu
goslaviei si Italiei (grupa a 5-a),
• Aflat la Bangkok cu prilejul
unui turneu pe Care-1 întreprinde în
țările din sud-estul Asiei, președin
tele Federației internaționale de
fotbal (F.I.F.A.). Joao Mavelange. a
declarat că Viitorul campionat mon
dial pentru echipe de juniori se va
desfășura în anul 1983. Pentru orga
nizarea competiției si-au depus oină
în prezent candidatura federațiile de
specialitate din Canada. MeXic și
Guatemala. în Continuare, campiona
tul mondial ăl juniorilor se va dis
puta în America de Sud — în 1985,
Europa — 1987 si Asia — 1989.
• Marți Ia Gy6r. în campionatul
european de fotbal pentru echipe de
tineret, echipa Ungariei a învins cu
scorul de 5—1 (2—0) selecționata El
veției.

si ponoare si. în același timp, repre
zintă o contribuție concretă la cauza
Păcii si cooperării Internationale".
în cuvintare este relevată, de ase
menea. posibilitatea extinderii conlu
crării româno-americane ne plan in
ternational in vederea sporirii con
tribuției la soluționarea constructivă
a marilor probleme ce confruntă
omenirea. „în actualele împrejurări
— se subliniază în cuvintare — este
de datoria tuturor statelor, indiferent
de mărime, de orînduirea lor socialnolitică. de diferentele de păreri intre
ele. să-si intensifice activitatea si să
conlucreze tot mat strins pentru
oprirea încordării internaționale și
pentru reluarea si continuarea cursu
lui sore destindere, a politicii de co
laborare. independentă si pace.
România este hotărîtă să-si aducă
întreaga sa contribuție la promova
rea acestei politici, mllitînd neabătut
Pentru solutionarea, prin tratative, a
tuturor conflictelor dintre state, pen
tru înfăptuirea dezarmării si. în pri
mul rind, a dezarmării nucleare,
pentru încheierea cu bune rezultate
a reuniunii general-europene de la
Madrid, astfel incit să se asigure or
ganizarea unei conferințe de dezar
mare si încredere oe continent, con
tinuarea procesului de securitate șl
colaborare inițiat la reuniunea de la
Helsinki".
în încheierea cuvîntării este expri
mată speranța că dialogul la nivel
înalt româno-american va continua
în folosul celor două țări.
Dună prezentarea scrisorilor de
acreditare.
președintele
Nicolae
Ceausescu a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul David B. Fun
derburk.
La solemnitate si convorbire au
participat Stefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, si Silviu Curticeanu. secretar prezidențial si al Con
siliului de Stat.
Au fost, de asemenea, nrezenți
membri ai Ambasadei S.U.A. la
București.

în județul Bacău
s-au încheiat
însămînțările de toamnă
Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Bacău au încheiat însămîn‘ tarea griului, orzului si a celorlalte
culturi de toamnă pe întreaga su
prafață planificată.
Raportînd acest succes, în tele
grama adresată C.C. al P.C.R.. tova
rășului Nicolae Ceaușescu. de Comi
tetul județean Bacău al P.C.R. se
spune 1 Terminarea însămintărilor
într-o perioadă de timp mai scurtă
decit in anii anteriori se datoreste
efortului deosebit depus de oame
nii muncii de pe ogoare. în primul
rind de către mecanizatori. însufle
țiți de chemările si îndemnurile mo
bilizatoare oe care ni le-ati adresat
cu prilejul Congresului țărănimii Si
al vizitelor de lucru pe care le-ați
efectuat în județul nostru.
în aceste zile, actionînd în lumi
na indicațiilor dumneavoastră, date
cu prilejul recentei vizite de lucru
făcute în unitățile agricole din ju
dețul Călărași, eforturile tuturor Ce
lor ce muncesc pe ogoarele jude
țului Bacău, in frunte cu comuniștii,
sînt concentrate spre strîngerea de
pe cimp a întregii producții de po
rumb. sfeclă de zahăr, recoltarea si
livrarea legumelor si fructelor, strîn
gerea în întregime a furajelor si
executarea arăturilor adinei de
toamnă.

Terminarea recoitărli
cartofilor în județul
Covasna
Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Covasna — români și ma
ghiari — au încheiat una din cele
mai importante lucrări ale campaniei
de toamnă — recoltarea Cartofilor de
pe întreaga suprafață cultivată, pro
ducțiile obținute permițînd județului
să onoreze integral obligațiile con
tractuale la cartofi.
în telegrama trimisă C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
spune : Militînd cu hotărîre pentru
traducerea în viată a sarcinilor de
mare răspundere patriotică și cetățe
nească pe care ni le-ați trasat, or
ganele și organizațiile de partid, toți
lucrătorii din agricultura județului
acționează ferm pentru crearea fon
dului de marfă Ia cotele prevăzute,
pentru îndeplinirea tuturor obliga
țiilor noastre către stat, către popu
lație, în vederea asigurării acesteia
Cu produse agroaiimentare îndestu
lătoare.
în prezent. în spiritul indicațiilor
șt înflăcăratelor dumneavoastră în
demnuri, toate forțele umane și ma
teriale sinț mobilizate pentru recol
tarea fără pierderi si in timp optima
sfeclei de zahăr, ne concentrăm aten
ția asupra arăturilor de toamnă, pe
care vrem să le terminăm pină la
sfîrșitul lunii octombrie, recoltării
furajelor pentru ca nivelul asigurat
să ne permită livrarea unor cantităti
și altor județe.
29.25 Teiecinetnateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Trenul" — producție a stu
diourilor franceze
21,48 Oamenii de știință și pacea
22.90 Concert de muzică românească
22.20 Telejurnal

tv
PROGRAMUL 1

PROGRAMUL »

16,00 Telex
,
16,05 — 17,00 Teleșcoală
17,00 Fotbal i steaua — Dinamo (Divi
zia A)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.50 Universul femeilor

care aceasta le reprezintă pen
tru sănătatea populației. Con
cluziile grupului de lucru vor
fi folosite pentru elaborarea
proiectului unui plan de acțiu
ne ce va fi aprobat în cadrul
unei reuniuni interguVemamen
*
tale a țărilbr respective.

• ENERGIA EOLIA
NA. în cadrul preocupărilor
pehtru asigurarea a noi surse energetice, in Franța s-a luat hotărirea de a se construi la Lannion (departamentul Cotes-duNbrd) un centru de cercetare
destinat să testeze utilajele care,
pentru functionarea lor. fac apel
la forța vintului. Se au in Ve
dere trei categorii de asemenea
„mașini eoliene" : de mică pu

19,(>0
19.25
19.45
20.20
20.45
21,05
21,30
22.20

Telejurnal
Almanah pionieresc
Seară de muzică de Jaz
Din țările socialiste
Cintec drag pe-ntinsul țării
Buletinul rutier al Capitalei
Teleenciclopedia (reluare)
Telejurnal

tere — de 5 pină la 500 wați —
destinate unor echipamente si
tuate în locuri izolate ca faruri,
balize etc; de putere mijlocie
— de Ia citiva kilowați pină la
zeci de kilowați — utilizabile
pentru pomparea apei în mediul
rural ; și,. în fine, instalații eo
liene de 100—300 kilowați — pro
ducătoare de electricitate, care
ar putea să funcționeze fie sin
gure, fie intr-un sistem de eco
nomisire a petrolului. Progra
mul întocmit — după cum scrie
ziarul „Le Monde" — „in scopul
de a se da un noii suflu dezvol
tării tehnologice și comerciale a
energiei eoliene" pornește de la
considerentul că energia eolia
nă, folosită in locuri favorabile,
este de pe acum competitivă și
că instalațiile corespunzătoare
vor fi solicitate pe diferite piețe.

Deschiderea lucrărilor celei de-a Xll-a ședințe a Comitetului
C. A. E. R. pentru colaborare io domeniul aprovizionării
tehnico-materiale
Marti. 13 octombrie, au început la
București lucrările celei de-a XH-a
ședințe a Comitetului C.A.E.R, pen
tru colaborare în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale. la care
participă conducători ai orgahelor
centrale de aprovizionare tehnicomaterială din țările membre ale
C.A.E.R.
Delegația tării noastre este condusă

de tovarășul Ion Pățan. viceprimministru al guvernului, ministrul
aprovizionării tehnico-materiale si
controlului gospodăririi fondurilor
fixe. care. în calitate de președinte
în funcțiune al Comitetului C.A.E.R.
pentru colaborare în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale. prezi
dează lucrările.

Cronica

zilei

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim
*
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, a avut, marți,
o întrevedere cu Amoakon Thiemele. ministrul comerțului din Repu
blica Coasta de Fildeș, care se află
intr-o vizită în tara noastră.
în timpul întrevederii, exprimîn
*
du-se satisfacția pentru cursul as
cendent al relațiilor bilaterale, au
fost analizate posibilitățile de extin
dere și diversificare a colaborării eco
nomice și a schimburilor comerciale,
în spiritul Înțelegerilor convenite la
nivel Înalt, în interesul ambelor țări
și popoare, al cauzei păcii și coope
rării internaționale.
A participat Nicolae Murgu, adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale.
★

Ministrul afacerilor externe, Ștefan
Andrei, a primit, marți, pe Wolf
gang Mischnik, vicepreședinte al
Partidului Liber Democrat din R.F.
Germania, președintele Grupului
parlamentar al P.L.D. în Bundestag.
în timpul întrevederii a avut loc
un schimb de păreri cu privire la
dezvoltarea raporturilor politice, eco
nomice și în alte domenii dintre
România și R.F.G., în interesul ce
lor două țări și popoare, al cauzei
păcii, destinderii și independenței
naționale, al cooperării în Europa și
în intreaga lume.
Au fost abordate, de asemenea,

cinema
• O lume tiră cer î CENTRAL — 9 ;
11 î 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GRIV1TA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 : 15,45 ; 18 ; 20,15.
« Convoiul : TIMPURI NOI — 9 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 î 17,45 ; 20.
• Ana si „hoțul" : EFORIE - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GIULEȘTI
— 9 Î 11,15 j 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Croaziera : DRUMUL SĂRII — 16 ;
18 : 20.
• Ștefan Luchian s VOLGA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Întoarcere la dragostea dinții i
MELODIA - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15. GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Alo, aterizează străbunica ! s PRO
GRESUL — 16 ; 18 : 20.
• Fuga de acasă : VICTORIA — 10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Yankeii : SALA MARE A PALA
TULUI — 17 ; 20,15.
• Pasărea de foc spațială : SALA
MICĂ A PALATULUI — 15 ; 17,15 ;
20.
• Kramer contra Kramer« PATRIA
— 9 i 11,30 : 14,30 ; W : 19,30, CAPITOL
— 9 : 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
MODERN - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18 ; 20,15.
• Intilnlrea Iui Făblân Bălint s BUZEȘTI — 15 î IV î 19.

★

O expoziție de largă cuprindere,
reunind piese din șase instituții mu
zeale ale Statelor Unite, cu profil de
știință, tehnică, istorie naturală, artă
plastică, arhitectură, etnografie, a
fost deschisă, marți după-amiază, Ia
sala Dalles din Capitală. Ea poartă un
sugestiv generic — „«Muzeul» ameri
can — oglindă a comunității".
în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej de Alexandru Cebuc, directorul
Muzeului de artă al Republicii Socia
liste România, David Funderburk,
ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești, și Cristine Valmy, reprezentan
tul special al S.U.A. ia vernisajul
expoziției, s-a subliniat că manifes
tarea expozițională de la București
ilustrează bunele relații de colabo
rare existente pe plan cultural intre
țările noastre.
(Agerpres)

Aceste idei, care exprimă magis
tral locul si rolul oamenilor de știin
ță în lumea contemporană, au ară
tat vorbitorii, acela de a fi alături
de popoarele care luptă pentru anărarea vieții si muncii lor pașni
ce. pentru dreptul de a-si făuri des
tinul în mod liber, fără nici un amestec sau presiune din afară, de
a-si consacra resursele si energia în
scopul propriei propășiri materiale
si, spirituale au făcut ca la recenta
Adunare Generală a Organizației Na
țiunilor Unite să fie difuzate ca do
cumente oficiale Mesăiul președin
telui Republicii Socialiste România.
Nicolae Ceaușescu. adresat participantilor la Simpozionul internațional
„Oamenii de stiintă si pacea" si Apelul participantilor la Simpozionul
international „Oamenii de stiintă și
Pacea", ce a avut loc la București.
în continuare s-a arătat că multi
oameni de stiintă si-au exprimat adeziunea la ideile de inestimabilă va
loare cuprinse în documentul româ
nesc si se conturează în lume ini
țiativa constituirii unui comitet in
ternational „Oamenii de știință si
pacea", care să reprezinte la nivel
mondial comitetele naționale.
Această inițiativă se conturează
clar și in țara noastră. Astfel, în adunarea generală a oamenilor mun
cii de la Institutul Central de Chi
mie. bârticioantii au propus repre
zentanți pentru constituirea Comite
tului national „Oamenii de stiintă si
pacea", lă care chimiștii aderă din
toată inima.
Oamenii de știință, cercetători, ingi
neri din chimie și-au exprimat con
vingerea că in acest cadru organizat
Comitetul internațional „Oamenii de
știință și pacea", oamenii de știință,
voir face totul pentru oa minunatele
cuceriri ale geniului uman să nu mai
slujească fabricării armelor da nimi
cire in masă, pregătirilor de război,
politicii de agresiune, de forță și do
minație, că vor face totul ca desco
peririle științifice contemporane să
fie consacrate progresului, bunăstării,
libertății și independentei popoarelor,
asigurării dreptului suprem al oa
menilor la viață și la pace.

s-a deschis o expoziție neobiș
nuită de opere de artă realizate
de artiști bare au locuit pe te
ritoriul Kazahstanului in urmă
cu 12—14 milenii. Mai exact, este
vorba de copiile unor gravuri
executate pe stînci in apropie
rea iacului Balhaș de către
populații care au trăit aici în
paleoliticul tirziu și în nedîitic.
Expoziția a trezit nu numai in
teresul criticilor de arta și al
arheologilor, ci si al zoologilor,
întrucit gravurile înfățișează și
fauna acelor îndepărtate vre

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului
al Republicii Democrate Populare Yemen,
Prim-ministru
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Democrate Populare Yemen
îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, calde
felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate
poporului yemenit prieten.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre
țările și partidele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele celor două
popoare, al păcii, libertății și progresului social, pentru înțelegere și cooperare
in intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul Republicii
Democrate
Populare
Yemen sărbătorește la
14 octombrie împlini
rea a 18 ani de la de
clanșarea
răscoalei
populare armate din
1963, care avea să
ducă, patru ani mai
tirziu, la descătușarea
Părții sudice a Pe
ninsulei Arabice din
îndelungata robie colo
nială și la proclamarea
independenței națio
nale.
Deși confruntate cu
o accentuată stare de
înapoiere moștenită de
la regimul colonial,
noile autorități de la
Aden s-au angajat
ferm în procesul con
solidării independenței,
adoptind
importante
programe tinzînd la
înfăptuirea unor adinei
prefaceri economice,
a unor transformări
sociale înnoitoare, pro
gresiste, cu caracter
revoluționar. Chiar in
acest an a fost elabo
rat cel de-al doilea
program de dezvoltare
economică, avînd ca
obiectiv principal creș
terea venitului națio

nal brut In perioada
1981—1985 cu 46,5 la
sută. Prin însemnatele
fonduri alocate se ur
mărește modernizarea
agriculturii, crearea unei industrii capabile
să valorifice bogățiile
naturale în interesul
propriu, precum și
dezvoltarea in conti
nuare a sectorului ex
tractiv pe baza extin
derii
prospecțiunilor
geologice. în vederea
materializării obiecti
vului propus, în dome
niul agriculturii se
preconizează vaste lu
crări hidrotehnice, iar
în zonele aride se va
acorda o atenție deo
sebită sporirii rețelei
de irigații necesare
dezvoltării producției
de cereale, banane,
bumbac și tutun. Pină
in 1985 urmează să In
tre în funcțiune fabrici
de textile, de utilaje
și materiale de con
strucții, concomitent cu
extinderea amenajări
lor portuare. Totodată,
continuă prospecțiuni
le geologice care ur
măresc să identifice
bogățiile minerale ale

„Drept — familie — dezvoltare"
în zilele de 14—16 octombrie a.c.,
Bueureștiul va fi gazda unei impor
tante reuniuni internaționale — se
minarul „Drept—familie—dezvoltare"
— manifestare organizată de Uniu
nea Internațională a Organismelor
Familiale, regiunea europeană, și
Comisia Națională de Demografie a
Republicii Socialiste România, in co
laborare cu Centrul Demografic
O.N.U. — România. în legătură cu
scopul și modul de desfășurare a lu
crărilor acestei reuniuni, tovarășul
Victor Dan Zlâtescu, membru al Con
siliului General al Uniunii Interna
ționale a Organismelor Familiale, a
avut amabilitatea să ne răspundă la
cîteva întrebări.
— Cum s-a ajuns ca acest seminar,
cu o asemenea temă generoasă, să
aibă Ide in capitala patriei noastre 1
— De foarte mulți ani. U.I.O.F.
are legături de cooperare
cu
Comisia Națională de Demogra
fie din țara noastră, în cadrul căreia
funcționează o secție sub denumirea
„Populație, familie și drepturile
omului". România participînd ca ob
servator la unele din manifestările
organizate de aceasta. Politica parti
dului și statului nostru, concepția
președintelui României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu privire la
rolul familiei în societatea noastră,
la ajutorul pe care aceasta îl pri
mește din partea statului se bucu
ră de o deosebită apreciere. Iar con
tribuțiile reprezentanților ■ noștri in
cadrul organismelor și al diverselor
manifestări organizate de U.I.O.F. au
fost întotdeauna urmărite cu viu in
teres. Aceasta a făcut ca de mai
mult timp să se propună organiza
rea unei reuniuni internaționale în
România, prilej cu care participanții de peste hotare să poată cunoaște
mai bine realizările statului nostru

AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 î 15,45 i
18 ; 20, FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ;
15,30 ; 17,45 ; 20.
e Războiul stelelor : LIRA — 15,30 s
19, COSMOS — 12 ; 14.30 ; 17 ; 19,15.
• Numele meu e iubire : TOMIS —
9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Un șerif extraterestru : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 t 20.

• Echipajul S MUNCA — 15.30 ; 19.
• Acel
blestemat
tren
blindat :
SCALA — 9 ; fl,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15. ■
• Toată lumea e a mea : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 18,
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20,
FESTIVAL - 9 : 12,15 : 15,45 ; 19,
FAVORIT — 8,30 ; II ; 14 ; 17 ; 20.
• tntllnire de gradul trei : BUCU
REȘTI — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19.
• Program dc desene animate — 9,15 ;
11 : 12,45 : Campionul — 14,15 ; 16.45 ;
19.30 : DOINA.
• Călărețul electric { FEROVIAR —
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15, CUL
TURAL — 9 i 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 î
20,15.
A Domnișoara Noorie : DACIA — 9 {
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Piedone in Egipt : EXCELSIOR —
9 { 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,

• Teatrul National (sala mică) : Ti
nerețea lui Moromete — 18,30 : (sala
Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica .,George Enescu" (Ate
neul român) : Ciclul — Harpa în șapte
episoade. Recital : Ion Ivan Roncea.
Programul ni. Impresionismul —
19,30.
• Teatru! de operetă : Prințesa circu
lui — 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdzâ Bulandra"
(sala ’Schitu Măgureanu) : Mobilă șl
durere — 19,30 ; (sala Grădina icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc —.
19,30.
• Teatrul FOarte Mic : Mîrîiala — 20.
• Teatru! de comedie : Măseaua de
minte — 19,30.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) :
Nu ne naștem toti Ia aceeași virstă
— 19,30.

teatre

în ce privește ocrotirea familiei, a
femeilor și copiilor, vastele posibili
tăți create de stat pentru sprijini
rea familiilor în realizarea sarcinilor
lor de creștere și educare a copiilor,
prin înființarea de creșe, cămine,
grădinițe, acordarea unor ajutoare,
a alocațiilor de stat pentru copii etc.
—- Desigur, pe lingă cunoașterea
nemijlocită a realităților din tara
noastră, seminarul are șt unele
obiective concrete, urmind să anali
zeze și să ia in dezbatere o seamă de
probleme referitoare la familie, la
modul de evoluție al acesteia in func
ție de schimbările survenite in dez
voltarea societății, tn legătură cu
soluționarea acestor probleme, s-a
avut în vedere și o reuniune juridică ?
— S-a considerat necesară organi
zarea unei reuniuni cu caracter ju
ridic, pentru Că în acest fel, in ca
drul U.I.O.F, studiile privind drep
tul familiei vor căpăta o consisten
ță și o pondere deosebită în activi
tatea organizației, preconizîndu-se
înființarea unei secții juridice a
acesteia. Avindu-se în vedere fac
torii noi, surveniți în cadrul societă
ților aflate in dezvoltare — indus
trializarea. urbanizarea, promovarea
femeii — modificările intervenite in
ce privește familia, și anume crește
rea tendințelor pentru egalitate între
soți, între copiii din căsătorie și cei
din afara acesteia etc., seminarul va
analiza modificările din dreptul fami
liei în lumina transformărilor din
structurile familiilor ca urmare a
schimbărilor sociale, economice, po
litice din societate. Beneficiind de o
participare valoroasă, ne exprimăm
speranța că lucrările seminarului se
vor bucura de succes.

Gheorghe PÎRVAN

• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) :
Mizerie și noblețe — 19,30 ; (sala
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30.
• Teatrul „Ion VasIIescu" : Dulcea
ipocrizie a bărbatului matur — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la clubul Finanțe-băncl) : Bu-Ali — 17.
• Circul București : Music-hall la
Circ — 19,30.

expoziții

FLACArA.

• PROCEDEU DE
CONSERVARE A MĂDUVEI SPINĂRII. 0 nouă
tehnică de conservare a mădu
va i spinării constînd în congela
rea biologică comandată prin
microprocesoare ar putea în
lesni însănătoșirea bolnavilor atinși de leucemie, cancer al plămînilor sau al pancreasului și
pe cate numai 'o grefă a mădu-

subsolului țării — mai
cu seamă resursele
energetice.
Animat de sentimen
te de prietenie și soli
daritate față de po
poarele arabe, față de
toate popoarele care
luptă pentru conso
lidarea independenței,
poporul român urmă
rește cu interes șl
simpatie
realizările
obținute de poporul
yemenit în direcția
tăuririt unei
vieți
noi. între Republica
Socialistă România și
Republica Democrată
Populară Yemen s-au
statornicit relații de
colaborare, întemeiate
pe deplina egalitate în
drepturi și avantaj re
ciproc, care cunosc un
curs ascendent Extin
derea relațiilor româno-yemenite. in baza
Înțelegerilor și acor
durilor comerciale, de
cooperare economică,
culturală șl științifică,
semnate în ultimii ani,
corespunde intereselor
ambelor popoare șt
contribuie, în același
timp, la cauza păcii și
Progresului internațio
nal.

Seminarul international

• EscadronUI husarilor zburători t
FERENTARI — 15,30 ; 19. ARTA — 9 ;
11,45 ; 14,30 ț 17,15 ; 19,45.
• Idilă in munții Lu Shan : COTROCENI — 15 ; 17,30 ; 20.
« Regina din Tîrnovo i PACEA —
15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Procurorul acuză : VHTORUL —
15.30 ; 17.30 ; 19,30.
• Sînt timid, dar mă tratez : STUDIO
— 10 ; 12 ; 14 : 16 ; 18 : 20.
• Soarta
Aurei
și
Argentinei :
POPULAR — 15 ; 17,15 î 19,30.
• Bătrinul enigmatic — 15,30 ; Aven
turi în Marea Nordului — 17,30 ; 19,30 :

muri. în Prezent, in locul pășu
nilor pe care pășteau bizonii și
mamuții se întinde un deșert
total lipsit de apă.

REPUBLICII

DEMOCRATE POPULARE YEMEN

★

Cu prilejul sărbătorii naționale a
Republicii Democrate Germane, la
Galeria de artă fotografică din Bucu
rești a fost deschisă, marți seară,
expoziția personală Heinz Dargelis.
în cadrul festivității de deschidere
au luat cuvîntul Silviu Comănescu,
secretar al Asociației artiștilor foto
grafi. si Siegfried Bock, ambasadorul
R.D.G. la București.

EN
• VERNISAJ DUPĂ
14 MILENII. La Alma Ata

NAȚIONALĂ A

unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale, îndeosebi ale întăririi
păcii, securității și realizării dezar
mării, in primul rind a dezarmării
nucleare, în Europa.

Adunarea generală a oamenilor muncii
de la Institutul Central de Chimie
Marți, la Institutul Central de
Chimie a avut loc adunarea generală
a oamenilor muncii, în care au fost
analizate rezultatele obținute în înde
plinirea planului pe anul 1981. au
fost dezbătute și aprobate sarcinile ce
revin unităților din componenta In
stitutului în anul 1982, precum și
măsurile care să asigure realizarea
obiectivelor propuse.
Participanții — cercetători, proiec
tant!. ingineri, tehnicieni, muncitori—
au subliniat în dezbateri realizările
obținute în domeniul activității de
cercetare științifică, inginerie tehno
logică si proiectare. în activitatea in
dustrială si microproductie. acordind
o deosebită atenție îndeplinirii sarci
nilor ce revin unităților de Cercetare
din programele de asimilare a unor
produse oare, nînă acum, erau procu
rate din imDOrt. Astfel, de la începu
tul anului si pină acum s-au asimilat
270 produse, marea lor 'majoritate
fiind obținute în instalațiile indus
triale care au intrat recent în func
țiune. Un loc important îl ocupă pro
dusele chimice auxiliare, mase plas
tice pentru echiparea autoturismelor,
produse fitofarmaceutice pentru agri
cultură si numeroase altele. Tot în acest an au fost promise. în vederea
reducerii importului. 227 tehnologii
pentru instalațiile existente si 213
tehnologii pentru cele ce urmează
să intre in funcțiune.
Alături de problemele legate de ac
tivitatea de cercetare și producție,
adunarea generală a oamenilor mun
cii de la Institutul Central de Chi
mie a pus puternic tn evidență faptul
că. împreună cu toti oamenii de știin
ță din tară, chimiștii aderă din toată
inima la ideile de o covirșitoare im
portantă pentru oamenii de știință,
și, in general, pentru omenire cu
prinse în Mesajul președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresat
barticioantilor la simpozionul inter
national „Oamenii de știință si pa
cea". in cuvintele de deschidere ale
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceausescu la cel de-al
XVt-lea Congres international de
istorie a stiintei și cel de-al II-lea
Congres național de chimie din acest an.

SĂRBĂTOAREA

5

vei spinării 11 poate vindeca.
Noul procedeu experimentat de
dr. Newland la London Hospi
tal permite medicilor să asigu
re congelarea implantului, evitindu-se în acest fel distrugerea
celulelor în momentul cristali
zării — moment delicat, ce nu se
poate prevedea din timp. Dispunînd de informația necesară
prin intermediul noii tehnici, azotul lichid este injectat în mod
automat, ceea ce împiedică for
marea cristalelor prea mari care
ar antrena distrugerea celulelor.

• IPOTEZĂ CLIMATOLOGICĂ. Cercetători ai
Institutului oceanografie de pe
lingă Universitatea din Kiel au
emis îndoieli in legătură cu fap
tul că renumitul curent cald
Golfstrom ar fi singurul răs

• Galeriile Orizont : Damian Petres
cu, grafică ; (atelier 35) : Florica
Pacea, colaj-textil.
• Galeriile „Căminul artei" (parter) :
Ioana Coja-NIcolescu, sticlă, (etaj) :
Cornel Ailincăi, ceramică. loan Horvat Bugnarlu, grafică.
• Galeria Simeza :
Corina Lecca,
pictură.
• Galeria Hanul cu Tei (sala Cena
clu) : Ioan Damian Popa, pictură.
• Galeria Galateea : Adrian Benea,
pictură.
• Galeria Eforie : Lidia Cireșlca
Crainic, texturi spațiale, Kurlfrita
Handel, sculptură.
• Galeria municipiului București :
Teodor Bogoi, pictură.

punzător pentru îndulcirea cli
matului din intreaga regiune de
nord a Oceanului Atlantic. Pen
tru a clarifica rolul Golfstromului și modul de încălzire a
zonelor si tarilor din spațiul
respectiv a fost elaborat un Dtogram de cercetări numit „Atlan
tic Nord-Est“. tn acest scop, oa
meni de stiintă vest-germani.
dispunînd de două nave — ..Po
seidon" si „Meteor" — studiază
în regiunea insulelor Azore mo
dul in care se „transportă" căl
dura de la ecuator și tropice
sore Atlanticul de Nord.

• ROLUL AMIGDALELOR. La „Colocviile Bi
chat". forum de invătămînt
postuniversitar, care reunește
anual mii de medici francezi, o
echipă medicală de la spitalul

Trousseau din Paris a formulat
din nou rezerve față de scoa
terea amigdalelor — cu ani în
urmă una din intervențiile Chi
rurgicale frecvente mai ales la
copii. Bazîndu-se pe descoperi
rile imunologiei. medicii res
pectivi subliniază rolul impor
tant ne care-1 au amigdalele in
sistemul apărării naturale a or
ganismului uman împotriva bo
lilor. Amigdalele conțin din abundentă anticorpi si exercită
ca atare o intensă activitate
imunitară. Ele par să aibă 6
„memorie imuhoîogică" si sînt
intr-un fel păzitorii complexu
lui rhino-faringian. Procentul
de anticorpi locali se diminuea
ză considerabil la copiii cărora
li s-au scos vegetațiile sau amigdalele. De aceea, ablațiunea
amigdălelor este indicată numai
în cazuri cu totul excepționale.

LA O. N. U. A FOST PREZENTAT

Raportul Comitetului consultativ pentru
Anul international al tineretului
Raportul și programul sînt concepute pe baza inițiativei
românești privind educarea tinerei generații în spiritul
umanismului, păcii, prieteniei și înțelegerii intre popoare
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres)
— Corespondentă de la Romulus Căplescu : La O.N.U. a fost dat publi
cității și a fost prezentat oficial mem
brilor Comitetului pentru problemele
sociale, umanitare și culturale al
Adunării Generale raportul Comite
tului consultativ pentru Anul inter
national al tineretului, a cărui pre
ședinție o deține reprezentantul
României, tovarășul Nicu Ceausescu,
secretar al C.C. al U.T.C., membru al
delegației române la actuala sesiune.
Prezentind acest raport, secretarul
general adjunct al O.N.U. pentru
problemele economice și sociale in
ternaționale. Jean Ripert. a declarat
că pentru Națiunile Unite constituie
un motiv de profundă satisfacție re
zultatele rodnice ale primei sesiuni
a Comitetului consultativ, care a avut
Ioc in această primăvară la Viena.
După cum se știe. Comitetul con
sultativ, organ interguvernamental
compus din reprezentanții a 24 state
membre, a elaborat, cu acest prilej,
proiectul unui program de măsuri și
activități în vederea marcării in 1985,
a Anului internațional al tineretului
— amplă și complexă manifestare,
care are la bază o inițiativă româ
nească și care urmează să se desfă
șoare sub generoasa deviză ..PARTI
CIPARE, DEZVOLTARE. PACE".
Programul, care, după dezbaterea
sa în Comitetul pentru problemele
sociale, umanitare și culturale, va fi
supus spre aprobare Adunării Gene
rale, este menit să determine, prin
ansamblul prevederilor sale, intensi
ficarea preocupărilor statelor, orga
nizațiilor naționale și internaționale
de tineret în abordarea și soluționa
rea problemelor specifice ale tine
rei generații. în acest scop se evi
dențiază necesitatea unor măsuri efective pentru îmbunătățirea situației
tineretului, pentru mai buna punere

în valoare a potențialului acestei
uriașe forțe a lumii contemporane —
Terra numără astăzi peste opt sute
de milioane de tineri — pentru creș
terea continuă a rolului său în viața
societății, în accelerarea progresului
tuturor națiunilor.
Programul prevede ca obiective
fundamentale educarea tinerei gene
rații în spiritul umanismului, al pă
cii, prieteniei și înțelegerii între po
poare, pregătirea și marcarea Anu
lui internațional al tineretului trebu
ind să devină pentru tinerii din lu
mea întreagă prilejul participării tot
mai active la lupta pentru pace, pen
tru înlăturarea primejdiei atomice,
pentru reluarea și consolidarea cursu
lui spre destindere, pentru edifica
rea unei lumi noi, a justiției, echită
ții si cooperării.
în marea majoritate a prevederilor
acestui document se regăsesc, într-o
formă sau alta, propuneri ale țării
noastre. Faptul că ele au fost vali
date de Comitetul consultativ consti
tuie o largă și edificatoare recunoaș
tere a justeței concepției României,
a președintelui Nicoiae Ceaușescu
privind rolul și locul tinerei genera
ții în lumea actuală, aportul decisiv
care îi revine în făurirea unui viitor
de pace și prosperitate al omenirii.
Comitetul pentru problemele socia
le. umanitare și culturale urmează,
de asemenea, să dezbată ca o ches
tiune distinctă și punctul intitulat
„Politici și programe referitoare Ia
tineret", care comportă un șir de as
pecte particulare (îmbunătățirea ca
nalelor de comunicare între O.N.U.
și organizațiile de tineret, coordona
rea activităților și a modalităților de
informare privind tineretul, educația
fizică și schimburile sportive între
tineri) aduse în atenția actualei se
siuni ca urmare a unei rezoluții
avînd drept coautoare România.

Vizita delegației U.T.C. în Venezuela
CARACAS 13 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii Tineretului Comunist
condusă de tovarășul Nicu Ceausescu,
secretar al C.C. al U.T.C., care și-a
început vizita oficială în Venezuela,
s-a întîlnit cu Teodoro Petkoff, pre
ședintele partidului Mișcarea Pentru
Socialism (M.A.S.), și alți membri ai
conducerii naționale a partidului. Cu
acest prilej au fost subliniate bunele
relații statornicite între P.C.R. și
M.A.S., între organizațiile de tineret.
Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale activității interne și inter
naționale a M.A.S., precum și ale
activităților organizației de tineret.
Au fost prezentate pe larg activitatea
P.C.R. de înfăptuire a programului de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în tara noastră,
participarea tineretului la dezvoltarea
economico-socială a patriei.
Totodată, au început convorbirile
cu conducerile organizațiilor de ti
neret și studențești din Venezuela
— Tineretul Socialist al M.A.Ș., Ti
neretul Comunist, Tineretul Socialist
al Mișcării electorale a Poporului,
Tineretul Revoluționar Copeian și
Federația Centrelor Universitare
(F.C.V.). în cadrul discuțiilor a fost

realizat un schimb larg de informa
ții cu privire la activitatea acestora
și s-a subliniat necesitatea ca orga
nizațiile de tineret din întreaga lu
me să-și unească eforturile pentru
realizarea unui climat de pace și în
țelegere, de făurire a unei noi or
dini economice și politice internațio
nale.
în cadrul convorbirilor s-a expri
mat dorința de cooperare a acestor
organizații cu U.T.C. și tineretul ro
mân.
Tovarășul Nicu Ceaușescu, în ca
litatea sa de președinte al Comite
tului consultativ al O.N.U.
pentru
Anul international al. tineretului, a
făcut, la cererea interlocutorilor, o
prezentare amplă a pregătirilor care
se fac pentru a se asigura succesul
acestei acțiuni, inițiate și promovate
de România. în vederea creșterii ro
lului și răspunderii tineretului lumii
în opera de edificare a unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, a unei lumi mai bune și mai
drepte.
La întrevederi a participat Marin
Argint, ambasadorul României
la
Caracas.

încheierea lucrărilor Congresului mondial
al femeilor
PRAGA 13 — Trimisul Agerpres,
Anca Voican. transmite : La Praga
s-au încheiat lucrările Congresului
mondial al femeilor, la care au parti
cipat delegații reprezentînd peste 130
de state ale lumii, inclusiv Româ
nia. si numeroase organizații negu
vernamentale. regionale si interna
ționale. precum si din partea unor
organisme si instituții din sistemul
O.N.U.
în ultima ședință plenară au fost
prezentate congresului rapoartele lu
crărilor din comisii.
Rapoartele reflectă dialogul fruc
tuos ce s-a realizat Cu Prilejul con
gresului. preocuparea dominantă a
maselor de femei fată de necesita
tea integrării lor plenare în proce
sul muncii si dezvoltării. îmbunătă
țirea statutului si a existentei lor.
participarea lor activă la viata po
litică. la adîncirea cooperării inter
naționale. la edificarea noii ordini
economice. Au fost propuse acțiuni
ne olan national si internațional me
nite să amelioreze condiția femeii si
s-a subliniat necesitatea de a se ac
ționa cu tot mai multă hotărîre pen
tru ca femeile — importantă forță
socială a lumii contemporane — să
poată avea un rol tot mai activ în
accelerarea progresului material si
spiritual al popoarelor. în lupta pen

tru egalitate, independentă naționa
lă si pace. S-a menționat importan
ta unui sistem mai eficient, de co
laborare între organizațiile neguver
namentale ale femeilor și Națiunile
Unite în vederea asigurării îndepli
nirii programelor de dezvoltare ini
țiate in cadrul Deceniului O.N.U.
pentru dezvoltare.
în încheiere au fost adoptate o
DECLARAȚIE FINALA a congresu
lui și APELUL PENTRU PACE
ADRESAT FEMEILOR LUMII. în
contextul internațional actual — se
arată în cele două documente — în
care există pericole grave la adresa
păcii și securității popoarelor, cînd se
impun tot mai mult mobilizarea activă
si întărirea solidarității si unității de
acțiune, atît pe olan national, cît și
international, a tuturor forțelor înain
tate. femeile trebuie să-și aducă o
contribuție sporită la apărarea inde
pendentei popoarelor, la diminuarea
încordării, la oprirea cursei înarmă
rilor si trecerea la măsuri efective
de dezarmare. Ele sînt. de aseme
nea. chemate să contribuie direct la
triumful luptei pentru abolirea po
liticii imperialiste, colonialiste, neocolonialîste si de apartheid, pentru
promovarea unor noi principii, de
mocratice în raporturile internațio
nale.

„Mișcarea țărilor nealiniate—factor important în lupta
pentru pace, independență și colaborare internațională"
Ședință festivă la Națiunile Unite
NAȚIUNILE' UNITE 13 (Agerpres).
în plenul celei de-a 36-a seșiuni a
Adunării Generale a O.N.U. a fost
organizată o ședință festivă consa
crată împlinirii a 20 de ani de la în
trunirea, la Belgrad, a primei confe
rințe la nivel înalt a țărilor nealinia
te, care a pus bazele institutionalizării mișcării de nealiniere si a ela
borat orientările și obiectivele aces
tei mișcări, reafirmate și dezvoltate
la reuniunile ulterioare. Pentru a se
sublinia însemnătatea acestui eveni
ment, la inițiativa țărilor nealiniate.
Adunarea Generală a înscris ne or
dinea de zi a actualei sesiuni un
punct special intitulat
Marcarea
solemnă a celei de-a 20-a aniversări
a primei Conferințe a șefilor de stat
și de guvern ai țărilor nealiniate".
România, care, după cum se știe,
participă la mișcarea țărilor nealinia
te în calitate de invitat, a sprijinit
înscrierea pe ordinea de zi a acestui
punct.
La ședința festivă au luat cuvîntul
Ismat Kittani, președintele actualei
sesiuni, Kurt Waldheim, secretarul

general al O.N.U., reprezentanții Iu
goslaviei, Cubei și Indiei — din par
tea țărilor nealiniate — precum și
reprezentanți ai grupurilor regionale
constituite la O.N.U. Vorbitorii au
subliniat rolul important al mișcării
țărilor nealiniate în viata politică
mondială, în lupta pentru promova
rea aspirațiilor popoarelor de pace,
colaborare, pe baza egalității în drep
turi, înțelegere și independentă, pen
tru democratizarea relațiilor interna
ționale, pentru apărarea dreptului
sacru al fiecărei națiuni de a se dez
volta liber, pe deplin stăpină pe des
tinele sale, pentru instaurarea unei
noi ordini politice și economice mon
diale.

Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului a marcat, în ca
drul unei ședințe solemne desfășu
rate la sediul Națiunilor Unite, Ziua
de solidaritate cu deținuți! politici
din Africa de Sud. Comitetul a adop
tat o declarație de solidaritate cu
deținuții politici sud-africani.

Adunare la Phenian
cu prilejul aniversării prezentării inițiativei privind
întemeierea Republicii Confederale Democrate Koryo
PHENIAN 13 (Agerpres). — La
Phenian a avut loc o adunare dedi
cată primei aniversări a prezentării
proiectului de întemeiere a Republi
cii Confederale Democrate Koryo de
către Kim Ir Sen. secretar general
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene.
îri raportul prezentat cu acest nrilei de Chong Jun Gi. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al
P.M.C.. vicepremier al Consiliujui
Administrativ al R.P.D. Coreene, s-a
subliniat că noul proiect de reunificare a tării ne baza întemeierii unui
stat confederalse bazează De princi
piile independentei, păcii si unității
întregii națiuni. Proiectul tine seama

de interesele fundamentale ale na
țiunii coreene, de interesele celor
două regiuni și celor două regimuri
din Nord și Sud, cit și de cerința epo
cii noastre — cerința independentei. A
fost reliefat spriiinul crescînd de care
se bucură proiectul in rindurile în
tregului popor coreean, precum și în
rindurile popoarelor progresiste din
întreaga lume. în același timp, aii
fost condamnate manevrele guver
nanților de Ia Seul, care au ca scop
menținerea divizării tării, exprimîndu-se convingerea că prin lupta ener
gică a întregii națiuni se va putea
■realiza opera istorică a întemeierii
unui stat confederal reunificat si in
dependent.

Campania electorală

din Grecia
ATENA 13 (Agerpres). — Trimisul
Agerpres, Ștefan Nicoiae. transmite :
în cadrul campaniei electorale pen
tru scrutinul parlamentar din GreZcia, care va avea loc duminică. în
piața Omonia din Atena a avut loc
un miting organizat de Partidul Co
munist din Grecia (interior). în cuvintarea rostită cu acest prilej de
Leonidas Kyrkos. membru al Birou
lui Politic al C.C. al partidului, fost
deputat, s-a reafirmat poziția parti
dului privind înfăptuirea de schim
bări profunde în viata poporului grec
în toate sectoarele de activitate, ast
fel încît acestea, să contribuie la mo
dificări adinei in structurile societă
ții grecești. El a subliniat în context
necesitatea realizării unor obiective
precise în domeniul economic în mă
sură,.să contribuie la bunăstarea po
porului. Abordînd o serie de proble
me de politică externă, vorbitorul a
cerut desființarea bazelor militare
de pe teritoriul Greciei și retrage
rea țării din structurile N.A.T.O. șl
s-a pronunțat, de asemenea, pentru
aplicarea rezoluțiilor O.N.U. în solu
ționarea problemei cipriote.

Referendum pentru
desemnarea președintelui
R.A. Egipt
CAIRO 13 (Agerpres). — în Re
publica Arabă Egipt a avut loc
marți referendumul in vederea de
semnării noului președinte al tării,
ca urmare a încetării din viată a
lui Mohamed Anwar El Sadat. Pen
tru funcția supremă în stat a can
didat Husni Mubarak, vicepreședinte
el republicii prim-ministru al gu
vernului — desemnat candidat unic
de către Adunarea Poporului (parla
mentul). Rezultatele referendumului
—■ precizează agenția M.E.N. — ur
mează să fie anunțate miercuri. în
cadrul unei sesiuni speciale a Adu
nării Poporului.

Convorbiri
iugoslavo - vest-germane
BELGRAD 13 (Agerpres). — Co
municatul dat publicității la încheie
rea convorbirilor dintre IosiD Vrhoveț, secretar federal pentru afacerile
externe al R.S.F. Iugoslavia, si HansDietrich Genscher, vicecancelar și
ministru de externe al R. F. Germa
nia. subliniază interesul celor două
țări in extinderea relațiilor economice
si de cooperare bilaterale — relatea
ză agenția Taniug. Părțile — se arată
în comunicat — au afirmat necesita
tea depunerii de eforturi pentru În
cheierea cu succes a reuniunii de la
Madrid, inclusiv pentru ajungerea la
un acord cu privire la organizarea
unei conferințe europene Pentru
dezarmare. S-a subliniat, de aseme
nea. dorința părților de a se începe
procesul de dezarmare si de a con
tribui la întărirea dialogului Est-Vest.

(din Mesajul adresat participanților la simpozionul internațional „Oamenii
de știință și pacea")

LA ANTIPOZII TEHNOLO
GIEI
CONTEMPORANE...
Chipuri răvășite de oameni, avind
adînc imprimat stigmatul foametei și
suferinței, membre descărnate, fără
degete — consecințe cumplite ale
leprei. Descoperirea unui vaccin
eficace îhtîrzie, scrie revista „Jeune
Afrique", iar boala rezistă medica
mentelor cunoscute. Din Boston, agențiile de presă informează conco
mitent că 44 de chirurgi au reușit,
după o operație care a durat 46 de
ore, sutura cu succes a opt degete
ale unui muncitor accidentat grav
la ambele mîini, in timp ce acționa
o presă de oțel... Pe pămînturi deve
nite cu timpul tot mai puțin rodi
toare, în zonele intinse ale subdezvol
tării, vite epuizate trag din răspu
teri pluguri ancestrale de lemn. Poa
te tocmai în momentul cînd în cea
laltă emisferă. în Nordul dezvoltat,
instalații perfecționate de irigare se
declanșează automat, „sesizate" prin
microprocesoare de scăderea umidi
tății solului...
între aceste extreme trăiește popu
lația planetei noastre în epoca revo
luției tehnico-științifice. în epoca
cînd gînduri și idei îndrăznețe, odi
nioară doar în stadiu de ipoteze, ca
pătă contururi concrete si utilizări
practice.
într-adevăr, cuceririle științei si
tehnicii, dezvoltarea tehnologică pot

sluji la valorificarea cu rezultate ma
xime a bogățiilor naturale ale Terrei,
la accelerarea progresului și civiliza
ției întregii umanități. Realitatea este
însă alta. O serie de descoperiri și
cuceriri științifice au o arie foarte
îngustă de răspîndire. fac obiectul
unei politici de monopol, sînt consi
derate drept secrete intangibile, impiedieîndu-se astfel accesul unor
mari populații ale globului la bine
facerile civilizației modeme.
Cei interesați în menținerea aces
tei situații — expresie flagrantă a
inechității în relațiile dintre state —
argumentează' că ea este rezultatul
hazardului. Unii au avut „noroc", alții
„ghinion". în realitate. în stadiul ac
tual la care se află știința și tehnica
în diferite state ale lumii. în decala
jele existente se reflectă, într-un mod
sau altul, consecințele unei îndelun
gate perioade de jefuire și spoliere a
unor popoare de către puterile colo
niale și mai tîrziu de marile mono
poluri. Civilizația unor vechi po
poare. evoluția lor au fost întrerupte
prin subjugarea acestora. Creații de
excepțională valoare ale acestor po
poare suscita și în prezent un deose
bit interes, unele dintre ele rămînînd peste secole obiect de cercetare
pentru oamenii de știintă. întreru
perea intervenită timp de sute de ani
în dezvoltarea țărilor respective, je
fuirea lor de către fostele metropole
se resimt azi în modul cel mai dra
matic.

MECANISMUL MENȚINE
RII INEGALITĂȚILOR. Perpe’
tuarea situației de inegalitate pe plan
tehnico-științific agravează decala
jele economice dintre state, adîncește prăpastia dintre țările sărace și
cele bogate. Este cit se poate de
semnificativ, de pildă, că, in perioada
1960—1976, cifra de afaceri realizată
de țările capitaliste industrializate
din vînzarea de licențe a crescut de
5,8 ori, cu o rată medie anuală, cal
culată în prețuri fixe, de 10,7 la sută,
superioară cu mult activității din sec
torul comerțului cu bunuri materiale,
într-un singur an, firma americană
„General Electric Corporation" a în
casat pentru taxele percepute la li
cențele acordate și convenții tehnice
43.6 milioane dolari.
Este o urmare a politicii de mono
pol, practicată de marile societăți
multinaționale. , Concomitent, se re
curge pe scară largă la racolarea de
specialiști și cadre cu înaltă califica
re din țările lumii a treia. „Furtul
de inteligență", cum au fost denu
mite pe drept cuvînt aceste practici,
duce la pierderea anuală de către ta
rile în curs de dezvoltare a aproxi
mativ 40 000 ingineri, tehnicieni, me
dici, economiști. Este un circuit ne
compensat de valori — reprezentînd,
cifric. 20 miliarde dolari — care se
transferă în fiecare an din lumea a
treia în țările dezvoltate. O adevă
rată subvenție, care nu urmează însă
traseul firesc si care era de așteptat,

ci se îndreaptă dinspre cei săraci
spre țările bogate. Acestora le revine
97 la sută din volumul mondial al
cheltuielilor pentru cercetare și dez
voltare. Restul de 3 Ia sută râmine
țărilor în curs de dezvoltare.
Nu este greu de urmărit unde duce
această situație : dacă la ora actuală
în lume sînt înregistrate 3,5 milioa
ne de brevete, țările in curs de dez
voltare trebuie să se mulțumească
doar cu 6 la sută din acest tezaur al
civilizației mondiale. în țările in
dustrializate se alocă pentru cerceta
rea științifică de 49 ori mai mult decit în statele în curs de dezvoltare,
iar calculat pe locuitor — de 135 ori
mai mult.

CONSECINȚE DRAMATI
CE. Ca urmare a decalajelor tehno
logice țările în curs de dezvoltare sînt
private de un mijloc esențial de pu
nere în valoare a resurselor lor na
turale, de accelerare a procesului in
dispensabil de industrializare pen
tru a se angaja într-un efort cit mai
amplu de lichidare a grelei moșteniri
a colonialismului. Elocventă este în
această privință situația în sectorul
resurselor minerale. întrucît puterile
coloniale dispuneau în ansamblu de
suficiente resurse de cărbune în me
tropole, ele nu au mai fost intere
sate să prospecteze aceste zăcăminte
în teritoriile dominate. Aceasta face
ca, într-un moment în care criza energetică se resimte cu acuitate, ță
rilor în curs de dezvoltare să nu le
revină decît 3 la sută din producția
mondială de cărbune. în alte dome
nii, exploatarea zăcămintelor mine
rale în colonii s-a efectuat după
principiul maximei rentabilități pen
tru a furniza metropolei materii pri
me cît mai ieftine.
Deși dețin o cotă de participare de
80 la sută în comerțul cu materii
prime, țările în curs de dezvoltare
nu realizează venituri importante din
această activitate. întrucît sînt ne
voite să le exporte în stare brută,
neprelucrate. Astfel, acest grup de
state furnizează 88 la sută din ex
porturile de bauxită, dar numai 5 la
sută d>n cele de aluminiu. Creșterea
ponderii tinerelor state în industria
prelucrătoare înregistrează un proces
lent, discontinuu. Multe din țările
lumii a treia sînt condamnate astfel
să rămînă multă vreme „subprodu-

Vizita delegației Marii Adunări Naționale
VARȘOVIA — Trimisul Agerpres,
Gheorghe Ciobanu, transmite : De
legația Marii Adunări Naționale a
Republicii Socialiste România con
dusă de tovarășul Petru Enache,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului
de Stat, care întreprinde o vizită
oficială de prietenie în Polonia, a
avut, marți, o intîlnire la sediul
parlamentului polonez cu Stanislaw
Gucwa, mareșalul Seimului, cu alți
membri ai conducerii forului legisla
tiv suprem polonez, cu președinții
unor comisii ale Seimului, cu
deputati.
în cadrul convorbirilor desfășurate
cu acest prilej s-a făcut o informare
reciprocă asupra preocupărilor și
activității celor două parlamente,
fiind evidențiate cu satisfacție bunele
relații de prietenie și colaborare din
tre România și Polonia, dorința co
mună a celor două părți de a lărgi
și diversifica conlucrarea bilaterală

în interesul și spre binele celor două
țări și popoare.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme ale situației internaționale,
relevindu-se necesitatea intăririi co
laborării. unității și solidarității țări
lor socialiste, forțelor progresiste,
antiimperialiste, tuturor popoarelor
și parlamentelor în lupta pentru re
luarea și continuarea politicii de des
tindere. pentru pace și colaborare
între națiuni.
La intilnire a fost de fată amba
sadorul României la Varșovia. Ion
Cozma.
Delegația Marii Adunări Naționale
a depus o coroană de flori la Mormîntul soldatului necunoscut.
în aceeași zi. parlamentarii români
au fost oaspeții colectivului de oa
meni ai muncii de la fabrica „M.
Kasprzak" din Varșovia.
Marți seara, mareșalul Seimului a
oferit un dineu în onoarea delegației
Marii Adunări Naționale a Republicii
Socialiste România.

In memoria ostașilor romani căzuți în luptele

pentru eliberarea Cehoslovaciei
PRAGA 13 (Agerpres). — Cu ocazia
apropiatei Zile a Armatei Republicii
Socialiste România, la Monumentul
celor peste 11 000 eroi români din
Cimitirul militar central român din
Zvolen, reprezentanți ai organelor
locale de partid și de stat au depus
coroane de flori. A depus, de aseme
nea, o coroană de flori atașatul
militar și aero în R.S. Cehoslovacă,
col. Voicu Țugurel.
La ceremonie au fost prezenți con
ducătorii unor unități economice și
«
________________

militare, cadre didactice, pionieri și
școlari.
Gazdele au rugat să se transmită
poporului român adînca recunoștință
a locuitorilor acestor meleaguri eli
berate de Armata română pentru
eroismul și jertfele aduse de fiii lui
în luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei.
Manifestări asemănătoare au mai
avut loc la monumentele eroilor ro
mâni din localitățile Lucenec, Banov
și Kromeriz.

R. P. POLONĂ

Proiecte de măsuri privind redresarea
situației economice și politico-sociale
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — După
cum informează agenția P.A.P.. Pre
zidiul Guvernului R.P. Polone a
examinat proiectele de măsuri pen
tru frînarea procesului de adîncire a
crizei social-economice. ale cărei ur
mări. mai ales în domeniul aprovi
zionării. sînt puternic resimțite de
popor. S-a apreciat că desfășurarea
si hotărîrile recentului congres al
sindicatului „Solidaritatea" fac ca ac
tuala situație să devină si mai alar
mantă. Situația tării este agravată
de greutățile existente în domeniul
asigurării economiei naționale cu
mijloacele valutare necesare. Impor
tul de bunuri alimentare, materii
prime si materialele necesare pentru
continuarea producției industriale de
pinde în măsură hotăritoare de obți
nerea unei stabilități politice, altfel
Polonia, zguduită de conflicte, va

înceta să mai fie un partener comer
cial. un cooperant credibil, relevă
P.A.P.
Prezidiul guvernului a subliniat că
normalizarea situației politice consti
tuie cheia folosirii posibilităților economice de care dispune Polonia, o
condiție a satisfacerii cerințelor popu
lației si mai ales de preîntîmpinare
a dificultăților din sezonul de iarnă.
Prezidiul guvernului a examinat,
de asemenea, modalitățile de lărgire
a participării la conducere, de bizui
re mai fermă a autorităților ne toate
forțele patriotice care se pronunță
pentru socialism, măsurile de ocroti
re de către stat a intereselor popu
lației. mai ales a celei cu condiții
grele de trai, precum si alte proble
me legate de aprovizionarea cetățe
nilor.

Politica dobinzilor excesive - in contradicție

cu cerințele dezvoltării economice mondiale
Măsură a guvernului

francez
PARIS 13 (Agerpres). — Guvernul
francez a preluat, in proporție de 51
Ia sută, controlul asupra grupului
„Matra", primul fabricant national de
rachete — informează agenția France
Presse. Primul ministru, Pierre
Mauroy, și președintele-director ge
neral al grupului, Jean-Luc Lagardere, au semnat în acest sens un pro
tocol, care va fi supus aprobării adu
nării generale a acționarilor.

Decalajele tehnico-științifice - expresie flagrantă
a inechității în relațiile dintre state
Trăim epoca celui mai mare avînt al gîndirii științifice cunos
cut de omenire de-a lungul mileniilor, a celei mai grandioase revo
luții tehnico-științifice, marcată de descoperiri epocale ce au
schimbat și schimbă radical reprezentările omului despre natură
și societate, despre univers, influențează toate laturile existenței
umane. De aceea trebuie instaurată o nouă ordine economică inter
națională, care să asigure accesul neîngrădit al tuturor popoarelor
și, în primul rînd, al celor rămase în urmă, la minunatele cuceriri
ale geniului uman, circulația liberă a cunoștințelor și descoperiri
lor, transformarea științei într-un bun al întregii umanități.
NICOLAE CEAUȘESCU

VARȘOVIA

cători" de materii prime, in timp ce
știința și tehnologia au făcut și în
aceste domenii mari progrese și au
ajuns la descoperiri care ar putea
schimba radical situația tocmai în
vasta regiune a globului bintuită de
efectele subdezvoltării. Pină acum
însă, societățile multinaționale folo
sesc monopolul asupra științei și
tehnicii spre a perpetua, prin noi
metode, starea de înapoiere eco
nomică a țărilor în curs de dezvol
tare. Chiar și țările producătoare și
exportatoare de petrol nu sînt cu
totul excluse din acest mecanism de
spoliere.

VIZIUNE REALISTĂ, CON
STRUCTIVĂ. în concepția de
largă audiență internațională privind
înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale, România socialistă, pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu, pornind
tocmai de la analiza aprofundată a
realităților existente, subliniază ne
cesitatea asigurării accesului larg la
cuceririle științei în condiții avan
tajoase pentru toate țările în curs
de dezvoltare, astfel încît potențialul
științei și tehnicii contemporane să
fie consacrat progresului și bunăstă
rii tuturor popoarelor. Știința poate
juca un rol deosebit de important în
descoperirea și valorificarea de noi
surse energetice și de materii prime,
în punerea lor la îndemina popoa
relor, în fertilizarea și sporirea ran
damentului pămintului și soluționa
rea marii probleme a' alimentației —•
domenii în care țările lumii a treia
sînt confruntate cu serioase și grave
dificultăți.
Stadiul actual la care au ajuns
știința și tehnologia constituie o
premisă sigură de înlăturare a ma
rilor inegalități și decalaje existente
în acest domeniti. Este nevoie, de
aceea, de voință politică a statelor
pentru a scoate din impas această
problemă. Este adevărat, factorul
esențial al accelerării economico-sociale îl constituie, evident, efortul
propriu al fiecărui popor. în aceiași
timp, eforturile proprii trebuie să se
împletească armonios cu o largă
colaborare , internațională, care să
permită accesul tuturor statelor în
condiții avantajoase la cuceririle ști
inței și tehnicii, factor esențial de
lichidare a subdezvoltării.

Petre STANCESCU

Acord al

țărilor dezvoltate pentru scumpirea creditelor
destinate țărilor în curs de dezvoltare

WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Ministerul de Finanțe al S.U.A. a
confirmat că, la inițiativa Statelor
Unite, 22 de țări occidentale indus
trializate au ajuns la un acord pri
vind înăsprirea condițiilor de acorda
re a creditelor pentru țările în curs
de dezvoltare necesare achiziționării
de bunuri industriale — informează
agenția Taniug. Perfectat într-un
moment în care sînt tot mai nume
roase și mai insistente cererile pe
plan internațional de facilitare a ac
cesului țărilor in curs de dezvoltare
Ia tehnologia necesară progresu
lui lor economic și social, pre
cum și de desfășurare în condiții mai
echitabile a schimburilor comerciale
și financiare, acordul urmează să in
tre în vigoare după aprobarea lui și
de către guvernul japonez, care și-a
exprimat unele rezerve.
în baza acestui acord, dobînda pen
tru creditele acordate țărilor cel mai

puțin dezvoltate va fi majorată de Ia
7,5 la sută. în prezent, la 10 la sută ;
pentru țările cu dezvoltare medie de
la 8 la sută Ia 10,5 la sută ; iar pen
tru cele cu un stadiu mai înaintat
de dezvoltare de la 8,5 la sută la
11 la sută.
★
Practica curentă din S.U.A. în do
meniul creditelor, ca rezultat al po
liticii de strict control promovate. de
Oficiul federal de rezerve, a fost as
pru criticată de președintele sindica
tului american din industria automo
bilelor (U.A.W.), Douglas Fraser,
care a acuzat conducerea oficiului că
exercită o „dictatură economică" —
relatează agenția France Presse. Referindu-se la perspectivele acestui
sector al economiei americane,
Fraser a spus : „Nu va exista re
lansare în industria autoturismelor
cit timp dobinzile vor rămîne ri
dicate".
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LA MOSCOVA s-au deschis lu
crările Conferinței unionale a Co
mitetului sovietic al veteranilor de
război. Participă delegații din 36 de
țări. Din țara noastră este prezen
tă o delegație condusă de generallocotenent Andrei Neagu, președin
tele Comitetului foștilor luptători și
veteranilor de război impotriva
fascismului.

CONVORBIRI LA HAVANA. La
Havana au avut loc convorbiri ofi
ciale între primul secretar al C.C.
al P.C. din Cuba, Fidel Castro Ruz,
și secretarul general al Partidului
Comunist Italian. Enrico Berlinguer — transmite agenția Prensa
Latina. Au fost abordate probleme
de interes comun privind evoluția
raporturilor bilaterale si unele as
pecte ale situației politice interna
ționale.

'EXPOZIȚIE, In cadrul unei ma
nifestări culturale dedicate tării
noastre, in localitatea Monterotondo (Italia) a avut loc vernisajul ex
poziției artistelor Anamaria Smigelschi și Doina Simionescu. Expo
ziția s-a bucurat de o caldă primire
din partea numerosului public care
a asistat la deschiderea expoziției.
DEMISIA GUVERNULUI NOR
VEGIAN. Regele Norvegiei, Olav
al V-lea, a aprobat, marți, demisia
guvernului prezidat de Gro Harlem

Brundtland, demisie intervenită ca
urmare a rezultatelor alegerilor le
gislative desfășurate la 13 și 14 sep
tembrie a.c. Așa cum se știe, la
scrutinul de luna trecută. Partidul
Muncitoresc. Norvegian, condus de
premierul demisionar. a obținut 65
de mandate, fiind cel mai bine re
prezentat în Storting (parlamentul
unicameral, care numără 155 de
deputati), însă partidele aflate
înaintea alegerilor în opoziție —
conservator, de centru și creștinpopular — au obținut împreună 79
de mandate. Noul guvern minori
tar, format de liderul Partidului
Conservator, Kaare Willoch. ur
mează să fie instalat miercuri.
PREMIUL NOBEL PENTRU ȘTI
INȚE ECONOMICE. Institutul „Karolinska" din Stockholm a acordat,
marți, Premiul Nobel pentru științe
economice pe anul 1981 profesoru
lui american James Tobin, de la
Universitatea Yale.
CONFERINȚA
PARTIDULUI
CONSERVATOR DIN
MAREA
BRITANIE. Partidul Conservator,
de guvernămînt din Marea Britanie și-a început marți la Blackpool
conferința sa anuală. Tema care a
dominat discursurile primilor vor
bitori, printre care noul președinte
al partidului. Cecil Parkinson, a
fost apelul la unitatea partidului în
jurul guvernului.

DEFECȚIUNE LA INSTALAȚIILE NAVETEI „COLUMBIA". Scurge
rea unor gaze otrăvitoare pe platforma de lansare a navetei spațiale ame
ricane „Columbia" — care urmează să efectueze al doilea zbor experi
mental in jurul Pămintului la 4 noiembrie a.c. — a obligat oficialitățile
N.A.S.A. să ordone evacuarea celor 140 de tehnicieni aflați in zonă — a
anunțat conducerea Centrului spațial de la Cape Canaveral. După cum
s-a precizat, nu s-au înregistrat victime, intrucit specialiștii aflațl pe
platformă purtau costume speciale de protecție, dar operațiunea de fil
trare a carburantului navetei spațiale, tetraoxidul de azot, care a generat
aceste gaze, a fost întreruptă timp de 24 de ore. Scurgerea carburantului
și răspindirea gazelor in atmosferă s-au datorat defectării robinetului unui
rezervor instalat pe platforma de lansare Conducerea N.A.S.A. a arătat
că acest accident nu va afecta in nici un fel lansarea navetei la data
anunțată.
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