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Prin muncă tenace, bine organizată, folosind din plin timpul care s-a îmbunătățit

iNSĂMlNȚAREA GR1M PE TOATE SUPRAFEȚELE - 
PtNĂ IA SF1RȘITUL ACESTEI SĂPTĂMlNI!

Aspect de la întreprinderea de sticlărie și porțelan din Dorohoi Foto : AgerpresGriul și orzul însămințate la termenele prevă
zute au răsărit, suprafețele respective arătind 
acum, in plină toamnă, ca un covor verde. Pină 
la sosirea timpului rece, plantele vor înfrăți - 
condiție de mare însemnătate pentru asigurarea 
unor densități superioare și, deci, pentru obți
nerea de recolte mari în 1982. Este rezultatul 
măsurilor stabilite la consfătuirea de lucru pe 
problemele agriculturii de la C.C. al P.C.R. ca, 
în această toamnă, însămînțările să se încheie 
moi devreme.

Ploile din ultimele zile, care au stînjenit în 
oarecare măsură desfășurarea lucrărilor agricole 
în cîmp, au avantajul că au umezit solul, ceea 
ce a creat condiții mai bune pentru pregătirea 
terenului și semănat. Ca atare, nici o întîrziere 
nu mai poate avea justificare, este absolut obli
gatoriu ca însămînțarea griului să se încheie pe 
toate suprafețele, in toate județele, pînă la sfîr- 
șitul acestei săptămini.

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare rezultă că au mai rămas 
de însămînțat aproximativ 469 000 hectare cu 
grîu. Cea mai mare parte din această supra
față se află în cooperativele agricole din ju
dețele Timiș, Arad, Bihor, Călărași, Caraș-Seve- 
rin și Constanța.

Timpul optim pentru însămînțări este pe sfîr- 
șite, ceea ce impune ca, printr-o muncă stărui
toare și bine organizată, aceste lucrări să fie 
încheiate pînă cel tîrziu duminică în toate uni
tățile agricole. Aceasta presupune, în primul 
rind, să se strîngă porumbul și cocenii de pe 
suprafețele destinate a fi cultivate cu grîu. Tot
odată, pentru a se asigura semănătorilor un 
front larg de lucru este absolut necesar ca la 
arături să se lucreze cu mai multe tractoare în 
timpul nopții. Consiliile agroindustriale și 
direcțiile agricole au datoria să dirijeze opera
tiv tractoarele și semănătorile din unitățile agri
cole în care semănatul s-a încheiat, în cele în 
care lucrările sînt rămase în urmă.
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STADIUL INSĂMINȚĂRII GRIULUI la 14 octombrie in întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) 
și in cooperativele agricole (cifra de jos)

Eforturile pentru accelerarea însămințărilor, 
folosind din plin fiecare oră din zi și din noapte, 
trebuie să se împletească cu preocuparea plină 
de răspundere a specialiștilor și mecanizatorilor 
pentru executarea unor lucrări de cea mai bună

calitate, pentru asigurarea încă de la semănat 
a densității plantelor, de aceosta depinzind în 
mod hotărîtor realizarea de recolte mari de 
grîu în anul viitor.

• Ploile care au încetat precum și umezirea solului au creat condiții 
optime pentru grăbirea lucrărilor in cîmp

• Pentru realizarea unor viteze sporite la pregătirea terenului și semănat 
este necesar ca tractoarele și semănătorile să fie dirijate operativ din uni
tățile in care lucrările s-au încheiat în cele unde se înregistrează intirzieri

• Printr-o amplă mobilizare de forțe, să fie eliberate imediat de resturile 
vegetale toate terenurile destinate a se cultiva cu grîu, pentru ca mecani
zatorii să lucreze nestingheriți la pregătirea solului și, apoi, la semănat

SUB DEVIZA „COMERȚ, COOPERARE, DEZVOLTARE ‘

Astăzi se deschide Tîrgul 
internațional București-1981

Capitala găzduiește, începînd de 
astăzi, timp de 9 zile, în complexul 
expozițional din Piața Scinteii. cea 
mai importantă manifestare econo
mică internațională organizată de 
țara noastră — Tîrgul internațio
nal București — TIB ’81. Expre
sie convingătoare a politicii pro
fund științifice a partidului și sta
tului nostru de a asigura progre
sul multilateral in ritm susținut 
al economiei 
participarea 
mai activă 
circuitul mon
dial de valori, a- 
ceastă manifes
tare de presti
giu, ajunsă la a 
șaptea ediție, se 
înscrie ca o con
tribuție de seamă 
la lărgirea schim
burilor comer
ciale. la întărirea 
conlucrării și în
țelegerii intre 
popoare. Ca și e- 
dițiile din 
precedenți. 
tuala ediție 
Tirgului interna
țional București 
se va desfășura 
sub semnul pro
movării schim
burilor economi
ce reciproc 
vantajoase 
toate țările 
cialiste, cu 
lumii, în 
ticipanților, 
prilej de adincire. de extindere și 
diversificare a colaborării economi
ce. inscriindu-se astfel ca o ex
presie convingătoare a dorinței 
României de a acționa in spiritul 
dezideratelor actuale ale vieții e- 
conomice internaționale reunite 
sub deviza „Comerț — cooperare 
— dezvoltare".

începînd cu acest an, Tîrgul in
ternațional București iși lărgește 
profilul, devenind o manifestare e- 
conomică anuală cu caracter gene
ral. in care vor fi prezentate pro
duse realizate in toate ramurile 
industriale. Astfel, vizitatorii și 
specialiștii vor intilni în standurile 
expoziționale cele mai noi realizări 
ale industriei românești și ale fir- 

^nelor de peste hotare. între care :

mașini, instalații, utilaje si echipa
mente pentru prelucrarea metale
lor, telecomunicații, electronică, 
electrotehnică și automatizări, pro
ducția. transportul și distribuția 
energiei electrice, tehnica nuclea
ră, industria metalurgică, industria 
minieră, industria petrolului și ga
zelor, industria 
ră. silvicultură, 
nului, industria
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Prin autocondiicere și autoaprovizionare teritorială
-asigurarea satisfacerii raționale, echitabile

a cerințelor de consuni ale
J

Așa cum a reieșit chiar din pri
mele zile de aplicare a prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat pri
vind prevenirea si combaterea unor 
fapte care afectează buna aprovizio
nare a populației, aceste reglementări 
introduc ordine si echitate in desfa
cerea produselor alimentari, stăvilind 
manifestările de suprastocare si spe
culă. produc ample efecte pozitive in 
interesul tuturor. De aceea, ele au si 
fost intimpinate cu deplină aprobare 
de cele mai largi categorii ale popu
lației. Dealtfel, cum bine se știe, 
aceste reglementări legale sint expre
sia intereselor si vin în intimpinarea 
solicitărilor si numeroaselor propu
neri făcute de oamenii muncii, a su
gestiilor formulate in cadrul organi
zațiilor obștești, bucurîndu-se in mod 
firesc de aprobarea si spriiinul ho- 
tărit al populației, al opiniei publice, 

în spiritul decretului, consiliile 
populare elaborează in aceste zile — 
potrivit normelor si principiilor auto- 
conducerii si autoaprovizionării. nrin-
cipii de bază ale vieții noastre so
ciale — măsuri concrete care duc mai 
departe reglementările privind des
fășurarea unei desfaceri normale, rit
mice a produselor agroalimentare, 
astfel incit fiecare familie să-si asi
gure. in mod corespunzător, bunurile 
necesare consumului. Asemenea mă
suri sînt adoptate concomitent cu re
glementarea pe plan organizatoric si 
a unor aspecte care s-au ivit chiar 
îrt practica 
repartiția 
realizează 
nului de 
evident 
a orientărilor 
vizionării sau, 
rarea unora 
autoaprovizionării au perturbat fluxul 
ritmic al mărfurilor spre consumato
rii din marile orașe si centre mun
citorești, industriale.

în aceste condiții, importante po
sibilități locale n-au fost pe de-

anlicării decretului. Deși 
produselor alimentare se 
pe 

stat, 
că

temeiul Legii pla- 
a reieșit în mod 

aplicarea incompletă 
în domeniul autoapro- 
pe alocuri, chiar igno- 
din prevederile Legii

plin valorificate. Anumitor cantități 
de produse agroalimentare de bază li 
s-a schimbat astfel destinația, ceea 
ce a determinat distribuirea lor ine
chitabilă. nediferențiată, intre loca
litățile țării. Or, nu este nici firesc, 
nici echitabil, ca cetățenii care locu
iesc în orașe sau in centre industria
le și care nu au posibilitatea să 
producă bunuri agricole, să fie puși 
pe picior de egalitate, in ceea ce pri
vește aprovizionarea, cu locuitorii 
așezărilor agroindustriale sau cu pro
fil predominant agrar, care pot să-și 
realizeze aproape integral, în unită
țile agricole și în gospodăriile pro
prii, necesarul de bunuri alimentare. 
Și, mai precis, nu numai că dispun 
de o asemenea posibilitate, dar au 
și tradiția reală a unei asemenea 
autoaprovizionări.

Pornind de la aceste realități, 
sint numeroase cerințele venite din 
partea cetățenilor ca principiul au
toaprovizionării să fie aplicat mai 
consecvent, așa cum prevede e- 
fectiv legea — respectiv ca apro
vizionarea populației cu bunuri a- 
groalimentare să se facă în sistem 
teritorial. Aceasta ar Înlesni cunoaș
terea reală a nevoilor raționale de 
consum, incit produsele să poată fi 
distribuite în mod echitabil tuturor 
celor cărora le sint destinate, după 
cum s-ar putea realiza un echilibru 
continuu Intre posibilitățile de apro
vizionare, cele de autoaprovizionare 
și consum.

Prin Legea privind constituirea, 
repartizarea și folosirea pe județe a 
resurselor pentru aprovizionarea cu 
came, lapte, legume și fructe s-au 
stabilit sarcini și răspunderi spori
te pentru consiliile populare în rea
lizarea producției în profil teritorial, 
întrucît nu peste tot. ci numai in 
unele localități și județe s-au inițiat 
acțiuni corespunzătoare se cuvine 
subliniat din nou că sistemul auto
aprovizionării trebuie aplicat pretu-

se poate admite nici un fel de rabat 
în acest domeniu, că trebuie făcut 
totul pentru satisfacerea intr-o mă
sură cit mai mare, prin mijloace 
proprii, a nevoilor de consum ale 
fiecărei localități. în contextul unor 
asemenea exigențe, apare cu atit 
mai urgent, cu atit mai util să se 
asigure popularizarea și generaliza
rea neintirziată a experienței pozi
tive ciștigate pe acest tărîm, expe
riență care s-a cristalizat in nume
roase din județele țării. în ace
lași timp, se impune ca toți pro
ducătorii agricoli, ca toți locuito
rii orașelor agroindustriale, ai comu
nelor și satelor și cu precădere din 
zonele preorășenești, să-și sporească 
eforturile pentru a pune în valoare 
toate posibilitățile, toate resursele de 
care dispun in vederea realizării u- 
nor producții cit mai mari.

Toate acestea se constituie in ar
gumente convingătoare întru susți
nerea cerinței ca fiecare cetățean să 
se aprovizioneze din localitatea unde 
trăiește și muncește. Există și anu
mite categorii de muncitori indus
triali care, deși muncesc in întreprin
deri . situate in orașe, locuiesc în co
mune, lucrind ca navetiști ; după 
cum in localități mai mici muncesc 
adeseori și mineri, petroliști, fores
tieri. Este de la sine înțeles că a- 
ceștia, ca dealtfel și navigatorii, 
trebuie să aibă dreptul de a se apro
viziona cu produsele alimentare de 
bază din localitățile unde lucrează. 
După cum tot atit de firesc este ca 
membrii familiilor acestora — care 
locuiesc în comune, putindu-se deci 
ocupa de creșterea unor animale și 
de cultivarea legumelor în gospodă
ria proprie — să se aprovizioneze 
asemenea tuturor celorlalți locuitori 
ai comunei.
(Continuare in pag. a Il-a)

BAIA MARE :

O nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea de faianță 
și sticlărie ..Faimair" din Baia 
Mare a fost pusă in funcțiune 
o secție de ceramică deosebit de 
solicitată la export. Noua capa
citate de producție este menită 
să valorifice la înalți parametri 
materia primă indigenă, reali- 
zind anual un milion de articole 
de menaj cu caracteristici este
tice și calitative superioare. In
trarea la termen in funcțiune a 
acestui • nou obiectiv se datoreș- 
te conlucrării armonioase dintre 
constructor — grupul de șantie
re din Baia Mare al T.C.I. Ora
dea — și beneficiarul investi
ției. (Gheorghe Susa).

HUNEDOARA:

chimică, agricultu- 
prelucrarea lem- 
ușoară, 
construcțiilor 
materialelor 
construcții, 
loace de 
port 
viar, 
rian.
vor 
utilaje pentru im- 
dustria poligra
fică, instalații și 
aparatură medi
cală, echipamen
te de 
pentru 
și uz 
precum 
mă 
de bunuri i 
consum 
triale și i 
dustriale, 
materii 
necesare 
sectoarelor 
dustriale.

Este evident că 
tematica 
zițiorfală 

determinat mare- 
al întreprinderi- 

cît și al firme-

industria 
Și 

de 
mij- 

trans- 
rutier, fero- 
naval și ae- 

Totodată, 
fi expuse

laborator 
cercetare 
didactic, 

și o ga- 
diversificată 

de larg 
indus- 

agroin- 
ca și 
prime 

tuturor 
• in-

expo-
largă

a TIB ’81 
le interes 
lor românești, 
lor de peste hotare pentru par
ticiparea la tîrg. Pe o suprafață de 
aproape 70 mii mp, în standurile 
expoziționale iși prezintă produsele 
peste 1 250 de firme din țara noas
tră și din alte 44 de țări din Euro
pa, Asia, Africa, Australia, Ame
rica de Nord și America de Sud, 
ediția din acest an marcind cel 
mai mare număr de țări partici
pante. Alături de România, un nu
măr de 35 de țări expun în pavi
lioane oficiale : Algeria. Anglia, 
Australia. Austria. Bangladesh, 
Belgia. Brazilia. Bulgaria. Canada. 
Cehoslovacia. Cuba, Danemarca,

a 
atit

Dan CONSTANTIN--------------------- 1------------------
(Continuare In pag. a V-a)

PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA 
idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei

In spiritul ideilor constructive, de înalt umanism ale Mesajului adresat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu participanților la simpozionul internațional
In aceste zile, în diferite Institute de cercetări 

și învățămînt superior au loc adunări generale 
ale oamenilor muncii, în cadrul cărora, în spi
ritul ideilor cuprinse în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat participanților la 
simpozionul internațional de la București, sînt

desemnați reprezentanți pentru constituirea Co
mitetului național „Oamenii de știință și pacea". 
Adunările generale sînt un prilej de reafirmare 
a hotărîrii tuturor celor care lucrează pe tărîmul 
științei de a-și spori contribuția la progresul

„Oamenii de știință și pacea"
multilateral al patriei și, totodată, de a milita, 
alături de oamenii de știință din celelalte țări, 
pentru oprirea cursei primejdioase a înarmărilor, 
pentru ca rezultatele cercetărilor lor să fie puse 
în slujba păcii, a progresului întregii umanități.

Cuceririle științei modeme — 
un bun al tuturor popoarelor!

Marea noastră responsabilitate 
morală — știința în slujba vieții

Acad. Gh. MIHOC,
președintele Academiei Republicii Socialiste România

Prof. dr. docent Victor SAHINI, 
membru corespondent al Academiei

Prestigioasele manifestări știin
țifice desfășurate în țara noastră 
în ultima vreme, în primul rînd 
Congresul internațional de istoria 
științei. Simpozionul internațional 
..Oamenii de știință și pacea", al 
doilea Congres național de chimie, 
au oferit un nou prilej oamenilor 
de știință din țara noastră și unui 
mare număr de savanți din străi
nătate de a-și exprima adeziunea 
la ideile nobile și generoase, încăr
cate de un profund umanism ale

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele țării noastre, cuprinse 
in Mesajul adresat participanților 
la simpozionul internațional amin
tit, la principiile cuprinse în 
cuvîntul tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
rostit în fața participanților la 
Congresul de istoria științei. Sînt 
idei care ne sînt tuturor aproape : 
nevoia întregii omeniri de a trăi

(Continuare în pag. a IV-a)

Dacă am da crezare dictonului 
latin, conform căruia cel ce dorește 
pacea trebuie să se pregătească de 
război, s-ar părea că astăzi aspira
ția pentru pace este mai puternică 
decît oricind. într-adevăr, niciodată 
arsenalele nu au fost mai aglome
rate cu armament și nivelul tehnic 
și potențialul lor de distrugere nu 
au fost atit de ridicate. Dar accep
tarea dictonului latin ar fi o eroa
re ; cursa demențială a înarmărilor 
planînd ca un spectru sumbru asu

pra destinului însuși al civilizației 
noastre.

O analiză lucidă arată că omeni
rea trăiește un coșmar al distruge
rii iminente și totale, că se admite 
riscul cu singe rece, că pregătirilor 
de război li se consacră un însem
nat efort financiar-economic și 
tehnico-științific, aflîndu-și, tot
odată. și „ideologi" iresponsabili. O 
parte însemnată a personalului ca-
(Continuare în pag. a IV-a)

Apartamentul 2 000
Constructorii de locuințe din 

județul Hunedoara au predat „la 
cheie" apartamentul 2 000 din 
acest an. Cele mai multe apar
tamente s-au construit in Lu- 
peni, Petroșani. Deva. Hunedoa
ra și Orăștie. La Lupeni și Deva 
se conturează două noi cartiere 
de locuințe. La parterul noilor 
blocuri s-au dat in folosință nu
meroase spații comerciale, două 
cinematografe la Uricani și Ha
țeg. precum și spatii destinate 
serviciilor către populație. (Sa
bin Cerbu).

BUZĂU :

Mașină complexă 
prin autoutilare

La întreprinderea de utilaj 
tehnologic, unitate reprezentati
vă a industriei buzoiene. a fost 
realizată, cu forțe proprii, o ma
șină de șanfrenat tablă. în com
parație cu utilajele similare, 
noua mașină are caracteristici 
superioare. Citeva dintre aces
tea : lungimea totală 15,4 metri; 
înălțime 2.9 metri ; lățime 3,2 
metri ; lungimea efectivă de lu
cru 12 metri ; viteza de așchiere 
6,6 și 9,9 metri pe minut : aba
terea la prelucrare — zero. Re
alizarea acestei mașini răspun
de cerințelor producției privind 
execuția la un nivel calitativ 
superior a utilajelor tehnologice 
destinate exportului și. totodată, 
scutește economia națională de 
efort valutar. (Stelian Chiper).
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LA ZI, PREOCUPARE CENTRALĂ:

Asigurarea aprovizionării ritmice, în bune condiții a populației

pentru realizarea unor cantități maxime de produse agroalimentare
Măsurile luate în ultimii ani pe linia extinderii și întăririi autoconducerii 

și autogestiunii - ca principii de bază aie organizării vieții noastre de 
stat - privesc deopotrivă domeniul producției materiale, din industrie și 
agricultură, cît și toate celelalte activități economico-sociale, inclusiv acti
vitatea comercială, de aprovizionare curentă a populației. Autoconducerea 
și autoaprovizionarea sînt strins îngemănate ; autoconducerea nu ar putea 
fi concepută ca o modalitate abstractă de decizie, ci presupune, în mod 
concret, gospodărirea judicioasă și cu maximum de eficiență a tuturor 
mijloacelor materiale și financiare ale societății, în vederea creșterii veni
tului național și, pe această bază, a nivelului de trai al întregului popor. 
Or, autoaprovizionqrea înseamnă în esență tocmai asigurarea fondului de 
bunuri necesare consumului oamenilor, prin îndeplinirea obligațiilor de 
constituire a fondului central de produse al statului, ca și prin valorifi-

careo din plin a posibilităților locale de realizare a unui surplus de 
produse necesare consumului fiecărei familii. Tocmai în acest sens sînt 
orientate prevederile Legii autoaprovizionării, experiența practică din pe- 

de la aplicarea ei de- 
bine înțelese și aplicate

rioada de timp - deși restrînsă - ce o trecut 
monstrînd că acolo unde aceste prevederi au fost 
s-au obținut rezultate bune.

lată una dintre aceste experiențe, oferită de municipiul Brăila, unde 
s-a demonstrat că prin cultivarea cu legume a pămintului din curțile 
proprii ale cetățenilor, a spațiilor dintre blocuri și a terenurilor virane 
ale orașului, se poate asigura îmbunătățirea aprovizionării populației. Ne 
vorbește 
Brăilei.

despre această experiență tovarășul NECULAI ION, primarul

— Vă propunem să comentați pen
tru început datele tabelului statistic 
întocmit 
popular

de specialiștii consiliului 
privind consumul de legume

în municipiul Brăila în primele trei 
trimestre ale acestui an, comparativ 
cu aceeași perioadă din 1980.

anul

Legume consumate
de cetățeni in cantine

Cumpărate 
de la maga
zinele I.L.F.

Cultivate in 
grădinile 
populației

Cumpărate 
de la maga
zinele I.L.F.

Cultivate in 
grădinile în
treprinderilor

1980 11 102 t 1 300 t 1 200 t 150 t
1981 11 325 t 2 500 t 1 200 t 300 t

— Și pină anul trecut — pînă ia 
adoptarea legii — la Brăila oamenii 
se îndeletniceau cu legumicultura — 
respectiv unii cetățeni care aveau 
curți. Astăzi insă, numărul acestora 
a crescut considerabil, incit canti
tățile obținute de ei practic s-au du
blat, după cum arată și tabelul amin
tit. Avem aproape 15 000 de familii 
care cultivă pămint — atit terenurile 
din curți, cit și terenurile virane, 
spațiile din fața blocurilor si dintre 
blocuri. Efectiv, fiecare al cincilea 
brăilean a devenit, in timpul liber, 
legumicultor. După cum se observă 
din tabelul pe care-1 comentăm, în
mulțirea cultivatorilor a determinat 
creșterea consumului, satisfacerea 
unor cerințe pentru care Înainte tre
buia să se apeleze la fondul centra
lizat. Aproape întregul spor de con
sum de legume al municipiului nos
tru a fost asigurat din produsele 
realizate în gospodăriile proprii ale 
cetățenilor și ale întreprinderilor 
care au cantine. Așa am conceput 
și realizat in fapt autoaproviziona
rea orașului, rezultatele convingîn- 
du-ne pe deplin de realismul și uti
litatea măsurilor 
— in tabel nu se 
an s-au livrat și 
din surplusul de 
micultorilor 
de produse, 
primăvară.

— Prin ce _______ _ — -
contribuit primăria brăileănă la ob
ținerea acestor rezultate ?

— încă din cursul iernii, după in
ventarierea terenurilor și contracta
rea lor cu cetățenii care și-au expri
mat dorința să le cultive, peste 100 
de funcționari și activiști obștești ai 
primăriei au mers din casă-n casă 
pentru a stabili, impreună cu cetățe
nii, planurile de culturi •— ce legume 
să se cultive și pe ce suprafețe anu
me. N-am stabilit noi, din birourile 
primăriei, aceste planuri, ci ne-am 
consultat cu cetățenii pentru a sti
mula inițiativa cultivatorilor și a-i 
cointeresa in folosirea cit mai efi
cientă a pămîntului. Iar inițiativele 
n-au intirziat să apară : foarte multi 
și-au propus — și au și realizat — o 
folosire intensivă a terenurilor, în 
sistem de culturi succesive si aso
ciate. Bunăoară, după recoltarea pri
mei culturi 
spanac sau

plantat roșii, vinete, ardei, castraveți, 
dovlecei, pentru ca ulterior să pună 
și cultura a IlI-a. cu varză de toam
nă, spanac de toamnă, ceapă ștufat 
etc. în sistem asociat s-au cultivat 
intercalat ardei iute printre varză, 
salata printre ceapă, usturoiul, ceapa 
și salata printre vița de vie ș.a.m.d.

— Cum 
care s-au ___  ... ...... _
gumicultori 1

— Dacă in iarna trecută eram pre
ocupați să găsim solicitanti pentru 
repartizarea tuturor terenurilor dis
ponibile, acum sintem in situația să 
primim mai multe cereri decit su
prafața existentă! înmulțirea — s-ar 
putea spune explozivă — a număru
lui de solicitanți este rezultatul di
rect al recoltelor obținute de culti
vatori, tot mai multi brăileni convin- 
gindu-se de eficiența legumiculturii 
urbane. Pentru a da curs cit mai 
multor cereri — imprimînd astfel un 
cit mai larg caracter de masă acțiunii 
de autoaprovizionare — vom reinven- 
taria iarna terenurile legumicole, in 
vederea depistării suprafețelor virane 
apărute intre timp și a celor necul
tivate de către oamenii cărora le-au 
fost repartizate inițial. In plus, acolo

se va proceda cu locatarii 
decis ulterior să devină le-

Experiența municipiului Brăila argumentează 
concret: Pretutindeni, chiar și la orașe, există 
ample posibilități de sporire a bunurilor ali

mentare

inițiate. Mai mult 
observă — in acest 
la fondul de stat, 
producție al legu- 

brăileni, peste 80 tone 
Îndeosebi verdețuri de

măsuri organizatorice a

de ceapă verde, salată, 
ridichi, multi cetățeni au

— Privind grădinile mai multor 
brăileni, am sesizat predilecția unora 
pentru o gamă redusă de legume.

— E adevărat, unii cetățeni au 
practicat un fel de „monocultură", 
incit la unele legume — roșii, ardei, 
castraveți — s-a ajuns la surplusuri 
de produse, adeseori supuse degra
dării (cind depășeau nevoile proprii 
de consum ale populației), în timp ce 
alte legume — fasole, linte, ceapă, 
vinete — au devenit deficitare. Pen
tru a preveni asemenea situații, am 
stabilit ca, prin planurile de culturi. 
Să se cultive pe suprafețe mai mari 
legumele care in 1981 s-au dovedit 
deficitare, urmărind mai atent, pe 
parcursul anului, respectarea struc
turii sortimentale stabilite. Ne-am 
convins astfel că principiul autoapro
vizionării presupune să nu lăsăm ac
tivitatea de cultivare a legumelor la 
voia întimplării, la libera decizie a 
fiecărui cultivator, noi, primăria, 
avind datoria să canalizăm eforturi
le și inițiativele fiecărui locuitor 
spre interesele generale ale colecti
vității.

— La Brăila, ca-n toate orașele 
țării, o mare parte din cetățeni lo
cuiesc in apartamente la bloc. Cum 
ați reiișit să oferiți acestora posibi
litatea practicării legumiculturii?

— Din cele 30 000 de familii brăile- 
ne care locuiesc la bloc, peste 2 000 
cultivă in prezent legume. Unde? In 
principal am repartizat terenurile 
din fața blocurilor și dintre blocuri. 
Acolo unde au fost mai multi soli
citanti. s-au oferit și terenuri virane 
din cartierele cele mai apropiate.

unde se constată că suprafețele re
partizate depășesc nevoile de con
sum ale familiei beneficiare, vom
trece la o redimensionare a terenu
rilor repartizate. Pentru cît mai
multă obiectivitate și echitate în re
partizarea terenurilor, 
fiecărei cereri se va face prin 
țiile de locatari și comitetele 
tățeni, sub directa îndrumare 
siliului popular municipal.

— Cum ați impăcat legumicultura 
urbană cu... estetica urbană?

— Preocupați de extinderea legu
miculturii printre blocuri și pe tere
nurile din fata curților, ne-am îngri
jit să nu modificăm aspectul exte
rior al străzilor sau cartierelor. Ast
fel, acolo unde locatarii de la blocuri 
au dorit să amenajeze solarii, am 
aprobat doar solarii tip tunel, de 
mică înălțime ; pe terenurile din 
fața blocurilor, amplasate pe artere
le principale ale orașului, am men
ținut plantațiile de flori și plante 
ornamentale, cultura legumelor fiind 
organizată doar în porțiunile fără 
vedere la stradă. Tot pentru estetica 
orașului vom recomanda cetățenilor 
ca, începînd cu anul viitor, să cul
tive pe terenurile dintre blocuri le
gume de talie măruntă (salată, 
ridichi, ceapă, usturoi, morcovi, pă
trunjel. țelină, tufe de ardei, vinete, 
castraveți etc.). Pentru extinderea 
acțiunii. unii cetățeni, au cerut să 
tăiem arborii care fac umbră unor 
porțiuni de teren. Consiliul popular 
n-a fost de acord. Concepem extin
derea legumiculturii fără sacrificarea

rezolvarea 
asocia- 
de ce- 
a con-

copacilor 
trotuare, ...... .........
podoabelor urbei noastre.

— Ce acțiuni s-au conturat pentru 
perioada următoare, pornind de la 
experiențele acumulate in acest prim 
an de aplicare a Cegii autoaprovi- 
zionării ?

— Simțim in primul rind nevoia 
unei consfătuiri cu legumicultorii 
orașului, pentru o analiză detaliată a 
măsurilor ce se cer luate in vederea 
perfecționării activității de viitor. La 
această consfătuire — pe care o vom 
repeta, probabil, in fiecare an — vom 
prezenta diverse filme tematice si de 
popularizare a celor mai valoroase 
experiențe. Ne gindim, totodată, să 
constituim asociații ale legumiculto
rilor in întreg orașul : pe fiecare aso
ciație de locatari sau cartier (pen
tru legumicultorii care locuiesc la 
blocuri) și pe străzi (pentru legumi
cultorii care posedă curți). Pentru a 
îmbunătăți activitatea de cultivare a 
terenurilor din jurul blocurilor, 
ne-am propus să desemnăm, in ca
drul fiecărei asociații de locatari, un 
responsabil cu problemele legumicole 
— această persoană urmind să in- 
deplinească și funcția de președinte 
al asociației legumicultorilor din 
blocul respectiv.

întrucit terenurile din incinta în
treprinderilor economice ale orașu
lui s-au dovedit insuficiente centru 
asigurarea necesarului de legume al 
cantinelor, vom repartiza in acest 
scop și alte suprafețe de pe raza mu
nicipiului, urmind ca fiecare colectiv 
de oameni ai muncii să aibă o gos- 
podărie-anexă pentru legumicultura.

în perioada următoare va trebui să 
găsim soluții de rezolvare și pentru 
alte probleme, cum ar ti: desfășura
rea unei acțiuni generale la nivelul 
întregului oraș de combatere a dău
nătorilor din grădinile de legume ; 
asigurarea aracilor solicitați de le
gumicultori. realizarea unei foi vo
lante cuprinzind principalele sfaturj 
practice necesare legumicultorilor 
începători : îmbunătățirea aprovizio
nării cu semințe a unităților Agrosem 
(îndeosebi cu cartofi de sămintă, 
arpagic, usturoi etc.). Prin toate aces
te măsuri, dorim să creștem aportul 
legumiculturii urbane la mai buna 
aprovizionare a populației. Aolicind 
cu și mai multă consecvență nor
mele și principiile autoconducerii și 
autogospodăririi, Consiliul popular 
al municipiului Brăila are posibilita
tea și datoria să-și acopere in mai 
mare măsură pe plan local nevoile 
proprii de consum — contribuind pe 
această cale, alături de celelalte lo
calități ale țării, la materializarea 
indicațiilor conducerii superioare de 
partid și de stat, a legilor țării, pri
vind

dintre blocuri 
tocmai pentru

si de oe 
păstrarea

extinderea autoaprovizionării.
Mihai IONESCU 
Corneliu IFR1M 
corespondentul „Scinteii"

Prețul peste mercurial scade prețul cinstei
...iar țăranul adevărat tine la cinste• w

mai mult ca la orice
Am ascultat ieri citeva cuvinte, spu

se simplu, de un om in vîrstă. care, 
așa cum ne-a declarat, vinde legu
me... din copilărie. E vorba de Ni- 
colae Coman din comuna Slobozia 
Moară, județul Dîmbovița, pe care 
l-am aflat la intrarea în piața „Ilie 
Pintilie“ lingă masa cu produse. Ne-a 
spus: „Vin aici, in piață, cam de o sută 
de ori pe an. Am vindut bucureștenilor 
legume de mii de ori — cartofi, var
ză — tot ce produc in gospodăria 
mea. Niciodată insă n-am fost amen
dat pentru că aș fi încălcat prețurile 
de pe mercurial. Nu știu exact in 
alte comune cum s-or fi petrecind 
treburile, dar la noi. în Slobozia 
Moară, unde multi dintre gospodari 
produc legume pentru familia lor și 
pentru oraș, aproape întotdeauna, la 
adunările noastre populare, prima
rul, alți deputat! ne îndrumă mereu 
să fim oameni cumpătați, pentru că 
atunci cind mergem la oraș înseam
nă că reprezentăm și comuna noas
tră. locul unde ne-am născut. Nu e 
frumos să încălcăm legea".

Asemenea tovarășului Nicolae Co
man, majoritatea țăranilor producă
tori inteleg bine că ar fi nedrept și 
inechitabil ca peptru săteni, prețu
rile de vinzare a sutelor de articole 
industriale, de la acul de cu
sut și pină la televizor și mașina 
de spălat, să fie ferme, convenabile, 
stabilite de stat, iar producătorul, 
cind vine pe piață cu produsele lui 
agricole, să nu ia in seamă prețu
rile maximale de mercurial, ci să-și 
„facă" el singur prețul, cum vrea.

Ar fi, intr-adevăr, inechitabil. Cu 
atit mai mult cu cît nu de puține 
ori orășenii merg toamna in comu
nele învecinate să ajute cooperato
rii la strinsul recoltei, al legumelor 
și fructelor, fără a pretinde nici 
unui cooperator nimic pentru aceas
tă muncă. E un ajutor firesc, dat in 
numele alianței dintre muncitori și 
țărani, al legăturii dintre oraș și sat.

Am cerut și părerea unui cumpă
rător. Iată ce ne-a relatat tov. 
V. Rădulescu. maistru in industria 
de panificație : „Piața alimentară, 
perimetrul comercial in care se vind 
și se cumpără anual zeci de mii de 
tone de produse agricole, este, in 
același timp, locul zilnic de întilni- 
re dintre țărani — ca producători de 
legume, lapte, carne, ouă — și noi, 
orășenii. Ei nu trebuie să uite insă 
că noi sintem nu numai cumpără
tori, ci și producători, la rindul nos

tru, de mărfuri industriale. în aces
te condiții, fără îndoială, raporturile 
nu pot fi decit de prietenie, de în
țelegere și de ajutor. Totuși, unii 
nu înțeleg încă bine că raporturile 
de eehitate economică și de ajutor 
reciproc dintre oraș și sat sint, in 
bună măsură, bazate și pe respec
tarea prețurilor la mărfurile care se 
vind de o parte și de alta — respec
tiv pe respectarea mercurialelor, la 
fel cum sint ferme prețurile mărfu
rilor de stat".

Desigur, nu pot fi trecut! cu ve
derea speculanții, nici aceia care, in 
mod sistematic, fără să tină seama 
de nici un avertisment, de nici o 
regulă scrisă, umflă preturile fără 
jenă. Dar se poate pune problema 
dacă unii dintre cei care încalcă dis
ciplina preturilor de mercurial nu o 
fac mai ales datorită lipsei de infor
mare asupra prețurilor care se prac
tică și mai ales asupra consecințelor. 
Amenda, ca sancțiune, are. fără în
doială. un important rol educativ, dar 
pentru a fi evitate asemenea sanp- 
țiuni. pentru a fi asigurat în toate 
piețele alimentare un climat favora
bil comerțului civilizat sînt necesare 
și alte măsuri. Factorii educaționali 
din comunele și satele producătoare 
de legume și fructe, de carne și pă
sări — organizațiile de partid și 
U.T.C., primăriile, școala — trebuie 
să ducă o susținută muncă de lămu
rire în rindul producătorilor asupra 
rolului pe care îl joacă. în relația 
economică dintre sat și oraș, prețu
rile de desfacere pe piața orășeneas
că a produselor agricole. Acești fac
tori pot să explice că piața nu este 
un teritoriu al nimănui, in aglome
rația căruia producătorul dispare in 
anonimat, ci un loc in care el poate 
face satul „de cinste sau de rușine”. 
Concomitent, consiliile populare oră
șenești și municipale trebuie să in
struiască intregul personal din admi-’ 
nistrația piețelor. în sensul de a exer
cita nu numai un rol funcționăresc, 
ci și unul educativ. Aflindu-se tot 
timpul printre producători, intenden- 
ții. restul personalului trebuie să ve
gheze la respectarea regulilor de 
comerț, să preîntimpine încălcarea 
lor. explicind cu răbdare că respec
tarea mercurialelor reflectă legăturile 
economice firești dintre sat și oraș, 
raporturile de echitate care există 
între toți membrii societății noastre 
socialiste.

Gh. GRAURE

Cartofii sîr.t frumoși, mari și sănătoși. înainte insă de a fi oferiți cumpă
rătorilor, a fost necesară o nouă sortare in piață. Din ultimul transport 
primit de la silozul „Chitila" de unitatea I.L.F. 53 din București, lucrătorii 
comerciali, în loc să înceapă imediat să vîndă, au ales mai intîi citeva 
lăzi de... pămînt. O fi valorînd mult această țărînă pentru gospodarii 

silozului ? Să-i cheme să și-o ridice

Prin autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială

(Urmare din pag. I)
Asemenea măsuri — punînd accen

tul pe valorificarea cît mai deplină a 
resurselor existente, pe sporirea pro
ducției agroalimentare prin stimula
rea unei munci de înalt randament 
în fiecare zonă, in' fiecare unitate 
producătoare, in fiecare gospodărie 
individuală — creează premisele a- 
sigurării unei aprovizionări care tine 
seama cu adevărat de disponibilită
țile reale ale tuturor categoriilor de 
cetățeni.

Cu atit mai mult in această perioa
dă, cind se pun sub brazdă ultime
le semințe de griu. se impune o mo
bilizare maximă a tuturor forțelor, 
organizarea exemplară a activității, 
întronarea unei ordini și discipline 
desăvirșite in fiecare loc de muncă, 
spre a se asigura bazele unei recolte

bogate in anul viitor și, in acest fel, 
produsele necesare fondului de stat, 
îmbunătățirii corespunzătoare a a- 
provizionării populației.

Este deosebit de important ca toa
te consiliile populare să acționeze cu 
toată răspunderea pentru o bună 
planificare și distribuirea echitabilă 
a bunurilor alimentare, in raport cu 
profilul diferitelor așezări orășenești 
și sătești.

Este in interesul întregii noastre 
economii, al fiecărui cetățean, ca 
asemenea măsuri — emanație a 
voinței oamenilor muncii — care 
completează firesc prevederile din 
domeniul autoconducerii și autoapro
vizionării locale, să fie aplicate cu 
hotărire, cu convingerea fermă că 
ele sînt menite să asigure peste tot 
o aprovizionare mai rațională, mai 
lesnicioasă a întregii populații.

Ieri, într-o piață din București : imagine firească, imagine devenită 
caracteristică Foto : Eugen Dichiseanu

DIN SCRISORILE CETĂȚENILOR

„Decretul — bine și la timp venit pentru că apără 
interesele maselor largi ale cetățenilor"

Am luat cunoștință 
cu mare satisfacție 
de reglementările re
feritoare la aprovizio
narea populației cu 
bunuri alimentare de 
strictă necesitate, re
glementări prin a că
ror aplicare sînt pre
venite și combătute 
faptele care perturbă 
activitatea comercia
lă. Numai așa se va 
tăia pofta de acapara
re a unor indivizi 
certați cu normele mo
rale. numai astfel con
dițiile de procurare a 
alimentelor de către

oamenii muncii vor 
reintra în normal.

Din păcate și spre 
rușinea noastră, prin
tre „obișnuiții cozilor" 
din ultimul timp s-au 
aflat și o serie de 
pensionari. Sînt si eu 
pensionar. Și eu cred 
că un om virstnic. 
care dispune de mai 
mult timp liber, poate 
și trebuie să-i ajute 
la cumpărături pe cei 
din familie, mai ocu
pați decit el. Trebuie 
deci condamnate cu 
fermitate apucăturile 
unora privind supra- 
aprovizionarea, supra-

stocarea unor mărfuri 
care împingeau la 
dezorganizarea co
merțului. Consider, ca 
atare, decretul bine 
și la timp venit, nu 
numai pentru că ne 
apără interesele, ci și 
pentru că a reintrodus 
în conștiința oameni
lor. fie ei virstnic! sau 
tineri, valori morale 
de preț, pe care unii 
începuseră să le cam 
uite.

Constantin 
DOCHIȚĂ 
pensionar - București

„Repartizarea rațională a mărfurilor alimentare 
aduce tuturor mari avantaje"

Am avut ocazia, re
cent, să stau citeva 
zile la Tulcea. A fost 
o surpriză din cele 
mai plăcute să con
stat că in rafturile 
magazinelor alimenta
re se găsea ulei si za
hăr, iar in cele ale 
I.L.F.-urilor. ceapă și 
alte produse legumi
cole de sezon mult 
solicitate. Explicația ? 
Aceste alimente nu se 
vindeau la întimplare, 
ci cu o anumită evi
dentă. in așa fel ca 
produsele să ajungă in 
mod echitabil pentru 
toți locuitorii.

Și mai surprinzător 
mi s-a părut faptul că 
tulcenii nu așteptau 
la rfnd. peste tot vîn-

zarea mergea foarte 
repede. Este tot rezul
tatul organizării judi
cioase a desfacerii, al 
unei arondări a locui
torilor pe magazine, 
datorită căreia a dis
părut aglomerația.

Am discutat cu di
feriți cetățeni si. din 
spusele lor, au reieșit 
cu prisosință avanta
jele sistemului de or
ganizare amintit : pe 
lingă economia de 
timp, care este din 
cele mai importante, 
'fiecare are certitudi
nea că se poate apro
viziona cu cantități 
rationale, suficiente de 
produse; totodată, li se 
închid unor elemente 
acaparatoare porțile

supraaprovizionării. în 
plus, această evidentă 
reală a necesarului 
de consum al popu
lației, la care s-a 
ajuns prin măsurile 
amintite, permite co
merțului să-și organi
zeze mai judicios ac
tivitatea, in condițiile 
creșterii răspunderii 
acestui sector atit de 
însemnat al economiei.

Consider demnă de 
apreciat — si. de ce 
nu. de preluat — ex
periența gospodarilor 
din Tulcea.

Mihail 
MUNTEANU 
MARGINE
Bd. 1 Decembrie 1918 
nr. 38, București

Cine risipește piinea nu respectă munca — 
ceea ce nu se poate admite in societatea noastră

Vă scriu ca unul 
care trăiește și mun
cește la ..izvoare
le Plinii". în tara 
noastră, tot omul are 
astăzi piinea sa si ni
meni nu se poate olin- 
ge că i-ar lipsi. Multi 
din cei care au apu
cat vremuri' trecute îsi 
amintesc că piinea era 
oe masa țăranului doar 
cam oe la sărbători, in 
rest, de bază era mă
măliga. Acum, cind 
este pline pentru toa
tă lumea, unii credeau 
că dacă-i ieftină o 
oot lua ca s-o risipeas
că. Ei uită de sudoarea 
muncii de la arat si 
semănat, de arșița zi
lelor de la secerat, 
uită de cît s-ă învestit, 
ca bani, ca energie, ca

eforturi, griji si preo
cupări in fiecare bu
cățică de pîine. Uită 
cum. in copilărie, pă
rinții i-au invătat sâ 
respecte piinea. ca 
ceva sfint, nu in înțe
les neapărat religios, ci 
ca muncă — uită de 
toate, numai pentru 
că-i ieftină si plecau 
din magazine cu sacii 
plini de pline, dar nu 
pentru ei. ci pentru 
animale.

Să dai oiine si gris, 
sau macaroane si tăi- 
tei la porci sau păsări 
este nur si simolu o 
batjocorire a muncii. 
Si nu numai a muncii 
țăranului, ci și a mun
citorului. proiectantu
lui. inginerului, care

au făurit tractoare ori 
au. fabricat îngrășă
minte pentru ca pro
dusele cîmpului să fie 
ieftine. Vor risipitorii 
de nîine să crească si 
ei animale ? Foarte 
bine, dar să pună 
mina ne sapă. Piinea 
este făcută pentru oa
meni. Cine uită acest 
lucru, cine nu mani
festă respectul cuve
nit înseamnă că nu 
respectă munca, nu 
respectă omul, ceea ce 
nu se poate admite în 
societatea noastră.
Vasile BERBECEL
Erou al Muncii
Socialiste, 
președintele C.A.P. 
Smirna — Ialomița

[faptul;
; DIVERȘI

Lucru bun, 
pină la capăt i

Printre participanta la acțiu- ■ 
nea „Cupru Roșia Poeni ’81“ se 
află și conducătorul auto Ștefan 
Vlad de la întreprinderea de | 
transporturi auto Alba. Este „de
canul de vîrstă” al celor care au | 
venit din județele Constanța, 
Cluj și Alba să dea o mină de 1 
ajutor in marea bătălie cu mun- . 
tele. Aici, pe șantier, Ștefan 
Vlad a împlinit virsta pensionă- I 
rit. Și aceasta, după 40 de ani 
de muncă fără nici o abatere de I 
la... calea cea bună. Colegii l-au | 
felicitat cu căldură, i-au urat 
multă sănătate. Emoționat, el a ■ 
mulțumit frumos și le-a zis: 
„De scăpat de mine tot nu scă- ■ 
păți, pentru că o să ies la pen
sie numai după ce încheiem aici | 
lucrul pentru care am venit. Că | 
așa mi-a plăcut întotdeauna — 
să duc treaba pînă la capăt”.

Și a rămas în continuare pe 
șantier. 1

Faptă de pionier
Corespondentul nostru volun- . 

tar Vasile Neagu, muncitor la 
„Romlux” din Tirgoviște, ne iS- I 
torisește o întimplare mai puțin 
obișnuită. Deși se lăsase seara, I 
cițiva -copii continuau să se joa
ce pe o stradă din microraionul 
XI din Tirgoviște. La un mo- . 
ment dat, fiind întuneric, un 
puști n-a observat că la o gură • 
de canalizare nu există capac și 
a căzut, bildibic, in adine, in apa 
rece. Ceilalți copii, neobservin- | 
du-l, continuau să se joace. No
roc că țipătul puștiului a fost I 
auzit de pionierul Viorel Enache 
din clasa a Vl-a. Acesta a intrat • 
după el și cu mult curaj și efor- . 
turi... bărbătești a reușit să-l a- 
ducă la suprafață, salvindu-l.

Iată cum, dintr-o neglijență a 
celor de la salubritate, un copil 1 
putea să-și piardă viața.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Descînfec
cu... cîntec
Margaretei Siloamă din Bascov 

— Argeș nu i-a plăcut cartea, 
nu-i plăcea nici să muncească. 
In schimb, a făcut ce-a făcut să 
i se ducă vestea că e „a mai pri
ma” ghicitoare, că pentru ea nu 
există nici un secret din trecu
tul, prezentul și viitorul cui voia 
să apeleze la serviciile ei.

Așa a apelat și O. C. dintr-o 
comună din Olt. La început, Si
loamă i-a cerut 25 de lei pentru 
un „ghicit obișnuit”. Apoi, i-a 
propus să-i facă și niște descin- 
tece și farmece. Fără să clipeas
că. O. C. i-a dat de citeva ori 
cite 1 000 de lei. Și cum un des- 
cintec a atras după sine altul 
și... altele, pină la urmă, O. C. a 
plătit bani gheață 15 000 de lei, 
plus alte citeva mii de lei re- 
prezentind valoarea bijuteriilor 
pe care le avusese și pe care i 
le dăduse ghicitoarei. Care ghi
citoare nu și-a ■ putut prezice 
condamnarea pe care a primit-o 
prin muncă corecțională pe un 
șantier.

Precizare: O. C. care apelase 
la descintecele ghicitoarei este, 
nici mai mult, nici mai puțin, 
decit... profesoară de franceză.
A

In flagrant delict
Abia ieșise din întreprinderea 

de industrializare a dărnii din 
Brăila, că autotrenul 21-BR-3394 
s-a oprit pe neașteptate. Cei care 
au văzut acest episod și-au zis: 
„Are vreo pană”, tn realitate, 
era vorba de o pană de... cinste. 
Mai pe șleau spus — hoție. Șo
ferul autotrenului, Tudor Roșea, 
se oprise in dreptul unui auto
turism (l-BR-7545). La volanul 
autoturismului nu se afla altci
neva decit nora sa, Felicia Roș
ea. S-ău salutat și au intrat in... 
viteză, descărcînd din autotren 
direct in portbagajul limuzinei 
pachete de carne. La cel de-al 
36-lea kilogram, cei doi au 
rămas blocați, cu miinile infrîna- 
te, din motive de... flagrant 
delict.

| Bolovanii
din vagoane
ln stația C.F.R. Baia din ju

dețul Tulcea au sosit cinci va- 
1 goane încărcate cu îngrășămin

te chimice de la Combinatul din 
Năvodari. Imediat, ceferiștii i-au 
anunțat pe beneficiari, respectiv 

! țăranii cooperatori din Camena,
Stejaru și Topolog, să vină tă-și 
ia ingrășămintele chimice. Au 

I venit oamenii și au încevut să
descarce vagoanele. Cind colo, ce 
să vezi? In loc de îngrășăminte, 

Ierau... bolovani și noroi.
Ingrășămintele fuseseră încăr

cate in vagoane descoperite. Din 
cauza ploilor, au devenit, prac- 

Itic, nefolosibile, tn loc să fie îm
prăștiate pe cîmp, cele 300 (trei 
sute) tone de îngrășăminte au 

Ifost aruncate la groapa de gu
noi. Vorba e: cine plătește?

• Bucâtaru
* și „universalul"

ILa întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb Suceava s-a a- 
dus pentru reparații un strung 

Ide la S.M.A. Liteni. Cind lucra
rea a fost terminată, S.M.A. Li
teni l-a trimis pe Constantin 

IBucătaru să ridice strungul cu 
pricina. Dar, odată cu strungul 
respectiv, Bucătaru a încărcat și 
două pietre de polizor. Apoi, vă-

I zind alături un strung universal, 
| l-a încărcat și pe el și s-a în

dreptat spre ieșirea din între- 
1 prindere. Aflat la post, paznicul

i-a pus bariera și întrebarea:
— Ce vrei să faci cu pietrele 

I astea de polizor și cu ditamai
strungul universal ?

Ce credeți că a răspuns Bu
cătaru ? Că voia să strlngă 

I piese pentru o... expoziție.
Dacă ar fi fost așa. el era 

tocmai bun de pus în vitrină.I 
l_

Rubrică realizată de
Petre POPA

I
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ÎN BĂTĂLIA CULESULUI ESTE LOC ÎN PRIMA LINIE
MATERIILE PRIME Șl MATERIALELE REFOLOSIBILE

-NElNTlRZIAT IN CIRCUITUL PRODUCTIV!

PENTRU TOJI OAMENII SATULUI Lungul drum al lanolinei 
de la idee la realizare

DE LA PRIMARUL AFLAT ZI DE ZI PE TRACTOR
LA MECANIZATORUL CARE ALEARGĂ DUPĂ... UN ȘURUB 
este exact diferența de la răspundere la crasa neglijență pentru organizare

Cu cele 70 de procente realizate 
pină in dimineața zilei de 12 oc
tombrie, față de 53 procente înre
gistrate pe județul Constanța, în 
unitățile agricole din cadrul consi
liului unic agroindustrial Valu lui 
Traian, recoltarea celor 4 674 hec
tare cu porumb a intrat în faza 
finală.

— într-adevăr — ne spune direc
torul S.M.A., inginer Ion Toma — 
cu ritmul de 160 de hectare pe zi 
realizat in prezent avem toate posi
bilitățile să încheiem această lu
crare pină la 25 octombrie.

— Și asta concomitent cu înche
ierea insămînțării griului in perioa
da optimă 1

— Necondiționat, pentru că avem 
forțe suficiente și bine organizate 
pentru toate lucrările. ■ Iar organi
zarea înseamnă, în primul rînd, asi
gurarea cu mecanizatori a tuturor 
combinelor și tractoarelor și folo
sirea fiecărei ore bune de lucru de 
către cele trei formații existente în 
fiecare unitate, care asigură : re
coltarea. eliberatul terenului si trans
portul. în afară de aceasta, pe o 
importantă suprafață porumbul s-a 
recoltat si se recoltează si manual în 
cadrul acordului global încheiat cu 
cooperatorii, aceștia asigurîndu-și 
în felul acesta și cocenii pentru 
animalele existente în gospodăriile 
personale.

Am prezentat această experiență 
pentru că ea dă o replică celor care 
fiind aglomerați în aceste zile cu 
semănatul griului, lucrare priori
tară pe agenda campaniei, au în
cetinit sau chiar au sistat recol
tarea porumbului, combinerii fiind 
transferați pe tractoare, la semănat. 
Asa. de pildă, la I.A.S. Topraisar, 
zilele trecute, toate cele 24 de com
bine staționau în capătul tarlalei 
și nu au recoltat nici măcar un hec
tar din cauză că mecanizatorii fu
seseră trecuți la semănat. Situația 
aceasta putea fi întîlnită si în alte 
unități din consiliile unice agro
industriale Cobadin și Chimogeni. 
Motivul invocat în aceste cazuri 
este insuficienta numărului de 
tractoriști, cu toate că în actuala 
campanie numărul lor pe județ a 
fost suplimentat cu incă 600 din 
rindul motopompiștilor care lu
crează în sistemele de irigații. Dar. 
și in această privință, consiliul unic 
agroindustrial Valu lui Traian 
oferă un exemplu bun. Astfel, la 
cooperativa agricolă Valu lui Tra
ian, de pildă, schimbul II pe trac
toare la arat a fost asigurat de 
primarul comunei. Constantin 
Dorobanțu, Dumitru Pîrvulet, pre
ședinte. si Mihai Mușat. inginerul- 
sef al cooperativei agricole, si alti

CUM CREȘTE LA UNII PRODUCȚIA DE PORUMB... 
PRIN EVALUĂRI REPETATE

Strîngerea și depozitarea pro
ducției de porumb se află in plină 
desfășurare. Măsurile întreprinse 
de Comitetul județean de partid 
Călărași privind mobilizarea tutu
ror locuitorilor de la sate și folo
sirea la capacitate maximă a echi
pamentelor mecanice au determi
nat intensificarea ritmului de lu
cru, astfel ca pină la sfârșitul aces
tei luni recolta de pe cele 128 674 
ha cultivate să fie strînsă și pusă 
la adăpost. în interesul asigurării 
bunei aprovizionări a populației, 
satisfacerii cerințelor economiei 
naționale prezintă o deosebită im
portanță cunoașterea și raportarea 
exactă a producției realizate. In 
acest scop, incă din timpul vege
tației culturilor se fac, la intervale 
precise, evaluări ale recoltei, toc
mai pentru întocmirea unei balan
țe cit mai exacte care, de fapt, stă 
la baza constituirii fondului de 
stat, a repartizării producției pen
tru necesitățile unităților agricole. 
In majoritatea unităților agricole 
din județ evaluarea producției de 
porumb s-a făcut cu răspundere, 
reflectind cu fidelitate situația din 
cimp. Există insă, din păcate, și 
unele practici care îngreunează 
stabilirea cu exactitate a produc
ției. •

I.A.S. Mănăstirea a cultivat 1 288 
ha cu porumb pentru consum și 
350 ha cu loturi de hibridare pen
tru producerea de sămințâ. Aici, 
ca dealtfel in toate unitățile agri
cole din județ, s-au făcut trei e- 
valuări ale producției, care a cres
cut de la 3 200 kg la hectar, cit s-a 
stabilit la prima evaluare la po
rumbul pentru consum — la 4 000 
kg la hectar la ultima evaluare. 
Creșterea producției este justifica
tă deoarece intre timp pe unele 
parcele plantele au legat și au 
ajuns la maturitate, deși au fost 
semănate cu intirziere din cauza 
excesului de umiditate. Pină in 
prezent pe cele 1118 ha recoltate 
s-au obținut, in medie, cite 4 063 
kg la hectar. „în final însă — a- 
precia tovarășul Ion Bălan, direc
torul întreprinderii — avem con
diții să realizăm 4 700 kg la hectar, 
adică atit cit avem planificat în 
condiții de neirigare". Cu alte cu
vinte există o rezervă care nu a 
fost luata in calcul la ultima eva
luare.

Și în alte unități există aseme
nea rezerve de sporire a producției 
...prin reevaluare. La C.A.P. 
„8 Martie" din Chirnogi s-a eva
luat o producție de 4 300 kg la 
hectar, iar cea realizată efectiv 
pină acum este de 4 500 kg. La
C.A.P.  Stupinele, față de 3 030 kg 
la hectar, cît s-a evaluat, se recol
tează in medie cite 5 000 kg la hec
tar. Este adevărat că, din punct 
de vedere tehnic, evaluarea nu 
poate fi făcută pină la ultimul ki
logram. Dar trebuie observat că 
nu este vorba de diferențe de zeci 
de kilograme, iar uneori nici de 
sute și, desigur „erorile" nu dau 
niciodată „plus", ci „minus". Din 
discuțiile cu conducătorii acestor 
unități agricole a reieșit că rezer
vele ce apar acum la recoltare în 
aprecierea producției pornesc de 
la ideea că „mai bine raportăm

\__________________ 

cetățeni care știu să conducă trac
torul. astfel că toți combinerii au 
rămas la posturile lor la recoltarea 
porumbului.

Sint însă cazuri cînd, deși există 
și forțe mecanice, și tractoriști, 
lipsa de organizare, de control din 
partea celor învestit! cu această 
răspundere duce la pierdere de 
timp si de combustibil, fără ca lu
crarea de recoltare să înregistreze 
ritmurile prevăzute. Astfel, zilele 
trecute. în cadrul consiliului unic 
agroindustrial Cogealac putea fi 
întîlnită următoarea situație : me
canizatorul Ion Geantă, repartizat 
la transportul porumbului, a ple
cat cu tractorul de la cooperativa 
agricolă Fîntinele cale de 10 km 
pină la sediul S.M.A. pentru... un 
șurub. în aceeași zi. în loc să se 
afle pe cimp, alți mecanizatori, ca 
Gheorghe Munteanu. Ilie Cojocaru 
și Gheorghe Anghelescu, se plim
bau fără rost cu tractorul prin co
mună. Dealtfel, o investigație fă
cută recent de către organele de 
miliție, între orele 8 șl 11,30, a do
vedit că 30 de tractoare care tre
buiau să lucreze la recoltarea și 
transportul porumbului în coope

Recoltarea porumbului la I.A.S. Chimogi, județul Călărași Foto : N. Buică

mai puțin și să obținem mai mult, 
decit să obținem mai puțin și să 
raportăm mai mult". Este un spi
rit de prevedere care nu-și are 
rostul, mai ales acum cind este mo
mentul să se cunoască cu exacti
tate producția pe care se poate 
conta.

Există și alte neajunsuri ce duc 
la determinarea evazivă a pro
ducției. Modul actual de înre
gistrare a recoltei provoacă incă 
de la început o apreciere ero
nată a producției reale. Aceas

Mâsuri luate în județul Călărași pentru 

înregistrarea corectă, exactă a recoltei

ta deoarece recolta de pe lo
turile de hibridare pentru produce
rea seminței de porumb, ca și de 
pe loturile semincere de floarea- 
soarelui și griu este înglobată în 
producția de 'consum. Or. se știe, 
producția de semințe este mult mai 
mică, la porumb bunăoară intre 
200 și 1 000 kg la hectar. Desigur, 
în aceste condiții, este aproape im
posibil să se facă o evaluare corec
tă inglobind atit producția de con
sum. cît și pe aceea pentru semin
țe. Normal ar fi ca producția de se
mințe să fie nominalizată și urmă
rită in mod distinct.

în legătură cu aspectele semnala
te am avut o discuție cu tovarășul 
Nicolae Zainea, secretar al comite
tului județean de partid, care ne-a 
spus :

înțelesul exact al formulei 
SĂ TRĂIEȘTI DIN CE MUNCEȘTI!

V

Ce generos devine pămîntul prin 
hărnicia și priceperea gospodăreas
că a oamenilor ! Acest adevăr, deși 
străvechi, ni se relevă cu o forță 
proaspătă, tonifiantă in aceste zile 
de toamnă, cind străbatem ogoarele, 
grădinile și livezile unităților agri
cole din județul Satu Mare.

Intrat în vigoare în plină campa
nie de stringere a roadelor cîmpiei, 
recentul decret al Consiliului de 
Stat a avut și marele dar de a am
plifica satisfacția celor ce muncesc 
pe ogoare prin măsurile ferme îm
potriva celor care încearcă să 
dijmuiască prin sustrageri roadele 
muncii celorlalți, recolta țării.

Din păcate, în unele localități din 
județul Satu Mare diverși nărăviți 
la bunurile muncite de alții, sfidînd 
prevederile-avertisment clare și 
fără echivoc ale decretului, au mai 
încercat marea cu degetul. Deșarte 
iluzii. Opinia publică, organele de 
ordine, puternic mobilizate de pre
vederile decretului, în care își re
găsesc hotărîrea de a bara căile 
necinstei, au acționat vigilent, 
prompt. înșfăcîndu-i pe cei mai 
multi dintre hoți chiar la locul să- 
virșirii faptei.

Iată bunăoară ce ne-a declarat 
paznicul Petru Dunca, de la I.A.S. 

rativele Cogealac, Tariverde și 
Fintînele, precum și la I.A.S. Co
gealac se aflau la porțile mecani
zatorilor ori circulau cu alte ros
turi pe drumurile publice. Sancțio
narea acestora, precum și punerea 
în discuția adunării cetățenești a 
unor locuitori ca Ilie Negrea, Ma
rin Cătană, Costică Pican și Nico
lae Soare din comuna Fîntinele, 
care nu participă la muncă in ca
drul cooperativei agricole, sint 
măsuri care trebuie luate și m 
alte localități. Pentru că nu este 
permis nici unui locuitor al satelor 
să rămînă pasiv cind recolta este 
în cimp, în timp ce numai în zi
lele de 10 și 11 octombrie, de pildă, 
34 000 de oameni ai muncii de la 
orașe, elevi și studenți au lucrat 
intens Ia adunatul, depănușatul și 
încărcatul porumbului, la strinsul 
legumelor și strugurilor etc. Strin
sul și depozitatul recoltei este o 
datorie patriotică a tuturor, iar 
participarea la muncă a locuitori
lor satelor este o datorie prevăzu
tă de lege.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

— Concomitent cu intensificarea 
recoltării, comitetul județean de 
partid acordă o atenție deosebită 
cunoașterii și raportării cu exacti
tate a producției ce se realizează. 
Membrii biroului și specialiștii or
ganelor agricole județene au parti
cipat la ultima reevaluare a pro
ducției, cind au fost luate în calcul 
și culturile de pe suprafețele care 
în luna august nu prezentau garan
ția obținerii unei recolte. Producția 
posibil de realizat a fost stabilită 
pe fiecare parcelă in parte. A re

zultat că, pe ansamblul județului, 
avem posibilitatea să obținem în 
medie 4 446 kg de porumb la hec
tar. în acest scop, pentru fiecare 
unitate agricolă, in funcție de sta
rea culturilor, a fost nominalizată 
producția medie ce trebuie s-o rea
lizeze în mod obligatoriu și care 
variază de la 3 000 la peste 7 000 kg 
la hectar, în cazul întreprinderilor 
agricole de stat Dragalina. Ciulni- 
ța, Jegălia, Ivănești și a cooperati
velor agricole Dor Mărunt, Gurbă- 
nești, Frăsinet. Borcea II ș.a. Aș 
menționa in mod deosebit cîteva 
din măsurile stabilite spre a se 
evita la maximum pierderile de 
recoltă de care depinde hoțăritor 
realizarea producției evaluate. Con
troalele efectuate la I.A.S. Dragali
na. I.A.S. Mircea Vodă si C.A.P.

Dorolț, care l-a surprins pe Adal
bert Crasnai, lucrător la aceeași u- 
nitate (domiciliat in Băsești-Mara- 
mureș), furînd de la locul de mun
că 43 kilograme furaje concentrate :

— L-am întrebat pe infractor — 
cum l-aș putea numi altfel ? — de 
ce și cum de a cutezat să se înfrup
te din avutul obștesc. Ne-a răspuns 
cu cinism că, după el, „omul de 
acolo trăiește, de unde muncește !“. 
Acum, după intrarea în vigoare a 
decretului, asemenea indivizi vor 
trebui să înțeleagă o dată pentru 
totdeauna că „a trăi de acolo de 
unde muncești" nu are decît un 
unic și fără echivoc înțeles : acela 
de a trăi în exclusivitate din roa
dele muncii proprii, de a fi răsplă
tit după cantitatea și calitatea mun
cii depuse în folosul societății.

Dintr-o altă localitate a județului 
— comuna Apa — aflăm o altă ipos
tază a sustragerii din avutul ob
ștesc, care a pus în evidență, în 
comparație cu vigilența lăudabilă 
manifestată de paznicul P. Dunca, 
o atitudine exact... opusă a altor 
doi paznici. Amănuntele acestei în- 
tîmplări ne-au fost relatate și co
mentate de primarul comunei Apa. 
Vasile Fage :

Exemplul fruntașilor 
este convingător

Un raid intreprins în cîteva coo
perative agricole din consiliul unic 
agroindustrial Vadu Moldovei, jude
țul SUCEAVA, a evidențiat o se
rioasă preocupare pentru încheierea 
cit mai grabnică a recoltării și depo
zitării porumbului. Pe terenurile 
fermei nr. 2 a C.A.P. Bogdănești 
lucrau la tăiatul porumbului peste 
100 de oameni. Cu 10 atelaje, po
rumbul se transporta la aria de la 
capătul tarlalei. Șeful fermei, 
Nicolae Aioanei, ne spunea că în 
următoarele zile se vor termina re
coltarea și transportul la arie de pe 
întreaga suprafață de 200 ha culti
vată cu porumb.

La C.A.P. Boroaia, pe tarlaua 
Praxia, unde se aflau la lucru mai 
mult de 160 persoane, stăm de 
vorbă cu inginerul-șef Constantin 
Sandu. „Și la noi — ne spune aces
ta — se crease și începuse să cîștige 
teren părerea că orice am face po
rumbul nu va ajunge niciodată la 
maturitate. Anul acesta însă l-am 
semănat mai devreme, lucrările de 
întreținere au fost făcute bine și la 
timp ; de asemenea, am aplicat în
grășăminte chimice. Folosind și hi
brizii extratimpurii, am reușit să 
demonstrăm că putem obține po
rumb de bună calitate : porumbul 
de pe întreaga suprafață de 235 ha 
cultivate este deja copt. Pină la

Modelu au dovedit necesitatea rec
tificării culesului de cite două și 
chiar trei ori după recoltarea me
canică. S-a constatat că în urma 
combinelor rămin circa 200—400 kg 
porumb la hectar. De asemenea, 
s-a hotărit recoltarea in boabe a 
lanurilor de porumb care sint foar
te uscate, reglarea combinelor de 
2—3 ori pe zi în funcție de umi
ditatea lanurilor, transportarea cu 
prioritate a producției la fondul de 
stat și verificarea recoltării pe fie
care parcelă înainte de începerea 
arăturii, astfel ca nici un știulete să 
nu fie îngropat sub brazdă.

Sint măsuri ce garantează că în 
județul Călărași producția evalua
tă va fi realizată. Dar pentru 
aceasta se cere ca transportul și 
depozitarea producției să fie ur
gentate la maximum. în cimp, 
pretutindeni, se află depozitate în 
grămezi ordonate mari cantități de 
porumb. Decalajul însemnat sur
venit intre recoltare și depozitarea 
producției se datorește în principal 
lipsei mijloacelor de transport. 
După cum am fost informați la di
recția agricolă județeană, unitățile 
agricole din județ au un deficit de 
oapacitate de transport de peste 
12 000 tone față de cantitatea posi
bilă de recoltat zilnic. Acest deficit 
este accentuat și de faptul că circa 
800 de remorci din stațiunile de 
mecanizare nu pot fi utilizate din 
lipsa anvelopelor. Sint acestea doar 
două probleme oare-și așteaptă o 
soluționare cit mai grabnică din 
partea organelor de specialitate din 
Ministerul Agriculturii.

Rodica S1M1ONESCU 
Aurel PAPAD1UC

— Dumitru Ghiran din Apa și 
Ioan Pop din Medieș Rituri. în ca
litatea cu care au fost învestiți, de 
a apăra recolta fermei horticole 
nr. 4 din Apa (aparținătoare asocia
ției legumicole Medieșu Aurit), au 
acționat ca-n zicala cu lupii care 
au fost puși paznici la oi. Aceștia, 
la două zile după apariția decretu
lui, s-au lăsat cumpărați pe 200 de 
lei de către Ioan Tabari (Viile — 
Orașu Nou) și Gheorghe Pop (Viile 
— Medieșu Aurit), ambii coopera
tori, lăsîndu-i în schimb să-și în
carce căruțele cu o cantitate de 765 
kilograme cartofi sustrasi de la 
fermă. Și fapta unora și a celorlalți 
și-au găsit urgent trimiterea la 
acele articole din decret care le ca
lifică fără echivoc drept infracțiuni, 
cu toții urmînd a-și primi în con
secință pedepsele pe care le merită. 
Așa iși vor primi răsplata toți cei 
ce vor intra în conflict cu legea, cu 
voința fermă a lucrătorilor de pe 
ogoare, a întregului nostru popor de 
a trăi și munci cinstit, de a nu per
mite nimănui să se înfrupte din 
recoltă, din roadele muncii tuturor !

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii" 

această oră, porumbul a fost adu
nat de pe 145 ha. Aceeași preocupa
re pentru strîngerea și punerea ra
pidă la adăpost a porumbului se 
manifestă și in cooperativele agri
cole Drăgușeni, Forăști și Vadu 
Moldovei. Avansată este recoltarea 
și în consiliile unice agroindustriale 
Suceava și Verești.

După ploaia de luni șl marți di
mineața, cînd s-a acționat îndeosebi 
pentru transportarea porumbului la 
marginea tarlalelor, unde urmează 
să fie depănușat, marți după- 
amiază și ieri în toate consiliile unice 
agroindustriale au fost reluate cu 
toate forțele disponibile operațiunile 
de recoltare. Pină in dimineața zilei 
de miercuri porumbul fusese deja 
recoltat pe 55 la sută din suprafață. 
Cele mai rămase în urmă sint pină 
în prezent consiliile unice agroin
dustriale Todirești, Fălticeni și Ci
ortan Porumbescu. unde procentul 
realizărilor nu depășește 25 la sută. 
Concluzia care se desprinde este că 
eforturile depuse pentru obținerea 
unor recolte bune trebuie acum în
dreptate spre strîngerea și depozi
tarea cit mai grabnică a porumbu
lui, folosindu-se din plin orice oră 
bună de lucru.

S. BEJINARIU
B. RADU

In podgoria Ostrov 

se aștepta forță 
de muncă, 

dar după patru zile 
de la semnalul nostru
n-au sosit decît... ploile

Scriam, zilele trecute despre mer
sul recoltării strugurilor in bazinul 
viticol al Ostrovului. Semnalam cu 
această ocazie mai ales greutățile 
pe care le intîmpină podgorenii de 
aici in asigurarea forței de muncă 
și in desfacerea producției. Fapt 
este :ă pină la începutul acestei 
săptămini abia s-a cules jumătate 
din recolta de struguri. Dar să ve
dem ce s-a mai intimplat in zilele 
care au trecut de la apariția artico
lului respectiv.

Dacă ne referim la intervenția 
factorilor chemați — si datori în 
același timp — să rezolve proble
mele de aici, atunci trebuie să spu
nem că nu s-a intimplat nimic. Dar 
s-a intimplat ceea ce era inevitabil 
să se intimple: după apariția ploi
lor, o cantitate apreciabilă de stru
guri s-a depreciat și se va deprecia 
in continuare. în plantațiile de vii 
ale Ostrovului se mai află încă pe 
butuc circa 23 000 tone de struguri. 
Trebuie spus limpede că greutățile 
pe care le intîmpină în recoltarea 
și livrarea strugurilor (o producție 
foarte mare) nu sint generate de 
neglijența unităților agricole in 
cauză — I.A.S. și C.A.P. Ostrov și 
C.A.P. Coslogea. Podgorenii din 
Ostrov solicită un ajutor in forță 
de muncă, cer ca beneficiarii lor să 
respecte întocmai contractele în
cheiate. Cu un cuvînt, cer să se res
pecte legea de către toți. Si asta 
imediat. Podgoria Ostrovului nu e 
o podgorie oarecare, ci una de pri
ma mină. Cu o contribuție de ex
cepție la creșterea avuției naționale. 
Acest lucru trebuie înțeles la De
partamentul Agriculturii de Stat, la 
organele care se ocupă de desfa
cerea strugurilor pentru masă, la 
organele județene de resort.

Iosif POP

Lanolina — un prețios aliat al fe
meilor care-și apără frumusețea. 
Iată definiția cu care orice cosme- 
ticiană ar fi de acord. Fiindcă lano
lina, suportul gras al cremelor și a.1 
altor cosmetice, acest produs obținut 
din prelucrarea apelor reziduale de 
la spălarea linii și a pieilor cu bla
nă. este una dintre materiile prime 
solicitate nu numai de industria 
cosmeticelor, ci și de industria pie
lăriei și a incălțămintei, pentru tra
tarea superioară a pieilor : ea poate 
înlocui uleiul de balenă și alte ule
iuri pe care în prezent le importăm. 
De asemenea, in ultimul timp, si
derurgia solicită mari cantități de 
lanolină. Fără a mai vorbi de fap
tul că, pe piața externă, cererile de 
lanolină și produse din lanolină sint 
nelimitate, iar prețurile oferite sint 
deosebit de avantajoase. Cite între
buințări pentru un lucru obținut 
din... nimic ! Dar...

...La noi in țară apa reziduală cu 
conținut de lanolină se aruncă ! Po
tențialul resurselor de lanolină bru
tă reprezintă peste 4 000 de tone 
anual, dar valorificarea nu depășește 
3 la sută ! în schimb, numeroase 
întreprinderi apar an de an ca im
portatoare de lanolină.

Anul trecut, în iunie, cu prilejul 
vizitei secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la întreprinderea „Aurora" din Ca
pitală, a fost prezentat procedeul 
românesc, original, de extragere a 
lanolinei din apele reziduale și de 
purificare a acesteia. Este vorba de 
două invenții ale inginerului Ion 
Cocrean de la în
treprinderea „Vi
dra" — Orăștie : 
„Procedeu de ob
ținere a lanolinei 
din apele de la 
spălarea pieilor 
de ovine cu blană" 
și „Procedeu și 
instalație pentru 
purificarea lano
linei".

Indicația secre
tarului general 
este cît se poate 
de clară : să se 
treacă rapid la 
valorificarea la
nolinei din apele 
reziduale, asigu- 
rindu-se necesarul de lanolină pen
tru economia națională și, totodată, 
protejindu-se mediul ambiant.

S-a întocmit imediat așa-numitul 
program „Aurora", cu scopul de a 
se grăbi materializarea sarcinii tra
sate. Dacă ținem seama că tehnolo
gia necesară există de mai bine de 
cinci ani, este îndreptățită întreba
rea : cit timp va mai trece pină ce 
intreaga cantitate de lanolină nece
sară economiei va fi asigurată in 
țară ?

Lanolina din apa rezultată In urma 
spălării linii și a blănurilor, fiind 
in cantitate prea mare, îmbîcseș- 
te colectorul și filtrele stațiilor 
de epurare și, ajunsă în riuri, ame
nință frumusețea și viața acestora. 
Pentru evitarea neajunsurilor, jn 
unitățile respective s-a recurs la so
luția cea mai păguboasă : distruge
rea lanolinei ! Da. se distruge lano
lina ! Cu eforturi, cu cheltuieli, cu 
personal specializat. Dar nu se pot 
salva altfel frumusețea și viața riu- 
rilor ? Adică salvînd și lanolina, 
cheltuind bani și efort pentru recu
perarea, nu pentru distrugerea ei ?

Este de necrezut cu cită îndirjire 
se luptă pentru distrugerea lanolinei 
existente la noi, in timp ce necesa
rul de lanolină pentru economia na
țională se procură din import, pe 
valută ; un . necesar anual de sute de 
tone, pină acum niciodată pe deplin 
satisfăcut. Și este la fel de incre
dibil că plătim tona de lanolină 
anhidră de aproape cinci ori mai 
scump decit tona de țiței 1

Ideea valorificării lanolinei datea
ză de mai mult timp, iar inginerul 
Ion Cocrean de la „Vidra" pledează 
pentru ea încă din 1975. Invențiile 
sale au fost brevetate de peste patru 
ani, iar brevetele mai. sint protejate 
pină la sfârșitul anului viitor. Nu
mai că, după părerea unor specia
liști, lanolina românească in canti
tăți suficiente , — circa 800 de tone 
a'nual — se va asigura începînd abia 
din anul 1984. Așadar, de la per
spectivă la realitate n-a rămas decît 
un pas, dar acest pas măsoară prea 
mulți ani ! Cert est.e insă că ter
menele stabilite pentru trecerea la 
recuperarea și utilizarea acestei ma
terii prime sint cu totul nesatisfâ- 
câtoare. Mai ales că este vorba de 
termene reprogramate față de an
gajamentele asumate și, mai ales, 
față de posibilitățile reale existente.

La INSTITUTUL DE PROIECTĂRI 
PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ dis
cutăm cu șeful proiectului pentru 
obiectivul Orăștie. inginerul Virgiliu 
Mărcușanu:

— Trebuia si ar fi fost posibil să 
avem lanolină începind chiar cu 
1980, ne spune interlocutorul. Să nu 
uităm că invenția datează de mai 
multi ani, iar stația-pilot de la O- 
răștie funcționează experimental de 
doi ani cu rezultate încurajatoare și 
materie primă există mai multă decit 
ne-ar trebui. Dacă n-ar fi neîncre
derea în nou. care mai persistă în 
conștiința unor oameni...

— în ce stadiu se află documen
tația ?

— Este gata de mult. Institutul 
nostru și-a încheiat, practic, misiu
nea. Ne-am apucat de lucru înainte 
de a primi comanda, din dorința de 
a cîștiga timp. Timp care s-a pierdut, 
din păcate, cu diverse proceduri bi
rocratice.

O întrebare pe adresa 

forurilor de resort:

De ce în timp ce impor
tante cantități de lanolină 
continuă să fie procurate 
din import, se tergiver
sează aplicarea procedeu
lui original de recuperare ?

întreprinderea chimică din Turda 
a îndeplinit planul pe 10 luni

Valoarea producției-marfă supli
mentate realizate de colectivul în
treprinderii chimice din Turda se ri
dică la peste 29 milioane lei, reali- 
zîndu-și astfel prevederile de plan 
pe 10 luni. Au fost livrate, peste 
prevederi, I 600 tone acid clorhidric, 
262 tone clorură ferică, peste 400 
tone hipoclorit de sodiu, 106 tone

Cinci întreprinderi din județul Harghita 
și-au îndeplinit angajamentele asumate

Făcînd dovada unor preocupări 
stăruitoare pentru mai buna folosire 
a utilajelor și forței de muncă, pen
tru înnoirea producției, economisi
rea de materii prime și materiale, 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice. a combustibilului și energiei, 
oamenii muncii români și maghiari 
din cinci întreprinderi ale județului 
Harghita raportează că și-au onorat 
integral angajamentele pe care și

A tergiversa in continuare aplica
rea experimentului Orăștie la scară 
industrială, a continua să importăm 
lanolină cînd ea se află aici, la în- 
demîna noastră, este, în ultimă in
stanță, o crasă atitudine de indife
rență față de cerința valorificării su
perioare a tuturor resurselor mate
riale de care dispunem. Pierderile 
anuale provocate de risipa materiei 
prime necesare fabricării lanolinei — 
așa cum rezultă din calculele făcute 
împreună cu specialiștii — se ridică 
la circa 10 milioane Iei.

La CENTRALA LINII, ingine
rii Ștefan Danciu si Victoria Cor- 
neanu, din serviciul tehnic al cen
tralei. nu au ezitat să ne declare 
că se tem de un... fiasco, motiv pen
tru care se construiește doar un 
singur modul — la Sighișoara — în 
prima etapă (necesar pentru extra
gerea lanolinei brute), urmînd ca 
celelalte cinci să se construiască e- 
șalonat. Exagerat de multe precauții 
tocmai la Centrala industriei linii, 
adică tocmai acolo unde ar trebui să 
se manifeste un real interes și în
tregul sprijin pentru aplicarea pe 
scară industrială a unei idei valoroa
se, atestată de două brevete de in
venție.

O precizare: unitatea care ar avea 
cel mai mult de ciștigat in fabrica
rea neîntîrziată a lanolinei în tară 
este CENTRALA INDUSTRIEI PIE
LĂRIEI, CAUCIUCULUI ȘI ÎNCĂL
ȚĂMINTEI.

Așadar, iată ce am aflat aici, la 
fața locului. Discutăm cu un grup 
de specialiști despre sinuosul drum 

prin care trece 
invenția de la O- 
răștie. Singurul 
lucru pe care am 
căutat să-l lămu
rim a fost dacă 
centrala poate sau 
nu să asigure 
concentratul pro
teic. acel suport 
strict .necesar fa
bricării de lano
lină brută, solici
tat de Centrala 
linii pentru toam
na anului viitor. 
Este imposibil, ni 
s-a spus, statia- 
pilot de la Si
ghișoara lucrează 

cu mult sub capacitatea proiectată, 
din lipsa unui atomizor propriu, uti
laj absolut necesar...

Firește, nu putem încheia investi
gațiile pe filiera valorificării lanoli
nei fără a cunoaște punctul de ve
dere al Ministerului Industriei U- 
șoare. care coordonează cele două 
centrale implicate în finalizarea, la 
scară industrială, a invențiilor de 
la Orăștie. Notăm cîteva din ideile 
demne de reținut din discuțiile cu 
specialiști și factori de răspundere.

Viorel Ocico, director la direcția 
Investiții :

— Aflu de la dumneavoastră că in
stalarea mai devreme a atomizoru- 
lui ar putea fi o rezolvare pentru 
producerea mai devreme a lanolinei. 
Dar ne-a cerut cineva acest atomi
zor? Nimeni! De unde să ghicească 
ministerul ce-1 trebuie fiecărei între
prinderi?

...Și culmea, discutînd cu specialiști 
din minister despre mult disputata 
problemă a atomizorului. aflăm că, 
de cîțiva ani, industria noastră fabri
că acest utilaj. în cazul procesului 
tehnologic al lanolinei problema care 
se pune este miniaturizarea lui. 
Lucru pe care sintem convinși că 
specialiștii noștri îl pot face cu de
plin succes. Dar, repetăm afirmația 
inginerului Ocico. important este ca 
producerea utilajului să fie solicitată. 
De ce atita indiferență ?

Remus Susan, șeful serviciului 
tehnic:

— Simplul fapt că depoluăm apa 
și creăm premise pentru recircularea 
acesteia este un motiv să se grăbeas
că finalizarea investiției privind pro
ducerea de lanolină. Că prețul mai 
este discutabil sint de acord. Prețul 
poate si trebuie să fie recalculat. 
Fiindcă firesc ar fi să se ia în calcul 
nu numai un interes economic îngust, 
ci si cerințele fundamentale ale eco
nomiei naționale, in acest caz aceea 
de a valorifica neintîrziat resursele de 
care dispunem. Condamnabile sint 
tergiversările, tendința de a arăta cu 
degetul spre altul, in loc să te în
trebi ce ai tu de făcut mai întîi.

Da. credem că, prin acest ultim 
punct de vedere, a fost pus punctul 
pe „i“. Principalul vinovat în „odi
seea" lanolinei este tocmai această 
mentalitate a pasării răspunderii din 
partea unor factori de răspundere 
chemați să acționeze cu toată ener
gia pentru promovarea noului în e- 
conomie, pentru stimularea inițiati
vei creatoare a celor ce muncesc.

Este absolut necesar și pe deplin 
posibil să asigurăm cit mai repede, 
cu forțe proprii, lanolina de care 
avem nevoie. Este necesar pentru că 
economia noastră cheltuiește anual 
sute de mii de dolari pentru procu
rarea ei. în timp ce avem materia 
primă la îndemînă; este necesar pen
tru că, în fapt, este vorba de valori
ficarea unei prețioase resurse mate
riale, care se aruncă : este necesar 
pentru că pe această cale putem 
realiza nu numai importante econo
mii valutare, ci si resurse pentru 
creșterea exportului. în același timp, 
este pe deplin posibil să valorificăm 
la nivelul economiei naționale toată 
cantitatea de lanolină de care dis
punem. Aceasta pentru că avem teh
nologie, avem specialiști, avem re
surse suficiente.

Anlca FLORESCU

oxiclorură de cupru și altele. Sînt 
roadele măsurilor tehnice și organi
zatorice care au vizat. îndeosebi, 
creșterea productivității muncii pen
tru utilizarea mai bună a capacități
lor de producție, dar și reducerea in 

. continuare a consumurilor de materii 
prime, materiale și energie. (Al. Mu- 
reșan).

le-au asumat la începutul anului 
pentru depășirea planului la indica
torii de eficiență. Este vorba de în
treprinderea de matrițe și piese din 
fontă Odorheiu Secuiesc, întreprin
derea minieră Bălan, întreprinderea 
de tricotaje Miercurea-Ciuc, între
prinderea viei și vinului Harghita și 
întreprinderea de morărit și panifi
cație Miercurea-Ciuc. (I. D. Kiss).
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PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA 
—idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei
In spiritul ideilor constructive, de inalt umanism ale Mesajului adresat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu partidpanților la simpozionul internațional „Oamenii de știință și pacea"

Cuceririle științei moderne — 
un bun al tuturor popoarelor!
(Urmare din pag. I)

in pace, intr-o lume mai bună șl 
mai dreaptă, eliberată de perma
nentul pericol al mijloacelor de 
distrugere in masă.

Conștienți de rolul și de locul 
lor in lumea contemporană, oame
nii de știință acționează cu înaltă 
răspundere pentru a da viață ini
țiativei lansate cu ocazia manifes
tărilor științifice mai sus mențio
nate, și anume constituirea unui 
comitet internațional al oamenilor 
de știință pentru pace, care să 
reprezinte la nivel mondial comi
tetele naționale similare. în mo
mentul de față, în cadrul adunări
lor generale ale oamenilor muncii 
din institutele centrale de cerce
tări se fac propuneri de reprezen
tanți pentru Comitetul național 
„Oamenii de știință și pacea'*.

• Teatrul Național (sala mică) : 
A treia țeapă — 16 ; 20 ; (sala Ate

Trăim in plină revoluție științi
fică și tehnică, intr-o perioadă de 
importante descoperiri științifice, 
susceptibile de a fi folosite in 
practică după un scurt interval de 
timp. Dar descoperirile și inven
țiile au servit, după cum o atestă 
istoria umanității, nu numai in 
scopuri constructive, ci și destruc
tive. în vremuri imemoriale, cuți
tul și toporul, unelte utile de care 
omul nu s-a putut niciodată dis
pensa, încăpute pe mina unor uci
gași, s-au transformat în odioase 
instrumente ale crimei. în timpul 
nostru, aviația și fizica nucleară, 
două din creațiile geniale ale se
colului in care trăim, s-au dovedit 
a fi arme teribile de distrugere.

Este evident că știința, factor 
fundamental pentru progresul so
cietății, nu poate fi oprită in loc 
din cauza unor demenți care, in 
dorința lor de dominare și exploa
tare, nu cunosc nici o opreliște. 
Este firesc ca în aceste condiții, 
oamenii de știință să fie cei dinții 
îngrijorați de rezultatele muncii 
lor. Ei cunosc cel mai bine posi
bilitățile științei și. după cum au 
arătat cei mai mulți din savanții 
care au participat la recentul sim

pozion „Oamenii de știință și 
pacea", izbucnirea unui război 
nuclear ar duce la distrugerea și 
contaminarea unor regiuni întinse 
ale planetei, punînd în primejdie 
existența întregii omeniri.

Savantul român Gogu Constanti- 
nescu, în ultima vizită pe care a 
făcut-o la Universitatea din Bucu
rești, a declarat că ori de cite ori 
i se propunea să lucreze la o in
venție destinată să distrugă viețile 
și bunurile oamenilor i se oferea 
cel mai larg sprijin din partea au
torităților. sprijin care se reducea 
aproape la zero cînd era vorba de 
o invenție utilă societății. Din ne
fericire, ceea ce afirma ilustrul 
savant român că se întimpla în 
timpul său se petrece și acum, dar 
la o scară uriașă de amplificare, 
unele țări industriale cheltuind 
fonduri imense pentru înarmare, 
in detrimentul avantajelor pe care 
le-ar putea obține omenirea din 
folosirea științei in scopuri paș
nice.

în aceste condiții, responsabili
tatea oamenilor de știință dobin- 
dește noi dimensiuni, avînd dato
ria sacră de a veghea in perma
nență ca roadele activității lor să 
nu fie deturnate in scopul distru
gerii civilizației umane, ci pentru 
a asigura dreptul suprem al oa
menilor la viață și pace.

Noi, toți cei ce milităm pe tă- 
rimul științei, sintem convinși de 
responsabilitatea ce ne revine, de 
justețea idealurilor de pace, cola
borare pașnică intre popoare, de 
adevărul istoric că nivelul actual 
al dezvoltării științei pe plan mon
dial n-ar fi fost posibil fără dez
voltarea de-a lungul a mai multor 
mii de ani a idealurilor umaniste. 
De aceea, o dată mai mult, prin 
cadrul organizatoric ce se consti
tuie acum în țara noastră — Co
mitetul național ..Oamenii de ști
ință și pacea" — noi toți vom fi 
mai puternic implicați in făurirea 
politicii externe a țării noastre, 
pentru care pacea și dezarmarea 
sint idealuri supreme.

Marea noastră responsabilitate 
morală — știința în slujba vieții
(Urmare din pag. I)

lificat al lumii este implicată în 
efortul de cercetare, proiectare și 
execuție in producția de armament. 
Chiar dacă, după experiența dure
roasă a ultimelor două războaie 
mondiale, acceptarea fatalistă a 
iminenței unei noi conflagrații, 
oricît de „modestă" și „locală" ar 
fi ea, apare absurdă, chiar dacă 
acumularea și puterea armelor au 
generat o pseudo-teorie a evitării 
războiului datorită echilibrului de 
forțe, cel mai elementar bun simț 
ne face să nu avem liniște cînd ne 
gîndim că o asemenea „investiție", 
ca cea făcută în armament. în pro
porțiile pe care le-a căpătat in ul
timele decenii, nu poate duce decit 
la dezastru dacă nu se găsesc mij
loace eficace, capabile să neutrali
zeze această teribilă forță de dis
trugere. Și este evident că se poate 
ajunge la asigurarea păcii nu prin- 
tr-o sporire a cursei înarmărilor, ci 
prin oprirea acesteia, prin dezar
mare, și in primul rînd prin dezar
mare nucleară, prin soluții politice, 
căutate la nivel guvernamental, 
prin implicarea maselor, prin ape
lul la conștiință adresat oamenilor 
de știință, creatorilor, opiniei pu
blice în general, prin participarea 
activă a acestora la salvgardarea 
bunului celui mai de preț al ome
nirii — pacea.

Prin componenta sa nucleară, 
războiul modern ar ridica si o pro
blemă de proporții încă nebănuite. 
Pe lingă distrugere de vieți ome
nești și de bunuri materiale („gra
ție" bombei cu neutroni numai pri
ma parte este cea care s-ar men
ține in discuție), efecte biologice, 
reprezentate de mutații impre
vizibile, s-ar propaga in rindul 
populației globului prin intermediul 
oamenilor care au fost supuși la 
doze sub cea letală, dar suficient de 
intense pentru a da loc la aseme
nea transformări transmisibile ere
ditar, care ar putea afecta grav, 
tragic specia umană. Este greu de 
imaginat cum ar arăta lumea celor 
care au avut „norocul" de a scăpa 
de efectul imediat al războiului nu
clear. pentru că nu i se pot aprecia 
urmările, măsura in care supravie
țuitorii și urmașii lor vor fi victi
mele radiațiile^. Hiroshima si Na
gasaki sint. în această privință, date 
fiind monstruoasele capacități de

distrugere actuale, doar niște pali
de avertismente.

Este evident, evitarea unor noi 
conflicte armate se poate face nu
mai prin asigurarea condițiilor care 
să înlăture cauzele ce le-ar putea 
genera, prin curmarea răului de la 
rădăcină. într-o lume in care, deși 
dezaprobate cu indignare, agresiu
nea la nivel de stat și atentatul la 
persoană constituie realități cu
rente, o importantă hotărîtoare 
pentru viitorul omenirii capătă mo
bilizarea opiniei publice, și in pri
mul rind a oamenilor de știință — 
care poartă o deosebită responsa
bilitate in această direcție, in ve
derea aplicării, concrete a celor mai 
potrivite mijloace de evitare a 
războiului și de punere sub control 
a uriașului potențial distructiv re
prezentat de arme, mai cu seamă 
de cele nucleare.

în Mesajul președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat partici- 
panților la simpozionul internațio
nal „Oamenii de știință și pacea", 
care s-a desfășurat la București in 
zilele de 4—5 septembrie 1981, se 
arăta in acest sens cu atita impre
sionantă claritate și pilduitoare 
răspundere față de soarta umani
tății : „Astăzi se pune problema de 
conștiință, de a alege intre politica 
de intensificare a cursei înarmări
lor, de producere de noi arme nu
cleare de distrugere in masă — si 
politica de dezarmare, de destin
dere și pace".

Comitetul național al oamenilor 
de știință români care se constituie 
în prezent in țara noastră — iniția
tive similare urmînd a fi împlinite 
de savanții conștienți de înalta 
lor răspundere din celelalte țări 
ale lumii — și care-și propu
ne să acționeze pentru menți
nerea păcii, va constitui, dato
rită competenței celor ce le for
mează, germenii luării de po
ziții autorizate in vederea asigură
rii unui viitor luminos omenirii, 
corespunzător nivelului ridicat la 
care au ajuns știința și tehnica con
temporană, asigurarea unui dialog 
permanent și a unei conlucrări ac
tive și organizate a oamenilor de 
știintă de pretutindeni in vederea 
apărării păcii. punerii cuceririlor 
științifice în slujba omului, a- vie
ții, a progresului și civilizației pe 
planeta noastră.

Marile sinteze culturale - opere 
durabile, de un larg interes public

de almanahuri, 
de literaturi 

(incă puține), dic- 
cronologice. de fol- 
folcloristi. avem in- 
reviste sau de ooe- 
unor mari scriitori

Ca toate culturile consa- o 
erate, cu tradiție, și cultura 
noastră posedă astăzi prin
cipalele instrumente de lu
cru. marile corpuri de re
ferință. uneltele necesare 
specialistului pentru a-și 
imnlini si ijesăvirsi munca 
fără a fi obligat să se ri
sipească in orice moment 
in chestiuni de amănunt. 
Culegind. fără îndoială, 
rodul mai multor ani 
de pregătire, chiar dome
niul literar si-a făurit, mai 
ales în ultimul deceniu, 
marile sale instrumente, 
bune si foarte bune. Avem, 
astăzi, mai multe dicțio
nare de scriitori români, 
un excelent dicționar de 
idei literare, citeva bune 
dicționare de termeni lite
rari. de pseudonime, de re
viste sau 
dicționare 
străine 
tionare 
clor si 
dici de 
re ale
sau mari curente literare, 
avem citeva colecții de 
documente literare de mare 
interes și de mare valoare 
științifică, avem chiar o pu
blicație de deosebit succes 
dedicată revelării si prezen
tării documentelor literare 
inedite, avem numeroase si 
bune bibliografii, chiar dacă 
nu toate sint duse oină la 
termenul final, avem. în 
mare măsură, ediții bune 
ale marilor și chiar ale 
micilor noștri clasici. Ase
menea lucrări, care au lip
sit multă vreme din libră
riile noastre, sînt necesare 
nu numai specialiștilor, ci 
si cercurilor celor mai largi 
de profesori si de 1 
cititori interesați 
blemele literaturii 
le si universale, 
firmare a valorii 
ficientei acestor instrumen
te de lucru poate fi găsită, 
in mod logic cred, in nive
lul din ce in ce mai inalt 
al disciplinelor literare din 
tara noastră, in succesele 
incontestabile pe care cer
cetarea literară de orice 
„nuanță", modernistă sau 
tradiționalistă. sociologică 
sau comparatistă, eseistică 
sau semiotică, le-a obtinut 
si le obține, in tară si in 
străinătate, in prestigiul tot 
mai inalt 
noastre, in 
olan international 
cercetători români 
ferite generații, 
subliniat cu tărie 
se uită prea ușor : 
că intre cele două tipuri de 
activități, de „informare", 
de „sinteză" si 
„creație" 
interdependentă

elevi, de 
in nro- 
nationa- 
O con-

1 si e-

al disciplinei 
afirmarea oe 

a unor 
din di- 
Trebuie 
ceea ce 

faptul

:ea de 
critică există o 

absolută.

condiționare reciprocă, 
care o ilustrează strălu- 
exemplul celor

: G. 
două

oe 
cit 
lebri înaintași 
cu a editat 
de documente din 
romane. E. Lovinescu 
publicat ediții școlare, sin
teze si monografii ..didac
tice". Tudor Vianu. Per- 
pessicius, Paul Zarifopol, 
Mircea Eliade. Berban Cio- 
culescu au dat ediții de re
ferință ale clasicilor noștri, 
au coordonat sau realizat 
efectiv lucrări bibliografice, 
dicționare literare etc. 
Exemplul lor ar trebui să 
indemne la meditație.

Elaborate cu remarcabile 
cheltuieli materiale si cu 
nu mai puțin considerabile 
investiții spirituale ale 
unor oameni care se spe
cializează in domenii mai

mai ce- 
Călines- 
volume 

arhivele 
a

documente al lui Torouttu. 
bibliografiile (cu mari im
perfecțiuni. ce e drent. dar 
incă utile) ale lui Georges- 
cu-Tistu. Adamescu. B. 
Theodorescu. O lungă pe
rioadă de acumulări, o mai 
inteleantă politică a cultu
rii a făcut, in ultimul timp, 
să apară iarăși citeva mad 
si importante lucrări de 
acest gen : marele dic
ționar al literaturii ro
mâne. de pină la 1900. al 
unui colectiv ieșean, cite
va importante serii de do
cumente literare. apărute 
la Editura ..Minerva" (din
tre care aș remarca Geor
ge Bariț 
rănii săi.
pentru cunoașterea culturii 
și literaturii române in 
Transilvania secolului tre
cut). marea ediție Emines-

și contempo- 
fundamentală

Opinii de Mircea ANGHELESCU

putin spectaculoase, ofe
rind mai puține „satisfac
ții" de ordin personal, a- 
ceste instrumente de lucru 
sint. de cele mai multe ori. 
făurite pentru lungi pe
rioade de timp, pentru mai 
mult decît o generație, re- 
prezentînd pietre de kilo
metră i pe drumul genera
țiilor de miine către o altă 
înțelegere, 
gă. mereu 
literaturii, 
ediție, o 
un 
sumează 
de zile a 
specialist.
timp cel
nu cumva se va impune cu 
timpul mai mult decit pă
rea la început. Și nu mă 
voi referi la exemple cele
bre (cine ar fi prevăzut in 
1941 destinul triumfal al 
Istoriei lui G. Călinescu ? ; 
si citi au fost cei care au 
remarcat la ^apariție Lite
ratura română in epoca 
Luminilor, a lui D. Po- 
novici. care luminează, azi 
o întreagă epocă ?). ci la 
atîtea si atîtea lucrări, 
vechi și foarte vechi, dar 
care sint utile încă și 
astăzi pentru că auto
rii au investit in ele 
multă muncă conștiincioa
să pe care nimeni. în ze
cile de ani sau chiar seco
lul care a trecut de la 
anaritia lor. n-a mai in
vestit-o. Asa sînt Leptura- 
riul lui Pumnul sau Ana- 
leetele lui Cipariu. asa sint 
Catalogul manuscriselor si 
Bibliografia română veche 
începute sub coordonarea 
lui I. Bianu sau. mai a- 
oroaoe de noi. corpusul de

mereu mai lar- 
mai complexă, a 

o 
sau 
în- 
ani 

unui 
mult 
dacă

O sinteză, 
bibliografie 

dicționar, care 
munca de 
unor, sau a 
va rămine 

puțin utilă.

cu, inițiată de Perpessi- 
cius. si atitea altele. Tre
buie să 
dincolo de 
se. si alte aspecte, 
puțin pozitive, de ____
lipsa de continuitate a unor 
serii, ediții, 
începute și 
drum : seria de Opere ale 
lui Caragiale. împiedicată 
după patru volume, sau 
Scrisori către N. Iorga, 
după doar două volume (la 
Ed. ..Minerva"), sau marile 
ediții Alecsandri. Odobes- 
cu (două, respectiv trei vo
lume in cinsprezece ani). 
Bălcescu (două volume în 
șaisprezece ani) etc la Ed. 
Academiei, catalogul ma
nuscriselor din Biblioteca 
Academiei (trei volume 
publicate înainte de ultimul 
război, și doar unul de 
atunci încoace) ș.a.m.d. Al
teori 
duce 
și la 
unor 
turi. 
editori, încep 
publicarea 
operei 
cu letopisețul, cea de-a 
doua cu Ceasornicul dom
nilor ; deși, dacă au înce
put. era normal să si ter
mine. ele s-au oprit în am
bele cazuri, așa că acum 
trebuie să folosim jumăta
te din opera lui Nicolae 
Costin intr-o ediție, 
cealaltă jumătate in 
ediție, fiecare avînd. 
dent, alte principii 
transcriere și de editare. 
La fel. in cazul unor ediții 
Bucuta. Botta etc. Există 
și cazuri in care lucrări

vedem însă, 
aceste succe- 

mai 
pildă

instrumente 
uitate pe

lipsa de coordonare 
la risipirea unor forțe 
oprirea paradoxală a 
începuturi : două edi- 
și două grupuri de 

concomitent 
unei ediții a 

lui N. Costin, una 
cea

iar 
altă 
evi- 

de

prețioase de informare ră- 
min necunoscute si. cu pu
ține excepții. nefolosite, 
pentru că sînt difuzate in
tr-un număr mult prea mic 
de exemplare. Este cazul 
bibliografiilor si indicilor de 
revistă elaborate de biblio
tecile centrale universitare 
(mai ales cele din Bucu
rești si Iași), instrumente 
de lucru extrem de folosi
toare. destinate printre alte
le să protejeze fondurile de 
carte si de periodice prin 
împiedicarea unei foiletări 
fără rost a acestora de 
fiecare amator de informa
ție. care o poate găsi, ușor 
și exact. în respectivele 
lucrări. Ele să multiplică 
insă in tiraie confidențiale. 
Un domeniu de larg interes 
este acela al publicării 
manuscriselor inedite, care 
atrage nu numai pe spe
cialiști și publicațiile de 
specialitate, ci și reviste 
de cultură generală Si. de
sigur. „editori" mai puțin 
pregătiți. Mi-aduc aminte, 
de pildă, că acum cîțiva 
ani se prezentase la tele
viziune. cu mare fast, o 
strofă, inedită a lui Emi- 
nescu. Dar strofa cu prici
na fusese publicată cu 
cincisprezece ani înainte ! 
Iată de ce cred că revista 
de specialitate ar trebui să 
publice o bibliografie la zi 
a apariției de inedite (cea 
pe care o publică acum e 
departe de a fi exhausti
vă), pe care să o stringă 
anual in volum. Si o insti
tuție oarecare va trebui, 
mai devreme sau mai tir- 
ziu. să inițieze și publica
rea unei bibliografii anuale 
(selective, desigur) a lite
raturii române, așa cum 
există pentru mai toate 
marile literaturi.

Toate propunerile de mai 
sus. din care multe nu sint 
noi și la care se mai pot. 
firește, adăuga altele, pre
supun insă si un alt statut 
pentru autorul acestor lu
crări. Prima condiție a a- 
cestui nou statut este cea 
pe care înșiși beneficiarii 
lui si-o vor crea prin cali
tatea muncii lor al cărei 
nivel trebuie cu adevărat 
să răspundă exigențelor 
vremii noastre ; dar este si 
de datoria celor care fo
losesc adesea fără să-și dea 
seama, munca minuțioasă 
a bibliotecarilor, a biblio
grafilor. documentariștilor, 
paleografilor, să o pună 
in valoare și să-i creeze 
condiții de continuă îmbu
nătățire. De profitat vom 
profita cu toții, și in pri
mul rind cultura noastră.

Noua carte a criticului Mircea 
Iorgulescu are un sumar in apa
rentă obișnuit genului culegerii de 
foiletoane : se deschide cu o seamă 
de considerații utile, unele de o 
stringenta actualitate, despre prin
cipiile (inclusiv cele morale) ale 
criticii („Cutia de rezonanță"). apoi 
cronici la cârti de poezie, proză și 
critică. Dar. surpriză, un foarte 
consistent sector al cărții este de
dicat dramaturgiei, in general pe 
nedrept ignorată de criticii literari. 
Articolele despre Marin Sorescu,
D.R.  Popescu. Ion Băieșu, Paul 
Everac sînt de fapt mici monogra
fii. printre cele mai pertinente por
trete literare ale acestor importanți 
scriitori de azi. Foiletonist sau, mai 
bine, „critic de întimpinare". Mir
cea Iorgulescu contrazice in aces
te excelente eseuri imaginea croni
carului grăbit, obligat să scrie, sub 
presiunea urgentei, despre tot — 
sau aproape ! — ce apare. Criticul 
ne face impresia, aici mai ales, 
unui „creator de puncte de vedere" 
(M. Ralea) inzestrat cu darul strin- 
gerii firelor analitice intr-o imagi
ne sintetică, de cele mai multe ori 
izbitoare prin justețe și elegantă 
stilistică, adică : sobrietate, conci
zie si o anume răceală „profesiona
lă" ce sporește încrederea cititoru
lui mai suspicios in fata entuzias
mului revărsat fără măsură (unde
va M. Iorgulescu e de părere „să 
admirăm, dar cu spirit critic"). Este 
aspectul sub care critioa lui M. lor- 
gulescu sc ridică deasupra vicisitu
dinilor foiletonului, ale „criticii de 
susținere" imediată, spre lucrarea 
de sinteză cu mai mari șanse de 
durabilitate. In asemenea ocazii el 
„citește" opera fiind edificat asu
pra intregului univers în oare ea se 
incadrează și se poate constata 
cum un set mai intins de observa
ții despre un scriitor sint de fapt 
ilustrate printr-una din operele re
prezentative. Spiritul de sinteză, 
cred, este superior celui analitic. 
O cronică de Mircea Iorgulescu co
munică. de regulă, viziunea lui asu
pra întregii creații a autorului res
pectiv. Firește, poți să nu fii de 
acord cu sensul unei interpretări 
sau cu distribuția accentelor valo
rizatoare. insă elemente ale unei 
posibile sinteze personale există 
mai peste tot. Această calitate 
poate fi insă, privită mai de a- 
proape, și reflexul unei alte si
tuații : M. Iorgulescu este un foarte 
bun critic al „fenomenelor literare" 
și adesea el pare că scrie, in 
marginea lor. si despre cărți. S-ar 
spune că. bunăoară, făcînd o seamă 
de considerații despre avangardism, 
criticul apelează la un volum de

•) Mircea Iorgulescu : „Critică și 
angajare". Editura „Eminescu". 

Virgil Teodorescu ori scriind des
pre o „generație literară" (genera
ția .,pierdută").■ alege spre ilustra
re volumul lui Mihail Crama. în 
fine, nu scrie despre „Poezii de 
pină azi" dar despre „fenomenul 
Păunescu" si așa mai departe : fe
nomenele înglobează sau „înghit" 
personalitățile, cărțile. Se intimplă 
apoi ca un principiu enunțat (e 
drept că spre sfirșitul cărții !) să 
fie aproape uitat in unele foiletoa
ne, in special in acelea dedicate 
cărților de poezie (substanțial mi 
se pare articolul despre poezia lui 
Mircea Dinescu). Citeva cărți sau 
autori ii smulg o admirație cam 
„fără spirit critic" (pe care îl 
recomandă cu insistentă si. in ge
neral. il aplică), iar altele nu trec

Critica actualității literare )
pui' și simplu de bariera admira
ției. S-ar spune că entuziasmul, 
curios lucru, ia uneori forme 
ermetice, ca și cum. de bucuria 
descoperirii expresia critică s-ar 
sufoca, gituită. Iar M. Iorgulescu, 
am impresia, exprimă mai limpe
de si mai convingător ceea ce-1 su
pără decit ceea ce-1 bucură. Avind 
revelația unui „mare poet" igno
rat, criticul scrie sub imperiul ad
mirației. dar și. poate al grabei de 
a repara o injustiție : „din această 
conștiință, care presupune sacrifi
cii si asceză, solitudine solidară și 
scepticism activ, s-a ivit o artă poe
tică austeră epurată de neesențial, 
găsindu-și imagine^ cea mai eloc
ventă si cea mai reprezentativă in 
mistuirea prin foc pînâ la dobindi- 
rea unei rezistențe, a unei solidități 
incandescente". Perechile contra
stante „solitudine solidară", „scep
ticism activ", „soliditate incandes
centă" nu spun prea mult, ca și 
„sacrificiu". „asceză", „auster", 
„mistuirea prin foc". în altă parte, 
„tematismul" râmine fără mare 
ecou in conștiința lectorului, căci 
criticul vorbește despre „pirism" ca 
trăsătură (sau. rnă rog, „temă") a 
lirismului interior contrastantă cu 
„acvatismul" (o altă „temă") a că
ror împerechere ar fi o „ciudată 
alchimie lirică". Insă „cămășile de 
flăcări", „gheata arsă", ca si emi
nescianul „dureros de dulce" intră 
intr-o categorie, oximoronul, folo
sită si de antica Sapho : este deci 
vorba despre o figură a lirismului 

cu o veche tradiție în lirica uni
versală. Ea nu poate defini (indi
vidualiza) un autor, ci numai un 
tip de sensibilitate.

Măsura întreagă a talentului său 
critic o dă Mircea Iorgulescu in 
comentariile consacrate prozei. 
Care nu sint insă simple cronici, 
ci adevărate studii, de o mare 
concizie, asupra unor tendirite in 
proza mai nouă. Acelea consacrate 
„Celui mai iubit dintre păminteni" 
sau „Cărții milionarului" sint im
pecabile și calitatea lor provine 
mai ales din situarea cu rigoare 
critică a cărților in contextul mai 
larg al literaturii si climatului ac
tual și. apoi, precizarea semnifi
cației fiecăreia in cadrul operei 
celor doi autori. N-aș putea spune 

că vreuna din cele zece cronici 
despre cărțile de proză nu surprin
de esențialul ’ in comentarii scrise, 
toate, cu vervă, convingător. Pro
blema e alta. Sub aparenta unor 
cronici mai mult sau mai puțin 
întimplătoare, criticul indică des
tul de precis o „direcție" a prozei 
de azi, ilustrată în special de autori 
mai tineri (Bujor Nedelcovici — 
foarte frumoasă, ingenioasa, solu
ția critică în interpretarea romanu
lui „Zile de nisip" ! — Dumitru Di- 
nulescu, Alex. Papilian, Mircea 
Nedelciu ș.a). „Teza" intregului 
capitol este actualitatea prozei 
„fără senzațional", a prozei „pro
zaice", cu alte cuvinte, „literatura 
faptului mărunt", polemică, non
conformists. innoitoare. De acord 
că o înnoire a gustului pentru rea
lism poate veni din această direc
ție. Numai că este tot atît de po
sibil ca această tentativă polemică 
de sustragere de sub tirania unor 
clișee să ducă (semne există) la 
răspîndirea si tirania altor clișee. 
Literatura faptului mărunt, a „eve
nimentelor" intime, neimportante, 
„proza vieții imediate" în scopul, 
firește, al regăsirii realității ime
diate prezintă la rîndu-i un serios 
risc : al dispariției problematizării 
în favoarea faptului brut, „feliei 
de viață" amorfe, despiritualizate. 
Cred chiar că asistăm la reversul 
unui fenomen semnalat de mult de 
G. Călinescu („mistica evenimentu
lui") : ostentația derizoriului, a 

unei literaturi pedestre în care 
abuzul detaliului „concret", al 
„faptului banal" produce o proză 
ea insăsi banală, cenușie, derizorie. 
Este aici o capcană, căci, sub cu- 
vint că cititorul s-a săturat de 
„marile probleme" și e avid de lu
cruri mai mărunte dar mai „reale", 
iși face loc o proză de tip „mize- 
rabilist" amatoare de tot felul de 
„experiențe de viață", cit mai ex
centrice, șocante prin lipsa de 
„miză" si de anvergură problemati
că. Presiunea acestei tendințe este, 
după opinia mea, deosebit de mare, 
iar reflexele ei se pot citi chiar și 
în paginile citorva importante cârti 
apărute în ultimii ani. Oricite ex
plicații, mai mult sau mai puțin 
subtile, am putea da acestui fapt, 

una singură mi se pare verosimi
lă : nu gustul pentru realul compro
mis de clișee poate fi citit în pa
ginile respective, ci o satisfacție 
oferită, cu o vinovată generozitate, 
cititorului comod, leneș, atras de 
aparenta de realitate a faptului 
mărunt, insignifiant. Este, cred, un 
preț cam scump pentru succesul 
temporar de care această intruziu
ne a derizoriului se poate bucura in 
ochii unor cititori. în definitiv, 
proza română de azi nu a epuizat 
marile întrebări ale condiției uma
ne, nu este chiar sleită de atita in
telectualitate si înălțime spirituală 
ca să putem rămine impasibili, ne
cum bucuroși, la înlocuirea contra
dicțiilor ce frămîntă conștiința u- 
mană cu transcrierea mecanica a 
interjecțiilor ce se pot auzi, de e- 
xemplu, intr-un tren de navetiști, 
oricît „gust al realului" debarasat 
de clișee ar presupune noua con
știință a scriitorului „producător de 
texte". Vreau să spun, in fine, că, 
acreditînd mai mult o formulă na
rativă decît o, cu adevărat. înnoi
re a universului prozei. Mircea 
Iorgulescu iși asumă — e dreptul 
său. firește — și riscul de a se trezi 
depășit de propriile intenții. Fiindcă, 
deși cred și eu că tinerii scriitori 
prin care el decupează tendința 
amintită sînt. toti. foarte ta- 
lentati și au scris cărți care 
se citesc cu plăcere, nu sînt 
sigur că unele din descoperirile lor 
nu sînt de pe acum clișee, ticuri 
prozastice. convenții noi opuse al

tor convenții, „vechi". După cum, 
in fine, abilitatea lor poate fi mai 
mult o formă a inteligentei și mai 
puțin una a marelui talent epic.

Sint și alte lucruri incitante in 
cartea atit de vie a lui Mircea Ior
gulescu. critic dinamic al actualită
ții literare, cu vădite înclinații și 
posibilități spre construcția critică, 
dar și spre clarificarea contextului 
ideologic al literaturii. în acest din 
urmă aspect, articolele sale nu oco
lesc tonul tăios, tăietura polemică, 
riposta, civilizată cel mai adesea. 
Probabil că are dreptate să creadă 
despre sine, intr-un interviu, că „nu 
sînt deloc spontan, ci greoi, stin- 
gaci, fără vioiciune orală și inca
pabil de replică imediată", fiindcă 
iată, constat, nu fără un dram de 
melancolie, că atunci cind se pre
cipită să-și formuleze in stil „oral" 
un anumit punct de vedere nu nu
mai că nu convinge, dar încalcă și 
unele norme ale codului in favoa
rea respectării căruia, dealtfel, ple
dează cu insistență in mai multe 
pagini teoretice. Despre ce este 
vorba ? Nemulțumit de o „mare 
discuție" la care, de nu mă inșel, 
n-a participat, o expediază sumar 
și. mai fnult. din, cum să spun, ne
atenție, atribuie unui eminent filo
zof al culturii ca Edgar Papu de
fecte cel puțin imaginare : că pro
pune in loc de idei... formule me
nite să „acopere realitatea litera
ră", să simplifice, să „ușureze via
ța". Căci, scrie M. Iorgulescu. lă- 
sind să se înțeleagă atitudinea 
„simplificatoare" a aceluiași savant 
cercetător : „Formula mai are apoi 
avantajul de a simplifica lucruri
le ; un avantaj colosal, ni se ușu
rează viața, de ce să ne mai gîn
dim, de ce să gîndim. cînd avem la 
îndemină această grozavă descope
rire a secolului — formula ?“. Inex
plicabilă această „ieșire" minima- 
lizantă la un critic în genere sobru 
și cumpănit în expresie... In rest, o 
frumoasă pledoarie pentru literatu
ra prezentului, o pledoarie care nu 
rămine doar teoretică, ci este înso
țită. pe lingă susținerea convingă
toare a unor autori contemporani 
ori „noi", de gesturi critice con
structive, cum ar fi binecunoscu
tul „dicționar" de scriitori tineri de 
azi ori o antologie de proză scurtă 
contemporană, revelatoare pentru 
noutățile din laboratorul acesteia. 
Mircea Iorgulescu este un comen
tator avizat al actualității care do
rește și izbutește să fie eficient. 
El își scrie articolul critic cînd cer
neala noilor cărți de literatură încă 
nu s-a uscat. Și nu e puțin lucru : 
este o expresie însemnată a însăși 
angajării literare intr-un prezent 
ale cărui valori autentice se nasc 
sub ochii noștri.

Vitalitatea peisajului
După doi am de la 

precedenta expoziție, 
Teodor Bogoi revine, 
tot ia Gaieriiie de artă 
ale municipiului, cu o 
nouă selecție de lu
crări oferind și de a- 
ceastă dată imaginea 
unei creații de un deo
sebit lirism și, sensibi
litate cromatică. Ca și 
expoziția anterioară, 
prezenta manifestare 
dezvăluie o statornică 
pasiune pentru peisaj 
— interpretat din 
perspectiva unei con
cepții stilistice unita
re. A unui peisaj din 
care răzbate imaginea 
triumfătoare a primă
verii.

Teodor Bogoi a știut 
să tălmăcească in cele 
mai multe din lucră
rile ■ prezentate acum, 
intr-o reeditare frio- 
dernă a experienței 
impresioniste, intreaga 
incintare in fața unei 
priveliști străbătute de 
bucuria crengilor în
florite, a unei naturi 
pline de seve, aflată 
intr-o veșnică vibrație 
și transformare. Indi
ferent de titlul pe ca- 
re-1 poartă, aceste 
imagini in ansamblul 
lor se remarcă în mod 
egal printr-o subtilă 
elaborare intelectuală, 
dar și printr-un nuan
țat registru liric de 
sugerare discretă a ar
moniei.

O raportare evoca
toare a negrului față 
de tonurile luminoase, 
discrete dobîndește in 
lucrările acestui artist, 
format sub îndruma
rea maestrului Ale-

C. STANESCU

xandru Ciucurencu, un 
farmec tonifiant. Tușe 
subțiri, delicate de cu
lori calde (artistul a 
folosit predilect guașa) 
imbracă materialitatea 
universului său artis
tic într-o anvelopă vi
brantă. Ineditul aces
tor imagini se află 
insă mai ales in mo
dul de a-și organiza și 
echilibra cromatic lu
crările, in prețiozitatea 
materiei colorate, in 
echilibrul pe care a 
știut să-l stabilească 
intre valorile repre

Concursul de poezie „Hercules ’81“
tn orasul-stațiune Băile Herculane 

s-a desfășurat cea de-a S-a ediție a 
concursului de poezie din cadrul tra
diționalului festival cultural artistic 
„Hercules ’81". Organizat sub egida 
Comitetului județean de cultură si 
educație socialistă Caraș-Severin, a 
centrului de îndrumare a creației 
populare si a mișcării artistice de 
masă, precum si a casei orășenești

rictură de Teodor Bogoi

zentării și cele deco
rative. Căci acest ar
tist cu o bogată acti
vitate. prezent la nu
meroase manifestări 
de artă in tară și 
străinătate, a știut 
să-și descopere un 
drum al său. A înțeles 
că numai păstrindu-se 
egal cu sine, indivi- 
dualizîndu-și emoția și 
transfigurind temele 
le va releva poezia 
conținută și-și va evi
denția personalitatea.

Marina PREUTU

de cultură din stațiune, concursul s-a 
bucurat de participarea a 68 de 
autori de poezie din 22 de județe ale 
țării. De remarcat este faptul ci, 
pe parcursul său, au avut loc si alte 
manifestări, seri și șezători de poe
zie. Premiilor acordate de juriu li 
s-au adăugat cele speciale, ale revis
telor „Luceafărul" si „Familia". 
(Nicolae Cătană).

cinema
• o lume fără cer : CENTRAL — 9 ;

11 ; 13,15 ; 15,30 : 17,45 ; 20, GRIVITA 
— 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Convoiul : TIMPURI NOI - 9 ; 11 ;
13.15 ; 15.30 ; 17,45 ; 20.
A Ana și „hoțul “ : EFORIE — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 15,45 : 18 ; 20.15, GIU-
LEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
• Croaziera : DRUMUL SĂRII — 16 ; 
18 : 20.
• ștefan Luchian : VOLGA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.

• întoarcere la dragostea dinții : 
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 ! : PRO
GRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Fuga de acasă : VICTORIA — 10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 : 20.
• Yankeii : SALA MARE A PALA
TULUI - 17 : 20,15.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
— 9 : 11,30 ; 14,30 ; 17 ; 19,30, CAPITOL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 : 18 ; 20,15,
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.
• Intîlnirea Iui Fâbian Bâlint $ BU- 
ZEȘTI — 15 ; 17 ; 19.
• Escadronul husarilor zburători : 

FERENTARI — 15,30 ; 19, ARTA — 9 ; 
11,45 : 14,30 : 17,15 : 19,45.
• Idilă in munții Lu Shan : COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Articolul 420 — 10 ; 14 : Regina din 
Tîrnovo - 17 ; 19 : PACEA.
• Procurorul acuză : VIITORUL —
15,30 ; 17,30 ; 19.30.
a Ziua de naștere a unui tînăr var- 
șovian (gala filmului din R. P. Po
lonă) : STUDIO - 19.
• Soarta Aurei și Argentinei î 
POPULAR — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Bătrînul enigmatic — 15,30 ; Aven
turi in Marea Nordului — 17,30 ; 19,30 : 
FLACARA.
• Echipajul ; MUNCA - 15,30 ; 19.
• Acel blestemat tren blindat : SCALA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.

• Toată lumea e a mea î PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 18,
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 : 14 ; 17 ; 20, 
FESTIVAL — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19, FA
VORIT — 8,30 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• întilnire de gradul trei ; BUCU
REȘTI — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19.
• Program rle desene animate — 9,15 ; 
11 ; 12,45 ; Campionul — 14,15 ; 16,45 ;
19,30 : DOINA.
• Călărețul electric î FEROVIAR - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, CUL
TURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
a Piedone In Egipt ; EXCELSIOR — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 

18 ; 20, FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ;
15,30 ; 17,45 ; 20.
• Domnișoara Noorie : DACIA — 0 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Războiul stelelor : LIRA — 15,30 ; 
19. COSMOS - 12 : 14.30 ; 17 ; 19,15. 
a Numele meu e iubire : TOMIS — 
9 ; 12,15 : 15,45 ; 19.
I Un șerif extraterestru : MIORIȚA 
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

teatre 

lier) : Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Cristescu. Solistă : Adina 
Iurașcu — 19,30.
• Opera Română : Evghenl Oneghin 
- 19.
• Teatrul de operetă : Vinzătorul de 
păsări — 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei) : Furtuna —
19,30.
• Teatrul Mic : Maestrul și Margare
ta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe — 19,30.

• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
Micul infern — 19,30 ; (sala Studio) : 
Inele, cercei, beteală — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) : 
Anunț la mica publicitate — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : EX —
18,30.
• Teatrul „Constantin Tfinase" (sala 
Savoy) : Veselie ta Tănase — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
Zi-le d-ale de-ale noastre — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dar nu e 

"nimic serios — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : (sala Giu- 
lești) : Bu-Ali — 17.
• Circul București : Music hall la 
circ — 19,30.
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CONGRESULUI AL XX-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST MEXICAN

Cu prilejul celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist Mexican, 
consacrat procesului de unificare cu alte forte de stinsa din Mexic, in nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al meu personal 
și al tuturor comuniștilor români, adresez participantilor la cel de-al XX-lea 
Congres al Partidului 'Comunist Mexican, tuturor comuniștilor mexicani un 
cald salut tovărășesc. împreună cu mesajul nostru de prietenie si solidari
tate internațională.

Partidul nostru, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmă
resc cu sentimente de inaltă simpatie activitatea oe care o desfășoară Parti
dul Comunist Mexican pentru promovarea intereselor fundamentale ale 
Clasei muncitoare, ale poporului mexican prieten, pentru apărarea si conso
lidarea independentei naționale, pentru o dezvoltare economico-socială de 
sine stătătoare a patriei, pentru triumful idealurilor de libertate, democrație 
Si înțelegerii între popoare.

Reafirm si cu acest prilej satisfacția noastră fată de bunele raporturi 
de prietenie, solidaritate si colaborare dintre partidele noastre, caracterizate 
prin stimă. încredere si respect reciproc, și îmi exprim ferma convingere 
că ele se vor dezvolta continuu in spiritul întilnirilor si convorbirilor pe 
care le-am avut, ceea ce contribuie la dezvoltarea colaborării româno-mexi- 
cane în diverse domenii.

Congresul dumneavoastră are loc intr-un moment semnificativ în pro
cesul pentru unitatea de acțiune si de luptă a clasei muncitoare mexicane, 
a forțelor democratice si progresiste ale tării, prilej cu care vă transmitem 
succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului, in înfăptuirea hotărî- 
rilor Pe care le veți adopta în interesul oamenilor muncii din Mexic, al 
cauzei păcii, progresului și socialismului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază. ne conducătorii dele
gațiilor participante la lucrările celei 
de-a XII-a ședințe a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul aprovizionării tehnico-materiale. 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
București.

La primire au participat șefii dele
gațiilor din R. P. Bulgaria. Repu
blica Cuba. R. S. Cehoslovacă. R. D. 
Germană. R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă. R. P. Ungară, U.R.S.S. si R. S. 
Vietnam.

A luat parte Ion Pătan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale si 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, președintele în funcțiune al Co
mitetului C.A.E.R pentru colaborare 
în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale.

în timpul întrevederii au fost' evo
cate cu satisfacție relațiile de strinsă 
prietenie si bună conlucrare dintre 
țările membre C.A.E.R.. subliniln- 
du-se posibilitățile existente in di
recția' adincirii si extinderii acestor 
raporturi. în folosul construcției so
cialiste din statele membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
al progresului si ^bunăstării popoare
lor acestor țări.

S-a reliefat, totodată, cerința asi
gurării obligațiilor reciproce in apro
vizionarea cu energie, combustibili, 
materii prime si materiale, a dezvol
tării in mai mare măsură a colabo
rării si - cooperării. în vederea satis
facerii acestor necesități, in confor
mitate cu coordonarea planurilor ta
rilor membre ale C A.E.R.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
primului Comisar de Stat al Repu
blicii Zair. N’singa Udjuu. cu prile
jul numirii sale în această funcție, 
prin care ii adresează calde felici
tări. urări de sănătate și fericire per
sonală, de succese în îndeplinirea 
înaltei misiuni cu care a fost investit.

în telegramă se exprimă convin
gerea că. în conformitate cu Trata
tul de prietenie și colaborare, cu ce
lelalte înțelegeri convenite de pre
ședintele Nicolae Ceaușesc'u si pre
ședintele Mobutu Șese Seko cu pri
lejul întilnirilor de la București și 
Kinshasa, bunele relații de prietenie 
și conlucrare dintre România si Zair 
se vor dezvolta în continuare, in fo
losul țărilor și popoarelor noastre, al 
politicii de pace, destindere și cola
borare internațională.

R, P, CHINEZĂ: Ample acțiuni
pentru valorificarea cărbunelui

Seminarul internațional „Drept-familie-dezvoltare"
Miercuri dimineață au fost inaugu

rate la București lucrările Seminaru
lui internațional „Drept-familie-dez- 
voltare“, organizat de Uniunea Inter
națională a Organismelor Familiale — 
regiunea europeană. Comisia Națio
nală de Demografie a Republicii So
cialiste România în colaborare cu 
Centrul demografic O.N.U.—România 
(C.E.D.O.R.).

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni Șerban Tițeica. vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, Suzana Gâdea, 
membru al Biroului Executiv al Co
misiei Naționale de Demografie, 
Nicco Immink, președintele Uniunii 
Internaționale a Organismelor Fami
liale — regiunea europeană, și 
Marcel Fabri, directorul Centrului 
demografic O.N.U.—România.

Au participat Andre Rauget, secre
tar general al Uniunii Internaționale 
a Organismelor Familiale. Abdel 
Salam Dajani, directorul Centrului 
de informare al Organizației Națiu
nilor Unite de la București. Audun 
Ofjord, directorul Centrului euro

pean pentru învățămîntul superior al 
U.N.E.S.C.O.

Au fost prezenți Nicolae Popovici. 
procurorul general al Republicii So
cialiste România. Lidia Orădean. se
cretar de stat la Ministerul Sănătății. 
Vasile Grădișteanu. vicepreședinte al 
Tribunalului Suprem al Republicii 
Socialiste România, reprezentanți ai 
Academiei de științe sociale și poli
tice. Academiei ..Ștefan Gheorghiu", 
Asociației juriștilor, numeroși acade
micieni. profesori universitari, cerce
tători, demografi, juriști, economiști, 
psihologi.

Timp de trei zile, specialiști din 
Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia. Elve
ția, Franța, R.F. Germania. Grecia, 
Italia, Olanda, Polonia. România și 
Uniunea Sovietică vor efectua o ana
liză interdisciplinară a modificărilor 
survenite in familia modernă dato
rită factorilor noi apăruți în societate, 
din rindul cărora amintim industria
lizarea, urbanizarea și promovarea 
femeii în toate domeniile de acti
vitate.

(Agerpres)

între 25 și 31 octombrie

„SĂPTĂMÎNA
In cadrul unei conferințe de pre

să care a avut loc ieri in Capitală, 
președintele Consiliului de Admi
nistrație al Casei de Economii și. 
Consemnațiuni. prof. dr. Mircea 
Popovici a prezentat o informare 
privind rezultatele obținute in ac
țiunea de economisire și dezvolta
rea rețelei de unități proprii, care 
să asigure mai buna cuprindere a 
tuturor categoriilor de cetățeni. 
Totodată, a prezentat pe larg prin
cipalele acțiuni si manifestări care 
vor fi organizate in acest an cu 
prilejul tradiționalei Săptămini a 
economiei, care se va organiza in
tre 25 și 31 octombrie. Ziua de 31 
octombrie coincide cu Ziua Mon
dială a Economiei.

In strinsă concordantă cu dezvol
tarea economico-socială a tării, eu 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii, procesul economisirii la 
C.E.C. cunoaște o continuă dezvol
tare. Șoldul general al economiilor 
populației — indicatorul cel mai 
elocvent care ilustrează gradul de 
dezvoltare al acțiunii de economi
sire la C.E.C. — a înregistrat in 
cincinalul precedent un ritm anual 
de creștere de 16,9 la sută, iar in 
primele trei trimestre ale acestui 
an soldul economiilor populației 
depuse la C.E.C. a fost cu 16,6 Ia 
sută mai mare decit in aceeași pe
rioadă a anului trecut. Un alt in
dicator sintetic privind evoluția 
procesului de economisire îl consti
tuie soldul mediu pe locuitor care 
a fost, la 30 septembrie 1981, cu 
128,7 la sută mai mare decit in 
anul 1975. Numărul libretelor de 
economii a ajuns in prezent la 
peste 18,5 milioane, cărora li se 
adaugă alte sute de mii de depu
nători care economisesc la C.E.C. 
utilizind conturile curente perso
nale. obligațiunile C.E.C. cu ciști- 
guri, precum și depunerile la C.E.C. 
la locurile de muncă pe bază de 
consimtămint scris prin virament. 
Depunerile pe bază de consimtă
mint scris constituie pentru oame
nii muncii din unitățile economice 
de la orașe si sate o formă practică 
și avantajoasă de economisire, ope
rațiile de depunere efectuindu-se la 
locul lor de muncă. La fel ca ori
care altă sumă depusă la C.E.C., 
economiile prin consimtămint scris 
se bucură de toate drepturile și 
avantajele generale ale economisi
rii la C.E.C.. au caracter strict vo
luntar. sumele consimțite să fie de
puse puțind fi oricind majorate, 
micșorate său anulate după dorința 
depunătorilor. Venind si în acest an 
in sprijinul cetățenilor, pină Ia 30 
septembrie Casa de Economii și 
Consemnațiuni a acordat peste 
35 500 credite pentru construirea și

ECONOMIEI'1
cumpărarea de locuințe proprietate 
personală. Toate acestea atestă in 
mod elocvent încrederea si presti
giul de care se bucură Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni ca bancă 
specializată in relațiile cu popu
lația și care, prin activitatea pe 
care o desfășoară, contribuie 
asigurarea echilibrului balanței de 
venituri și cheltuieli bănești 
populației, la menținerea in con
tinuare a unei circulații bănești să
nătoase si întărirea monedei națio
nale.

în cadrul Săptăminii economiei, 
In colaborare si cu sprijinul Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste. Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. Ministerului Educației și în- 
vățămîntului. Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului "Comu
nist. Consiliului National al Orga
nizației Pionierilor, al tuturor fac
torilor investiți cu răspunderi și 
atribuții în acest domeniu. Casa 
de Economii și Consemnațiuni va 
organiza ample acțiuni si manifes
tări — simpozioane, expuneri, pre
zentări de filme, seri de întrebări 
și răspunsuri, convorbiri, spectaco
le artistice — în unităti economice 
de la orașe și sate. în școli și fa
cultăți. la casele de cultură, clu
burile muncitorești si căminele cul
turale. O atentie deosebită se va 
acorda în acest an organizării de 
acțiuni si manifestări specifice in 
vederea formării si dezvoltării spi
ritului de economie în rîndurile ti
nerei generații. Pină in prezent, in 
școli generale, licee si scoli profe
sionale s-au înființat 157 de Case 
de economii școlare. Au fost intro
duse instrumente de 
atractive : foile de 
timbre, 
școlare 
pentru 
nu atit

la

ale

economisire 
economii 
de 
de

cu 
economii 
economii 
accentul

C.E.C.-urile 
si libretele 
elevi, punîndu-se 
pe valoarea sumelor depu

se. cit pe latura educativă a aces
tora. Iată de ce ziua de 26 octom
brie, a doua din cadrul Săptăminii 
economiei, a fost declarată in acest 
an „Ziua elevului econom".

în cursul Săptăminii economiei 
și în perioada următoare va con
tinua cu intensitate acțiunea de 
extindere si consolidare a rețelei 
de unităti C.E.C.. prin sporirea 
numărului acestora cu deosebire in 
unitățile industriale. în noile car
tiere ale orașelor si la sate. în ace
lași timp, personalul din unitățile 
C.E.C. din toată tara este chemat 
să-și sporească eforturile 
creșterea operativității si a gradu
lui de servire a populației. (Petre 
Popa).

pentru

Convorbiri economice româno-chineze
Tovarășul Ion Ioniță. viceprim- 

ministru a) guvernului, a primit, 
miercuri după-amiază. pe directo
rul general al Administrației Gene
rale a Aviației Civile din R.P. Chi
neză, Shen Tu. care face o vizită țn 
tara noastră.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, au fost 
abordate probleme privind extinde

rea și diversificarea formelor de 
colaborare bilaterală în domeniul 
transporturilor aeriene.

La întrevedere a luat parte gene- 
ral-maior Aurel Răican, șeful De
partamentului aviației civile.

A fost de fată Chen Shuliang. 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

Vizita delegației Federației Generale 
a Sindicatelor din Coreea

Tovarășul Cornel Onescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.. a 
primit miercuri delegația Federației 
Generale a Sindicatelor din Coreea, 
condusă .de Mun Byong Rok, vice
președinte al federației, care, la in
vitația Consiliului Central alU.G.S.R., 
a efectuat o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de informații și experiență 
in legătură cu activitatea și preocu

pările sindicatelor din cele două țări 
pe plan intern și internațional. De 
ambele părți, a fost exprimată satis
facția pentru bunele relații ce se 
dezvoltă intre oamenii muncii și 
sindicatele din cele două țări, pre
cum și dorința amplificării și întă
ririi în continuare a acestor rapor
turi. in interesul celor ce muncesc 
din Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, al cauzei socialis
mului și păcii in lume,

Plecarea președintelui Consiliului Național Palestinian
Președintele Consiliului National 

Palestinian. Khaled Al-Fahhoum, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. a efectuat o vizită de prie
tenie în țara noastră, a părăsit, 
miercuri dimineața, Capitala.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au

fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Khaled EI-Sheikh, 
reprezentant permanent al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei la 
București. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : „Vintul speran

ței". Reluarea episodului 7
11,50 Patriei iubite. Emisiune de cîntece 

și versuri patriotice
12.10 Forum politico-ideologic
12,35 Moment folcloric
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,00 Viața culturală
18,05 Fotbal internațional : rezumatele 

meciurilor disputate miercuri în 
preliminariile campionatului mon
dial

18.35 Desene animate : „Povestiri din 
pădurea verde4'

19.00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.50 Ora tineretului
20.35 Oamenii de știință și pacea
20.50 în lumea enigmelor — serial știin

țific, Episodul 12
21,10 Drumurile țării, drumurile inimii. 

Concurs de cultură generală
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Transmisiune 
directă. Dirijor : Paul Popescu. In 
pauză : Efigii lirice

21,40 Reportaj TV : Oameni în uniforme 
albe. Contribuții ale școlii medi
cale românești

22,20 Telejurnal

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Cornel Pinzaru a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Socialistă 
Cehoslovacă, în locul tovarășului Io
nel Diaconescu. care a fost rechemat 
în centrala M.A.E.

★

Tovarășul Stefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. s-a întîlnit. 
miercuri, cu ministrul comerțului din 
Republica Ceasta de Fildeș. Amoa- 
kon Edjampan Thiemele. care între
prinde o vizită în tara noastră.

Cei doi miniștri au subliniat evolu
ția relațiilor româno-ivoriene în di
verse domenii, accentuînd asunra po
sibilităților multiple existente pentru 
dinamizarea acestora în viitor. îndeo
sebi ne plan economic.

Au fost abordate, totodată, unele 
aspecte ale' problematicii vieții Inter
nationale actuale.

La întrevedere a participat Con
stantin Oancea. adiunct al ministru
lui afacerilor externe.

în aceeași zi. ministrul comerțului 
din Republica Coasta de Fildeș a 
avut o întrevedere cu tovarășul' Ion 
Florea. ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind cooperarea dintre 
cele două țări în domeniul exploată
rii lemnului, precum și in cel al ma
terialelor de construcții.

A participat Gheorghe Lazăr, ad
junct al ministrului economiei fores
tiere și materialelor de construcții.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 14 OCTOMBRIE 1981

Extragerea I : 29 13 37 34 6 15.
Extragerea a Il-a : 17 2 41 25 12 26.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

942 580 lei. din care 51 336 lei report 
la categoria 1.

Tragere excepțională Pronoexpres
Duminică 18 octombrie a.c.. 

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează o tragere 
excepțională Pronoexpres. care 
oferă participantilor multiple 
posibilități de a obține autotu
risme „Dacia 1300“ și .,Skoda 
120 L“, mari ciștiguri în bani și 
excursii în U.R.S.S. sau R.P.

Bulgaria. Costul biletelor este de 
6 sau 15 lei varianta simplă, 
acestea din urmă avind drept de 
ciștiguri la toate cele opt extra
geri. care totalizează 44 de nu
mere. Se poate juca și oe va
riante combinate sau combina
ții „cap de pod", achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la sută.

Astăzi se deschide Tîrgul internațional București -1981

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 șl 18 

octombrie. In tară : Vremea va ti In 
general frumoasă, dar răcoroasă noap
tea și dimineața, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil. Vintul 
va sufla moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 3 și 13

grade. Izolat mai cobortte in depresiuni, 
iar cele maxime între 12 și 22 grade, 
local mai ridicate ta sfirșitul interva
lului. Pe alocuri, condiții de brumă. In 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă, dar răcoroasă noaptea șl di
mineața. mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil. Vînt slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 11 grade, iar cele maxime 
între 19 și 22 grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I)
Elveția, R.D. Germană. R.F. Ger
mania, Iordania, India. Irak. Iran, 
Italia, Israel, Iugoslavia, Japonia, 
Kuweit, Libia. Maroc. Nigeria. Po
lonia. Portugalia. S.U.A.. Siria, 
Sudan, Turcia. Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Mai este prezentă cu un 
pavilion oficial și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. Pentru 
prima dată in cadrul tirgului par
ticipă cu un stand propriu „Cen
trul de comerț internațional 
U.N.C.T.A.D./G.A.T.T." de la Gene
va. împreună cu „Centrul Român 
de Comerț Exterior".

Toate standurile expozitionale, 
cât și platformele exterioare asi
gură condiții pentru demonstrarea 
„pe viu" a performanțelor mașini
lor și utilajelor prezentate, ceea ce 
răspunde interesului vizitatorilor, 
al specialiștilor. La acestea se a- 
daugâ galele de filme, simpozioa
nele tehnice, alte manifestări spe
cifice tirgului. care vor asigura un 
cadru propice schimburilor de idei, 
dialogului fertil intre participanți.

De un larg interes se va bucura 
desigur oferta prezentată pe o su
prafață de 38 mii mp, de cele 450 
de intreprinderi românești de co
merț exterior, centrale industriale, 
unităti de producție, cercetare și 
inginerie tehnologică, care conferă 
o imagine grăitoare asupra progre
selor rapide ale tuturor sectoarelor 
economiei naționale, competitivită
ții și nivelului tehnic remarcabil a 
numeroase exponate. O vizită in a- 
vanpremieră în standurile expo
zanților români ilustrează, dreot ca
racteristici generale ale ofertei la 
export pe care o prezentăm, gradul 
ridicat de concepție originală al 
produselor, soluțiile tehnice în pas

cu progresul tehnicv contemporan, 
productivitatea și eficienta sporite 
asigurate mașinilor și utilajelor re
alizate, funcționalitatea si durabi
litatea produselor de larg consum, 
între miile de produse noi realiza
te de industria românească se re
marcă mașina de honuit destinată 
superfinisărllor de precizie — rea
lizată de I.C.P.I.T. ..Titan", centrul 
automat de prelucrare si mașina de 
găurit in coordonate fabricate la 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate din Capitală, presa hidra
ulică cu dublă acționare de 250 tf 
prezentată de tînăra întreprindere 
de mașini-unelte din Tîrgu Jiu sau 
prototipul centrului de prelucrare 
orizontală realizat de ..înfrățirea" 
Oradea. Instalațiile pentru forajul 
sondelor de țiței si gaze, motoarele 
navale, mașinile complexe pentru 
industria textilă, gama de autotu
risme ..Dacia" sau de autocamioane 
de mare oapacitate. produsele in
dustriei electrotehnice si electroni
ce, utilajele pentru industria chi
mică sau produsele realizate de u- 
nitătile chiniiei vor stirni desigur 
interesul vizitatorilor, al specialiș
tilor și oamenilor de afaceri pre- 
zenti la tirg.

Auspiciile favorabile sub care se 
deschide a șaptea ediție a Tirgului 
international București, atestate de 
participarea prestigioasă, de diversi
tatea și nivelul exponatelor, de 
condițiile organizatorice superioare, 
sînt în măsură să deschidă noi și 
largi orizonturi dezvoltării schim
burilor de mărfuri si cooperării e- 
conomice si tehnico-știintifice in
ternaționale. să contribuie activ la 
extinderea relațiilor economice in 
avantajul reciproc al partenerilor, 
în spiritul stimei și prieteniei între 
popoare.

Cură balneară 
și odihnă 

în stațiunile sibiene
Prin poziția sa pitorească, ju

dețul Sibiu se impune ca una 
din principalele zone turistice 
ale României. Peisajul montan, 
apele Oltului, Cibinului și Tir- 
navelor. numeroasele monumen
te istorice și de arhitectură, re
zervațiile muzeistice și istorice, 
precum și stațiunile balneocli
materice sporesc faima turistică 
a acestei zone.

în principalele stațiuni sibiene 
se poate efectua atit cură bal
neară. cit și un concediu recon
fortant.

BAZNA. O stațiune situată în
tre cele două Tîrnave. este 
renumită pentru apele sale mi
nerale indicate în tratarea unor 
afecțiuni ale aparatului locomo
tor. ale sistemului nervos peri
feric și ginecologice.

OCNA SIBIULUI. Situată pe 
valea pirîului Alb-Vișa (afluent 
al Tirnavelor), este recomandată, 
datorită apei sărate a lacurilor, 
în tratarea aparatului locomotor, 
ale sistemului nervos periferic, 
precum și ale afecțiunilor gine
cologice. Stațiunea dispune de 
factori naturali de cură, o bază 
modernă de tratament, precum 
și de personalul medical spe
cializat.

PĂLTINIȘ. Situată la o alti
tudine de peste 1 400 m. in mun
ții Cibinului. cu un climat alpin, 
tonifiant, stațiunea constituie un 
important centru turistic, ofe
rind posibilități bune de petre
cere a unor vacante recon
fortante. Totodată, climatul zo
nei este indicat in tratarea afec
țiunilor endocrine. asteniilor 
nervoase, anemiilor secundare.

tn toate aceste stațiuni se or
ganizează drumeții sau excursii 
spre locuri de un important in
teres turistic.

Agențiile și filialele de turism 
din întreaga tară pun la dispozi
ție bilete, precum și informații 
suplimentare pentru trimestrul 
IV cind in unele perioade se 
aplică, de la stațiune la stațiune, 
și tarife reduse la cazare și 
masă.

în R.P. Chineză se 
desfășoară o intensă 
activitate pentru con
struirea de noi mine 
de cărbune, paralel cu 
creșterea producției in 
minele existente.. în 
actuala oerioadâ de 
cinci ani. in zonele din 
estul, nord-estul si 
nordul Chinei vor fi 
deschise 40 de exploa
tări carbonifere de 
mari dimensiuni. în 
același timp, va fi 
dat in folosință ba
zinul carbonifer din 
orovincia Anhui, unde

zăcămintele sint esti
mate la 22 miliarde de 
tone. .

Cărbunele reprezin
tă principala resursă 
energetică a Chinei. 
Producția realizată a- 
nul trecut a fost de 610 
milioane tone, cantita
te care plasează Chi
na pe locul al treilea 
in lume in rindul pro
ducătorilor de cărbu
ne. Fată de 1949, pro
ducția acestei ramuri a 
crescut de 19 ori. O 
caracteristică o consti
tuie faptul că toate

cele 30 de provincii, 
municipii și regiuni 
autonome ale R.P. Chi
neze. cu excepția 
Sanghaiului. dispun de 
zăcăminte carbonifere, 
care ocupă o suprafa
ță totală de circa 500 
mii kilometri pătrați. 
După cum arăta re
cent Fan Weitang, 
președintele Institutu
lui de cercetări in do
meniul minier, rezer
vele certe de cărbune 
ale Chinei sînt evalua
te la 640 miliarde tone.

R. S. CEHOSLOVACĂ: Dinamica
industriei energetice

în prezent func
ționează in R. S. 
Cehoslovacă instalații 
atomice energetice cu 
o putere de 880 MW. 
Pină in 1985 ele vor 
ajunge la o capacitate 
totală de 3 500 MW, 
iar pină în 1990 — de 
8 280 MW. Spre sfir
șitul secolului, cen
tralele atomoelectrice 
vor furniza țării o 
mare parte a energiei 
necesare economiei 
naționale.

Prima etapă a dez
voltării energeticii a- 
tomice a Cehoslova
ciei se bazează pe 
reactori cu răcire cu 
apă din prima gene
rație — „VVER—440“ 
și „VVER—1 000“. După 
1995 se vor construi 
centrale nucleare din 
cea de-a doua genera
ție, prevăzute cu reac
tori cu neutroni ra
pizi, care pot folosi 
drept combustibil nu 
numai uraniul — 233,

ci și uraniul natural 
(U—238) precum și tho- 
riul. Reactorii de acest 
tip vor constitui baza 
capacităților energetice 
ale tării in secolul 
următor.

Alături de centrale 
atomoelectrice. se pre
vede construirea trep
tată și a unor cen
trale atomice de ter- 
moficare pentru asi
gurarea cu căldură a 
principalelor orașe.

CUBA: Noi obiective industriale 
în construcție

Anul acesta. în Cuba 
se află în curs de rea
lizare 77 de obiective 
economice. Printre ele 
se numără noi capaci
tăți de producție la 
combinatul siderurgic 
„Jose Marți", o fabrică 
de construcții meta
lice, alta de mașini 
agricole, un combinat 
de hîrtie. precum și 
două noi fabrici de 
zahăr și cinci fabrici de 
plăci prefabricate pen
tru construcția de lo
cuințe.

în cursul actualului 
cincinal (1981—1985) 
constructorii vor în
cheia lucrările la obiec
tivele începute și vor 
scurta termenele de 
construcții-montaj. In
vestițiile sint indrep- 
tate in primul rînd 
spre construcțiile in
dustriale, din care 43 
la sută pentru con
struirea a zece mari 
intreprinderi. Printre 
cele mai importante 
obiective se numă
ră : termocentrala din

nord-estul Havanei, 
noua uzină petrochi
mică de la Cienfuegos, 
combinatul extractiv și 
metalurgic pentru ni- 
chel-cobalt de la Pun
ta Gorda, combinatul 
textil de la Santiago 
de Cuba. Se va înche
ia. de asemenea, pri
ma fază a lucrărilor 
de construcție la pri
ma centrală atomică 
din Cuba, de la Cien
fuegos, cu o putere 
finală proiectată de 
800—1 000 kW.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI, IN DIVIZIA
Campionatul diviziei A la fotbal a 

fost reluat miercuri cu meciurile eta
pei a 9-a.

în deschiderea cuplajului inter- 
bucixreștean, la care au asistat peste. 
40 000 de spectatori, Sportul studen
țesc a întrecut. cu scorul de 3—1 
(1—0) formația Progresul-Vulcan. în 
tradiționalul derby, echipele Steaua' 
și Dinamo au terminat la egalitate : 
0—0.

La Pitești, campioana națională, 
echipa Universitatea Craiova, a făcut 
o bună repetiție în vederea jocuri
lor din „Cupa campionilor europeni", 
învingînd cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația locală F.C. Argeș.

A DE FOTBAL
Iată celelalte rezultate : Politeh

nica Timișoara — U.T. Arad 0—0 ; 
Chimia Rm. Vilcea — C.S. Tirgoviș- 
te 3—3 (1—0) ; F.C.M. Brașov — S.C. 
Bacău 0—0 ; Jiul Petroșani — F.C. 
Constanța 5—2 (2—2) ; Corvinul Hu
nedoara — F.C. Olt 3—1 (1—1) ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—0 (2—0).

în clasament conduce echipa Dina
mo, cu 13 puncte, urmată de Uni
versitatea Craiova — 12 puncte (două 
jocuri mai puțin disputate). Corvinul 
Hunedoara — 12 puncte, S.C. Bacău 
— 11 puncte.

Viitoarea etapă se va disputa sim- 
bătă, 17 octombrie.

Campionatul mondial de fotbal pentru juniori
9 Echipa noastră, invinsă in prelungiri, va juca sîmbătă pentru 

medalia de bronz
Semifinalele campionatului mondial 

de fotbal oentru iuniori au fost mar
cate de surprize, echipele României 
si Angliei, cotate ca favorite de către 
specialiști. fiind eliminate, relatează 
corespondentul agenției France 
Presse.

La Melbourne, selecționata Româ
niei. care în fazele anterioare învin
sese formațiile Italiei si Uruguayului 
și terminase la egalitate cu Brazilia, 
a întilnit echipa R.F Germania (in
vinsă in preliminarii cu 2—1 de 
Egipt). Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 in favoarea jucătorilor vest- 
germani.

Fotbaliștii români au dominat ma- 
loritatea timpului — notează agenția 
Reuter — au avut numeroase oca
zii de a înscrie, dar pe unele le-au 
ratat, iar altele au fost rezolvate cu 
succes de portarul Rudiger Vollburn, 
aflat în zi excepțională, astfel că la 
sfirsitul timpului regulamentar de ioc 
scorul era alb în prelungiri. în mi
nutul 103. Alfred Schoen a marcat 
unicul gol al partidei.

Selecționata României a aliniat ur
mătoarea formație : Lovaș — Eduard,

Andone. Rednic. Matei — Ilie. Ba- 
lint, Hanghiuc (Fișic) — D. Zamfir, 
Sertov (Bolba), Gabor.

O surpriză de proporții si mai 
mari s-a înregistrat la Sydney, unde 
reprezentativa Qatarului, una dintre 
out-siderele campionatului, a reușit 
să invingă cu 2—1 (1—0) formația 
Angliei, obtinînd astfel o nesperată 
calificare in finala competiției. En
glezii au dominat teritorial mai mult, 
dar imprecizia in pase si lipsa de 
finalizare i-au împiedicat să se im
pună in fata rapizilor lor adversari. 
Tinerii fotbaliști din Qatar, buni teh
nicieni si periculoși De contraatac, au 
deschis scorul in minutul 12 prin 
Beleai si l-au majorat in minutul 62 
prin Alsada. Golul formației engleze 
a fost inscris de Small (min. 70). în 
minutul 73. Muhannadi (Qatar) a ra
tat o lovitură de la 11 m.

Finala se va disputa duminică la 
Sydney intre selecționatele R. F. 
Germania si Qatarului. Sîmbătă, Ia 
Adelaida, in meciul pentru locurile 
3—4 se vor intîlni echipele României 
si Angliei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri, la Budapesta. în prelimina

riile campionatului mondial de fotbal 
(grupa a IV-a europeană), echipa 
Ungariei a Întrecut cu scorul de 3—0 
(1—0) selecționata Elveției.
• Aseară, la Viena, intr-un meci 

contind pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal, selec
ționata R.F. Germania a invins eu 
scorul de 3—1 (2—1) reprezentativa 
Austriei.
• începind de astăzi, timp de * 

patru zile, pe aerodromul sportiv 
Strejnic, al aeroclubului ploieștean 
„Gheorghe Bănciulescu", se va dispu
ta concursul național de zbor eu 
motor-raliuri. ultima competiție a 
sezonului, la care participă 20 de 
echipaje reprezentind toate aeroclu
burile din tară. Nu vor absenta la 
acest concurs piloti talentati. cu re
zultate deosebite in Întrecerile inter
naționale, printre care Marcel Mitu

și Maria Șulean — clasați pe locul 1 
și, respectiv, 2 la recenta ediție a 
campionatului balcanic de la Ankara.'

• Comisia de selecție a Federației 
franceze de rugbi a stabilit lotul re
prezentativei „Cocoșului galic" pen
tru meciul cu selecționata României 
din cadrul campionatului european, 
ce se va disputa la 1 noiembrie la 
Narbonne : Serge Gabernet (de la 
echipa Stade Toulousian). Michel 
Fabre (Beziers), Roland Bertranne 
(Bagneres), Patrick Mesny (Gre
noble), Serge Blanco (Biarritz), Guy 
Laporte (Graulhet), J. P. Elissalde 
(La Rochelle). Pierre Lacans (Be
ziers), Jean-Luc Joinel (Brive), 
Laurent Rodriguez (Mont de Marsan), 
Daniel Revallier (Graulhet). Alain 
Lorieux (Grenoble), Robert Papa- 
remborde (P.A.U.) — căpitanul echi-, 
pei. Philippe Dintrans (Tarbes). 
Michel Cremaschi (Lourdes).

• IN ADÎNCURILE 
COSMOSULUI EXISTĂ 
Șl ALTE CIVILIZAȚII ? 
această întrebare dau un răs
puns afirmativ autorii capi
tolului intitulat „Căutarea civi
lizațiilor extraterestre" din ca
drul memorandumului „Situa
ția actuală și viitoare a științe
lor despre Cosmos", pregătit 
pentru cea de-a doua Conferin
ță O.N.U. pentru cercetarea și 
utilizarea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, care va avea 
loc la Viena între 9—21 august 
1982. Autorii scriu, printre al
tele : „Este probabil că pe 
unele planete ce se rotesc în 
jurul unor anumite stele a apă
rut viața tot așa cum a apărut

pe Pămint. Este de asemenea 
probabil că în unele cazuri, stră- 
bătind o serie de etape ale evo
luției biologice, ea a atins sta
diul rațional". Arătînd că vîr- 
sta unor stele este, după toate 
probabilitățile, în jur de 20 de 
miliarde de ani, în timp ce vîr- 
sta sistemului solar — de numai 
4,5 miliarde de ani. savantii 
consideră că „pot exista civili
zații mai bătrine decit a noas
tră cu multe milioane de ani".

• CU FAZĂ MICĂ.
Automobiliștii care schimbă 
„faza mare" a farurilor, optînd 
pentru „faza mică", au adesea 
impresia că se Îndreaptă spre o 
„gaură neagră", chiar dacă acest 
fenomen nu durează decit cîte-

va secunde. Pentru a remedia 
un asemenea inconvenient, o 
firmă vest-germană a conceput 
un dispozitiv, denumit „Dim- 
matic", care, prin simpla acțio
nare asupra unui comutator, in 
loc să stingă brusc „faza mare", 
îi reduce progresiv strălucirea 
in intervalul a trei secunde, 
ceea ce permite ochiului să se 
adapteze la schimbare. Pe de 
altă parte, dispozitivul evită or
birea provocată de farurile ma
șinilor circulînd din sens invers.

• AURUL DE PE 
„BRIGHTON". Ziarul 
,,Pravda" publică amănunte în 
legătură cu recuperarea aurului 
care a zăcut, aproape 40 de ani,

Dl
K

pe fundul mării, la bordul cru
cișătorului englez „Brighton", 
torpilat in timpul celui de-al 
doilea război mondial. în total, 
scrie ziarul, in camerele blin
date ale navei se aflau 465 de 
lingouri de aur a cite 11—13 
kilograme fiecare ; ele repre
zentau plata în contul unor li
vrări militare ale S.U.A. în 
U.R.S.S. Din această cantitate 
au fost recuperate 431 lingouri, 
care se vor împărți intre Marea 
Britan ie și U.R.S.S. in proporție 
de 1:3. Lucrările de recuperare 
au fost întrerupte din cauza 
timpului nefavorabil, urmînd să 
fie reîncepute în primăvară.

• PETROL NEINFLA- 
MABIL. O experiență inedită 
se pregătește pentru 1984. cind 
un avion de tipul ,.Boeing-720“ 
telecomandat se va prăbuși in 
deșertul Californian dar, după 
cum se așteaptă, fără să ex
plodeze in flăcări. Se va testa 
astfel un nou combustibil, for
mat din petrol obișnuit, la care 
se adaugă o pudră specială, a- 
tlată încă in stadiu de cerce
tare in laboratoare din Marea 
Britanie. Pudra respectivă, com
pusă din polimeri cu lanțuri 
foarte lungi, tinde să inghete 
carburantul — ceea ce reduce

capacitatea sa de evaporare — 
care cauzează, după cum se știe, 
incendierea avioanelor cind se 
creează marile presiuni produse 
de soc.

• CETATE CONSTRUI
TĂ DIN CUPRU ? Arheolo
gii peruani se află in căutarea 
unei misterioase cetăți con
struite pe vremea incașilor in 
întregime din cupru. Potrivit u- 
nor documente descoperite re
cent, acest palat ar fi fost con
struit în regiunea Potosi, din 
sudul tării, de către un condu
cător ai incașilor, pentru fiica 
sa. Cercetătorii explică scepti
cilor că un caz similar de „oraș 
pierdut", atestat de documente, 
a fost ulterior descoperit prin 
cercetări asidue. Este vorba de 
orașul Vilcabamba la Vteja, des

pre care au depus mărturie spa
niolii din epoca lui Columb șl 
care a fost identificat în plină 
junglă.

• VESTIGII ALE UNEI 
INDUSTRII ANTICE. Cu 
prilejul unor săpături efectuate 
in vederea renovării unor imo
bile. la Marsilia (Franța) s-au 
descoperit vestigiile unui ade
vărat cartier de olari, edificat 
intre anii 100 i.e.n. și 100 e.n 
și unde se exercita o activitate 
de tip industrial. Arheologii au 
dat la iveală bazine de diferite 
dimensiuni de la 30 cm la 15 m. 
care serveau probabil la decan
tarea argilei. S-au găsit, de ase
menea, o mare parte a unui 
cuptor, cu un diametru de 5 me
tri, mari cantități de vase, pre
cum si deșeuri de coacere. „Este

cea mai grandioasă zestre ne
monumentală primită moștenire 
de Ia Marsilia antică" — apre
ciază specialiștii Muzeului de 
istorie a orașului.

• URSUL POLAR RE- 
DIVIVUS. După opinia spe
cialistului danez Erik Barn, pe
ricolul crescind ce amenința, in 
urmă cu citiva ani. ursul po
lar. in zona cuprinsă între Spitz- 
berg si Groenlanda, a trecut. Din 
1973. de cind Danemarca. Nor
vegia. Canada. U.R.S.S. și 
S.U.A. au încheiat o convenție 
privind oroteiarea acestui ani
mal. efectivele urșilor polari 
s-au dublat. în insulele Spitz- 
berg trăiesc in prezent peste 
2 000 de ursi, iar pe banchize
le de la vest de aceste insule — 
aproximativ 3 000.



Excelenței Sale Domnului MOHAMED HUSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de 

președinte al Republicii Arabe Egipt, imi face o deose
bită plăcere ,să vă adresez, in numele poporului român 
și al meu personal, calde felicitări, un cordial salut de 
prietenie și cele mai bune urări.

îmi amintesc cu multă satisfacție de întilnirile și con
vorbirile pe care le-am avut la București și Cairo și imi 
exprim speranța că vom conlucra și în viitor pentru con
tinuarea și extinderea pe toate planurile a relațiilor ro
mâno-egiptene.

Dînd o inaltă apreciere raporturilor rodnice de priete
nie și cooperare statornicite intre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt, dialogului fructuos 
pe care l-am avut cu președintele Anwar El Sadat, sint 
convins că vom acționa împreună pentru dezvoltarea re
lațiilor politice, a schimburilor comerciale, a cooperării 
economice in producție, a legăturilor pe plan tehnico-

științific, al culturii, învățămintului și în alte domenii de 
interes comun. De asemenea, am convingerea că se va 
extinde colaborarea româno-egipteană pe tărimul vieții 
inter naționale, pentru reglementarea politică globala a 
conflictului din Orientul Mijlociu care să ducă la o pace 
dreaptă și trainică, la soluționarea problemelor poporului 
palestinian, la crearea unui stat palestinian propriu, pen
tru o politică de pace, destindere, dezarmare și respect 
al independenței naționale a tuturor popoarelor, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Doresc să vă adresez, stimate domnule președinte Mu
barak, cele mai sincere salutări și urări de sănătate, de 
succes și fericire personală, de prosperitate, progres con
tinuu și pace pentru poporul egiptean prieten.

Cu prietenie,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

MOHAMED HUSNI MUBARAK A FOST ALES 
PREȘEDINTE AL REPUBLICII ARABE EGIPT

Vizita delegației Marii Adunări Naționale in Polonia

CAIRO 14 (Agerpres). — Mohamed 
Husni Mubarak, vicepreședinte al re
publicii. prim-ministru al guvernului, 
desemnat candidat unic la președinția 
republicii, de către Adunarea Poporu
lui (parlament), a fost ales președin
tele Republicii Arabe Egipt. El a obți
nut 98,46 la sută din voturile exprimate.

Poporul român a luat cunoștință 
cu interes de rezultatul referendu
mului desfășurat, la 13 octombrie, 
in R. A. Egipt, prin care poporul 
egiptean, printr-o puternică unita
te de voință, l-a desemnat pe Mo
hamed Husni Mubarak in funcția 
de președinte al țării.

Noul președinte al R. A. Egipt, 
Mohamed Husni Mubarak, s-a năs
cut la 4 mai 1928, in satul 
Kafr Mosseilha, la Chebin El 
Horn, in Delta Nilului. Este di
plomat al Academiei Militare Egip
tene și al Scolii militare de aviație, 
la ultima dintre aceste instituții de 
învățămînt fiind, timp de 7 ani, 
profesor, apoi director.

In 1969 este numit șeful statului 
major, iar in 1972 comandant-șef al 
forțelor aeriene egiptene și minis
tru adjunct al apărării.

Numit, in 1975, vicepreședinte al 
Republicii, primește din partea pre
ședintelui Anwar El Sadat un șir de 
importante misiuni politice. Din 
1978, Mohamed Husni Mubarak de
vine și vicepreședinte al Partidului 
Național Democrat, partidul de gu
vernământ din Egipt. După atenta
tul împotriva președintelui Sadat, 
Mubarak este numit și prim-minis
tru al R. A. Egipt.

Husni Mubarak, cel mai apropiat 
colaborator al președintelui Anwar 
El Sadat, a participat activ la ela
borarea și promovarea politicii in
terne și externe a Egiptului, con
sacrată progresului economic al 

poporului egiptean, soluționării paș
nice, prin tratative a conflictului 
din Orientul Mijlociu, statornicirii 
unei păci globale, trainice și juste 
in această parte a lumii, dezvoltării 
largi a colaborării internaționale.

Desemnarea lui Mohamed Husni 
Mubarak in funcția de președinte 
al R. A. Egipt este un prilej de a 
evoca bunele relații, pe multiple 
planuri, de colaborare româno- 
egiptene, legăturile de prietenie, cu 
vechi și bogate tradiții, intre po
poarele noastre.

Este binecunoscut că, in cadrul 
politicii sale externe principiale, 
România a acordat și acordă o deo
sebită însemnătate dezvoltării con
lucrării multilaterale cu popoarele 
arabe, a căror luptă pentru progres 
economic . și social, pentru con
solidarea independenței naționale și 
pace, se bucură de solidaritatea fer
mă a poporului român. In cadrul a- 
cestei orientări, raporturile de conlu
crare dintre România și R.A. Egipt 
— puternic stimulate de intilnirile 
și convorbirile frecvente dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și fostul 
președinte Anwar El Sadat — au 
cunoscut, in ultimul deceniu, o am

Politica dobînzilor înalte - factor de adîncire 
a crizei și a decalajelor din economia mondială

Multiplele fenomene negative, de criză, care perturbă de mai mulți 
ani economia mondială — inflația, stagnarea economică, criza energe
tică și a materiilor prime, fluctuațiile cursurilor de schimb, datoria 
externă a „lumii a treia" — constituie tot atîția factori de natură să 
afecteze profund dezvoltarea și stabilitatea economică și politică mon
dială. In aceste condiții precare, orice nouă dificultate sau complicație 
poate produce agravări considerabile, dezorganizări pe planul econo
miei mondiale, poate adinei criza relațiilor economice internaționale, 
genera noi conflicte între țări și grupuri de țări. Un asemenea factor 
agravant il constituie astăzi menținerea unor niveluri înalte, exagerate, 
aie dobînzilor, scumpirea considerabilă a creditului internațional.

Scumpirea creditului Internațional 
are un puternic impact negativ asu; 
pra tuturor țărilor, dar în mod deo
sebit asupra țărilor în curs de dez
voltare, care devin tot mai impovă- 
rate de plata unor dobînzi tot mai 
mari. în consecință, nivelul înalt al 
dobînzilor nu numai că face tot mai 
dificilă sarcina depășirii stării de 
subdezvoltare, dar contribuie consi
derabil la agravarea ei. Ia creșterea 
decalajelor dintre țările sărace și cele 
bogate. Numeroase exemple ilus
trează această teză, atît la nivelul 
întregului grup al tarilor în curs de 
dezvoltare, cît și la nivelul fiecărei 
țări în parte.

DATORIA EXTERNA. Efectele ne
gative ale nivelului înalt al dobînzi
lor se reflectă. în primul rind, în 
agravarea considerabilă a datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvolta
re (importatoare de țiței). Aceasta a 
crescut de 3,5 ORI în 7 ani (de la 
97,3 miliarde dolari In 1973 la 370 
miliarde dolari în 1980).

Fiecare procent de majorare a ra
tei dobînzilor se transpune în plăti 
suplimentare, pe care țările în curs 
de dezvoltare trebuie să le efectueze 
în contul împrumuturilor contractate. 
Iată de ce plățile pentru dobînzile in 
contul datoriei externe a țărilor in 
curs de dezvoltare s-au dublat din 
1978 pînă în 1980, ajungînd la circa 30 
miliarde dolari. Plățile pentru do- 
binzi se vor dubla, probabil, și în 
acest an, estimîndu-se că vor atinge 
suma de 55 miliarde dolari, adică 
de peste două ori mai mult decit 
ajutorul public pentru dezvoltare 
acordat „lumii a treia" de către ță
rile occidentale, ajutor care se ci
frează la 26 miliarde dolari.

Dintre cei 12 038 462 de egipteni în
scriși pe listele electorale. 81.03 la 
sută s-au prezentat la urne : au răs
puns „da" in cadrul referendumului 
98.46 la sută dintre votanți. 149 650'au 
votat împotrivă.

Miercuri, in fața Adunării Poporu
lui (parlament) și a Consiliului Con

plă și multilaterală dezvoltare, pe 
baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității de
pline in drepturi și avantajului re
ciproc. neamestecului in treburile 
interne.

Poporul român își exprimă încre
derea că aceste relații vor cunoaște 
o continuă extindere și aprofundare 
și in viitor, potrivit hotăririlor adop
tate de-a lungul anilor de conducă
torii celor două state, prevederilor 
Declarațiilor comune româno-egip
tene. Dealtfel, cu prilejul discursu

lui de învestitură, președintele 
Mubarak a subliniat că cel mai mă
reț omagiu pe care Egiptul il poale 
aduce fostului președinte, care a 
condus țara vreme de 11 ani. este să 
continue cursul politicii sale.

Oaspete al țării noastre in repeta
te rinduri, unde a fost primit cu 
stimă și cordialitate, Mohamed 
Husni Mubarak este un prie
ten apropiat al poporului român, 
al României socialiste. Intilnirile și 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Husni Mubarak — desfășurate la 
București și Cairo, în 1977, 1978, 
1979 și 1980 — au pus in evidență 
voința reciprocă de a întări prie
tenia și conlucrarea fructuoasă din
tre România și Egipt pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific și 
cultural, precum și pe arena inter
națională.

Adresind președintelui Mohamed 
Husni Mubarak calde felicitări cu 
prilejul desemnării în înalta funcție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arată, 
in mesajul pe care-l publicăm in 
ziarul de azi : „Dînd o înaltă apre

In ceea ce privește perspectiva, 
trebuie avut în vedere că, dacă in 
prezent o parte a datoriei scadente 
este formată din credite și împru
muturi externe contractate anterior, 
cind nivelul dobînzilor era mai rezo
nabil, în perioada următoare vor tre
bui rambursate creditele contractate 
în 1980—1981 la dobînzi deosebit de 
înalte. împrumuturile contractate de 
la băncile private occidentale — deci 
la dobînzile înalte ale pieței — de 
țările în curs de dezvoltare au spo
rit de la 13 miliarde dolari în 1975 
la 42 miliarde dolari în 1979 și 47 
miliarde dolari în 1980.

Dacă avem în vedere numai îm
prumuturile banoare contractate de 
„lumea a treia" in 1979 și 1980, în su
mă de 90 miliarde dolari, și faptul că 
la acestea se plătesc în prezent do
bînzile pieței, de 15—20 la sută, re
zultă că in acest an țările in curs de 
dezvoltare vor trebui să aloce, nu
mai pentru plata dobînzilor la ele, 
15—18 miliarde dolari, adică mai 
mult de jumătate din cit vor primi 
in contul ajutorului pentru dezvol
tare ; încă 5 la sută din încasările lor 
din exporturi ; mai mult de o pătri
me din rezervele lor valutare.

De menționat că este vorba numai 
de creditele bancare contractate in 
doi ani. Si trebuie subliniat, de ase
menea, că ajutorul pentru dezvoltare 
este destinat realizării unor obiecti
ve vitale propășirii acestor țări, și nu 
achitării dobînzilor ; că 5 la sută din 
exporturile acestor țări înseamnă sute 
de mii de tone de cafea, cacao, carne, 
bauxită sau alte materii prime, mi
nerale și agroalimentare, deturnate 
de la necesități interne ; că rezervele 
valutare ale multor țări sărace sînt 
deja atît de mici, incit abia pot aco

sultativ. Husni Mubarak a depus ju- 
rămîntul în calitate de președinte al 
Republicii Arabe Egipt, după cum 
prevede Constituția țării. El s-a an
gajat să respecte Constituția, să ve
gheze la interesele poporului, la in
dependența și integritatea teritorială 
a patriei.

ciere raporturilor rodnice de priete
nie și cooperare statornicite intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt, dialogului 
fructuos pe care 1-ain avut cu pre
ședintele Anwar EI Sadat, sint con
vins că vom acționa împreună pen
tru dezvoltarea relațiilor politice, a 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii economice in producție, a le
găturilor pe plan tehnico-științific, 
al culturii, invătămintului și in alte 
domenii de interes comun".

Un factor deosebit de important 
în dezvoltarea legăturilor de con
lucrare dintre cele două țări il con
stituie poziția principială, profund 
constructivă a României în proble
mele Orientului Mijlociu, politică 
ce se bucură, după cum este știut, 
de o inaltă apreciere din partea 
popoarelor arabe. Poporul român a 
luat cunoștință cu satisfacție de 
declarația președintelui Mubarak 
privind continuarea de către guver
nul egiptean a politicii de pace și 
reglementare pașnică a probleme
lor Orientului Mijlociu. Așa cum 
au relevat și consemnat documen
tele comune româno-egiptene, ță
rile noastre consideră că statorni
cirea unei păci trainice și juste in. 
Orientul Mijlociu reclamă retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului dip. 1967, 
respectarea drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului pales
tinian — inclusiv dreptul de a-și 
constitui un stat propriu, indepen
dent — asigurarea independenței și 
suveranității tuturor statelor din 
zonă.

Fără îndoială că dezvoltarea și 
de aici înainte a legăturilor de 
colaborare româno-egiptene cores
punde intereselor de progres eco
nomic și social al ambelor noastre 
popoare și reprezintă, in același 
timp, o contribuție de mare însem
nătate la statornicirea unei păci 
juste și trainice în Orientul Mijlo
ciu, la afirmarea principiului tra
tativelor in soluționarea probleme
lor dintre state, la promovarea 
destinderii și încrederii între po
poare, la afirmarea cauzei inde
pendenței naționale și păcii în în
treaga lume.

Nutrind convingerea că raportu
rile de conlucrare dintre țările 
noastre vor urma, in continuare, o 
evoluție pozitivă, rodnică, pe care 
au cunoscut-o în ultimul deceniu, 
poporul român adresează noului 
președinte al R.A. Egipt calde feli
citări, precum și urarea de a obți
ne mari și cit mai importante suc
cese in îndeplinirea înaltei misiuni 
cu care a fost investit de națiunea 
tgtpteană.

peri necesitățile de import pe cîteva 
săptămâni.

COMERȚUL EXTERIOR. Nivelul 
înalt al dobînzilor la creditele inter
naționale se răsfrînge, deosebit de 
puternic, asupra comerțului exterior 
al țărilor iu curs de dezvoltare, de- 
terminînd inevitabil restringerea vo
lumului acestuia și. în consecință, di
minuarea comerțului internațional in 
ansamblu. îngustarea pieței mondia
le — fenomene cu consecințe deose
bit de nocive, care afectează toate 
țările, inclusiv pe cele puternic dez
voltate. Efectele în lanț ale acestui 
proces nu au întîrziat să se arate : 
conform ultimului raport G.A.T.T., în 
1980 volumul comerțului mondial a 
crescut cu numai 1,5 la sută, iar pen
tru acest an se întrevede o scădere 
absolută.

Participarea la schimburile' econo
mice internaționale este condiționată 
de situația din țara exportatoare și 
din cea importatoare, precum și de 
conjunctura economiei mondiale, de 
condițiile de finanțare a comerțului. 
Nivelul înalt al dobînzilor a deterio
rat fiecare din acești factori. Princi
palele piețe de desfacere occidentale 
cunosc o cerere slabă, ca urmare a 
prelungirii recesiunii, a stagnării in
vestițiilor, a restrîngerii volumului 
afacerilor — toate afectate de scum- 
petea creditului. Țările în curs de 
dezvoltare, ca urmare a agravării 
datoriei externe, trec printr-o situa
ție economico-financiarâ de criză, cu
nosc fenomene de blocare a mecanis
melor economice. In sfîrșit, conjunc
tura economiei mondiale este mai 
tulbure ca oricând, nivelul înalt al 
dobînzilor dereglînd diferitele com
ponente ale pieței mondiale, gene- 
rînd fluctuații ale cursurilor de 
schimb, ale prețurilor mondiale. Se 
confirmă butada că astăzi singura 
certitudine în economia mondială 
este ...incertitudinea.

Trecînd peste alte probleme com
plexe ale comerțului exterior, am
plificate considerabil de scumpetea 
creditului, nivelul înalt al dobînzilor 
adaugă o problemă-cheie : cum se 
poate rentabiliza o operațiune de 
export-import, de stocare a mărfuri

Tovarășul Gustav Husak s-a întîlnit 
cu delegația română la Congresul mondial 

al femeilor
PRAGA — Trimisul Agerpres, 

Anca Voican, transmite : Cu prile
jul recepției oferite în onoarea par- 
ticipanților la Congresul mondial al 
femeilor, tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C.C.. pre
ședintele R.S. Cehoslovace, s-a întîl
nit cu delegația română, condusă de 
tovarășa Ana Mureșan, președinta. 
Consiliului Național al Femeilor.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise un căl

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 

româno-irakiene de cooperare economică
BAGDAD 14 (Agerpres). — La 

Bagdad au început lucrările sesiunr 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-irakiene de cooperare econo
mică, tehnico-stiintifică și comerț.

Delegația română la sesiune este 
condusă de tovarășul Ion Dincă. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședinte al părții române în comisia 
mixtă, iar delegația irakiană de 
Hassan Aii, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, vice- 
premier și ministrul comerțului, pre
ședinte al părții irakiene in comisia 
mixtă.

Cu acest prilej, s-a efectuat o tre
cere în revistă a stadiului actual al 
schimburilor comerciale și al coope
rării economice româno-irakiene și 
au fost analizate noi posibilități de

ATENA

Miting electoral al Partidului Comunist din Grecia
ATENA 14 (Agerpres). — Trimisul 

Agerpres. Ștefan Nicolae. transmite : 
Luînd cuvintul la o mare întrunire 
electorală care a avut loc in Piața 
Constituției din Atena, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia. Harilaos Florakis, a a- 
rătat că partidul său si-a propus ca 
tel. realizabil, obținerea a 17 la sută 
din voturi în cadrul scrutinului'parla
mentar de duminică. în felul aces
ta. a spus el. P.C. din Grecia iși va 
putea aduce contribuția la înfăptui
rea unei schimbări reale. El a ară
tat că partidul său este gata să-și 
asume responsabilitățile in marele e- 
fort pentru schimbare în folosul ce
lor ce muncesc, subliniind. în același 
timp, că partidul este pregătit să 
coopereze cu celelalte forte intere

Conferința anuală a Partidului 

Conservator din Marea Britanie
LONDRA 14 (Agerpres). — Cea 

de-a doua zi a lucrărilor conferinței 
anuale a Partidului Conservator din 
Marea Britanie. care se desfășoară la 
Blackpool, a fost consacrată dezbate
rii politicii economice si monetare a 
guvernului Margaret Thatcher.

Seria intervențiilor critice la adre
sa acestei politici a fost deschisă de 
fostul lider și prim-ministru conser
vator, Edward Heath, care a atras 
atenția asupra posibilității ca parti
dul aflat la putere să piardă viitoare
le alegeri generale, dacă nu sint re
vizuite liniile politice în domeniul 
economic și monetar, soldate eu un 
nivel ridicat al șomajului și cu stag
narea activității industriale.

în același sens s-a pronunțat. în 
ziua precedentă. Norman St. John 
Stevas, unul dintre membrii cabine
tului dem\s recent de premierul 
Thatcher, cel urmare a opiniilor sale 
„prea moderate".

într-o altă intervenție. ministrul 

lor. de consignație etc. în condițiile 
în care finanțarea ei presupune su
portarea unor rate de dobîndă de 
15—20 la sută și chiar mai mult ? în 
afara unor operațiuni speculative — 
de regulă la îndemîna celor bogați — 
cite operațiuni comerciale normale 
pot avea rentabilități de peste 20 la 
sută ?

în aceste condiții, hu este de mira
re că ritmul de creștere a exportu
lui țărilor in curs de dezvoltare a 
slăbit continuu, de la 11.2 la sută in 
1978 la 9,2 la sută în 1979 și 7,9 la 
sută în 1980 (creșterile sînt în prețuri 
curente, în prețuri constante înre- 
gistrindu-se stagnări). Stagnarea ex
porturilor și plata unor valori tot 
mai mari la importul de tehnologie 
și combustibili, conjugate cu plata 
unor dobînzi în creștere în contul 
datoriei externe, a generat umflarea 
de Ia un an la altul a deficitului plă
ților curente ale țărilor in curs de 
dezvoltare : 37,5 miliarde dolari în 
1978, 82,1 miliarde dolari în 1980 și 
probabil 100 miliarde dolari în acest 
an. Ded noi surse de datorii, care, 
la rîndul lor, accentuează aceste de
ficite și agravează situația lumii a 
treia.

CREȘTEREA ECONOMICĂ. In
fluența negativă a dobînzilor se re
flectă, în ultimă instanță, asupra 
creșterii economice a țărilor în curs 
de dezvoltare. în acest sens, trebuie 
subliniat că majoritatea țărilor din 
„lumea a treia" cunosc în prezent o 
reducere drastică a fondurilor valu- 
tar-financiare disponibile : pe de o 
parte, trebuie să plătească sume tot 
mai mari pentru dobînzi. iar, pe de 
altă parte, intrările de fonduri în 
aceste țări (din exporturi, din ajuto
rul pentru dezvoltare etc.) sînt pe o 
pantă descendentă.

Constrînse de dificultățile Interne 
și externe în creștere, de lipsa de li
chiditate internațională, multe țări In 
curs de dezvoltare se văd nevoite 
să-și reducă substanțial consumul și 
investițiile interne. Pentru țările să
race, o reducere a nivelului consu
mului este de multe ori-practic im
posibilă. el aflîndu-se oricum sub 
pragul subzistenței. In general, la ni

duros salut, urări de prosperitate și 
fericire, de noi succese in construc
ția socialistă poporului cehoslovac.

La rîndul său, tovarășul Gustav 
Husak a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu urări de sănă
tate și fericire, de noi realizări po
porului român în opena de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

dezvoltare și adîncire în continuare a 
conlucrării pe plan bilateral, în do
meniul industriei petroliere, în agri
cultură, transporturi și construcții 
industriale.

La lucrări au participat, din partea 
română, Ion M. Nicolae, prim adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Gheorghe Nestorescu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini. Marin Maroiu. adjunct al 
ministrului transporturilor și teleco
municațiilor, Mihai Diamandopol, 
ambasadorul României la Bagdad, 
consilieri și experți.

Cu prilejul prezentei în capitala 
Irakului, tovarășul Ion Dincă a vi- 
zitat pavilionul tării-gazdă și pavi
lionul României din cadrul Tîrgului 
internațional de la Bagdad.

sate în schimbare, pe baza unui pro
gram minim care să asigure inde
pendenta națională, democratizarea 
vieții publice si îmbunătățirea con
dițiilor de viată ale poporului.

O schimbare reală, a arătat în 
continuare Harilaos Florakis, nu se 
poate realiza însă decît cu partici
parea tuturor forțelor care își propun 
acest obiectiv.

Abordînd o serie de probleme de 
politică externă, vorbitorul a reamin
tit poziția P.C. din Grecia privind ne
cesitatea ieșirii tării din N.A.T.O., a 
desființării bazelor nucleare ameri
cane. a unei politici externe care să 
urmărească interesul national si do
rința de cooperare si pace a Gre
ciei.

industriei, Patrick Jenkin, a încercat 
să explice nivelul ridicat al șomaju
lui prin efectul factorilor externi și 
al unor greșeli comise de-a lungul 
deceniilor în industria britanică. 
Agenția Associated Press observă 
însă că „el nu a prezentat nici un 
element care ar indica intenția gu
vernului de a ține seama de propu
nerile membrilor moderați ai Parti
dului conservator vizînd o reducere 
a șomajului, care afectează circa 3 
milioane de persoane".

Observatorii consideră că discursul 
lui Jenkin l-a pregătit de fapt pe cel 
rostit de ministrul de finanțe, 
Geoffrey Howe, care a oferit asigu
rări că guvernul nu intenționează să 
schimbe politica economică si nici 
pe cea monetară, dar . va face tot ce-i 
stă în putință pentru a reduce nu
mărul șomerilor".

Dezbaterile continuă, discursul pri
mului ministru Margaret Thatcher 
fiind programat pentru vineri.

velul tuturor țărilor în curs de dez
voltare, trecerea la reducerea con
sumului și investițiilor este echiva
lentă cu abandonarea programelor de 
dezvoltare ale acestor țări, respectiv 
cu agravarea decalajelor care le des
part de țările avansate. Este cunos
cut, dealtfel, că creșterea economică 
reală a „lumii a treia" a slăbit sen
sibil in ultimul timp — de la circa 6 
la sută în deceniul ’60 și primii ani 
ai deceniului trecut, la 5,5 Ia sută în 
1978, 4,9 la sută in 1979. și 4,4 la sută 
in 1980. Aceste ritmuri au asigurat o 
oarecare creștere a venitului pe lo
cuitor de aproape 2 la sută, dar con
tinuarea procesului de slăbire a creș
terii economice ar putea însemna o 
sărăcire absolută a populației din ță
rile în curs de dezvoltare, cu toate 
consecințele nefaste ce ar decurge de 
aici.

Avînd în vedere aceste consideren
te, efectele dezastruoase pe care le 
are scumpetea creditului internațional, 
apare ca o necesitate stringentă SA 
SE RENUNȚE LA POLITICA DE
LIBERATA A DOBÎNZILOR ÎNAL
TE, să se treacă la practicarea unor 
dobînzi raționale. Deoarece toate 
statele, inclusiv cele dezvoltate, sînt 
interesate, în ultimă instanță, în 
această direcție. România consideră 
că întreaga comunitate internațională 
trebuie să acționeze cu toată hotări- 
rea pentru a stăvili escaladarea do- 
binzilor, pentru a pune capăt acestor 
practici de forță și asuprire, care re
prezintă, de fapt, expresii ale neoco- 
lonialismului, urmărind prin forme 
noi, dar nu mai puțin dureroase, per
petuarea exploatării celor slabi de că
tre cei puternici. în acest scop servesc 
dealtfel propunerile concrete pre
zentate de tara noastră la O.N.U. pri
vind stabilirea unor plafoane rațio
nale de dobînzi — propuneri realis
te, constructive, echitabile, cores
punzătoare cerințelor de dezvoltare 
ele tuturor țărilor, și In primul rînd 
ale celor în curs de dezvoltare, pro
gresului general, păcii în lume.

Muqur ISARESCU 
cercetător principal,
Institutul de Economie Mondială

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres. Gheorghe Ciobanu. 
transmite : Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Pe
tru Enache. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care se află in 
Polonia intr-o vizită oficială de prie
tenie, a fost miercuri oaspete al o- 
rasului Lublin. Delegația a fost în
soțită de deputati ai Seimului si de 
alte persoane oficiale.

Parlamentarii români au avut o 
întilnire la sediul Consiliului popu
lar voievodal Lublin cu Wladyslaw

Popoarele sînt in măsură să impună oprirea cursei 
înarmărilor, reluarea politicii de destindere și pace 

Apelul adoptat la București, la simpozionul internațional 
„Oamenii de știință și pacea" difuzat ca document al adunării

GENEVA 14 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările Adunării plenare 
a Federației Mondiale a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite. La lu
crări iau parte delegați din toate 
țările membre ale federației, inclusiv 
din țara noastră, precum și repre
zentanții a numeroase organizații in
ternaționale guvernamentale și ne
guvernamentale.

Intr-un mesaj adresat Adunării 
plenare, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, subliniază rolul de
osebit al Federației Mondiale in mo
bilizarea opiniei publice internațio
nale la realizarea „țelurilor luminoa
se ale Națiunilor Unite : menținerea 
păcii și securității internaționale, 
dezvoltarea cooperării între toate po
poarele lumii". „în zilele noastre 
— se subliniază în mesaj — apărarea 
păcii, eliminarea încordării din re
lațiile internaționale depind de hotă- 
rîrea cu care popoarele lumii, opinia 
publică internațională vor determina 
acele schimbări atit de necesare in 
viața planetei, in direcția destinde
rii și cooperării intre națiuni".

în timpul lucrărilor, Apelul adop
tat la București, la 5 septembrie 1981, 
la simpozionul „Oamenii de știință 
și pacea", a fost difuzat ca document 
al Adunării plenare.

Relevînd semnificația deosebită a 
acestui document, reprezentantul 
asociației române, prof. Alexandru

SESIUNEA O.N.U.

Dezbateri asupra dezvoltării 
și cooperării economice internaționale

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 
Corespondentă de la Romulus Că- 
plescu : Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. examinează în 
prezent punctul referitor la aspectele 
dezvoltării și cooperării economice 
internaționale, la care a luat cuvintul 
reprezentantul român Șerban Mo
doran.

După ce a reafirmat propunerile 
concrete ale României de a se stabili 
anumite plafoane ale dobînzilor cu 
înlesniri speciale pentru țările in curs 
de dezvoltare, vorbitorul a arătat că 
angajarea fără intîrziere in cadrul 
O.N.U. a negocierilor globale în

Tratative sovieto-americane
GENEVA 14 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., la 
Geneva au început miercuri lucrări
le Comisiei consultative permanente 
comune sovieto-americane pentru 
transpunerea în viață a obiectivelor 
și prevederilor Tratatului privind li
mitarea sistemelor de apărare anti- 
rachetă și ale Acordului provizoriu 

'AGENȚIILE DE PRESA 
E® -■ ne scurt

OMAGIU LUI GEORGE BACOVIA. In capitala Uniunii Sovietice 
centenarul poetului român George Bacovia a fost marcat printr-o seară 1 
omagială, la Biblioteca istorică de stat publică a R.S.F.S.R., membru co- 
lectiv al Asociației de Prietenie Sovieto-Română. Despre viața și activi
tatea lui Bacovia au vorbit I. A. Kojevnikov, membru al Uniunii scriito- I 
rilor, cercetător științific la Institutul de Literatură Mondială „Maxim 
Gorki", poeții K. V. Kovaldji și L. S. Berinski. Cei prezenți au ascultat, I 
înregistrate pe disc, poezii ale lui Bacovia recitate de poet. A fost des
chisă, de asemenea, o expoziție prezentind lucrări ale poetului român.

AFLAT IN VIZITA LA TOKIO, 
președintele Comitetului Executiv al 

, Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a fost 

I primit, miercuri, de primul minis
tru al Japoniei, Zenko Suzuki. In- 

I terlocutorii au subliniat necesita- 
I tea de a se acționa în continuare 

pentru realizarea unei păci juste și 
i durabile în Orientul Mijlociu. An

terior acestei convorbiri, Yasser 
• Arafat a avut o întilnire cu minis- 

trul afacerilor externe japonez, 
Sunao Sonoda.

ÎNTREVEDERE. Pak Sen Cer, 
I vicepreședinte al R.P.D. Coreene, 

conducătorul delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene care a 

■ participat la funeraliile președinte
lui Anwar El Sadat, a avut, la 

I Cairo, o convorbire cu fostul pre
ședinte al Statelor Unite, Jimmy 

| Carter — informează agenția 
A.C.T.C. Cu acest prilej a fost re
levată utilitatea întîlnirilor si 

I schimburilor de vederi între cele 
două părți.

INTERVENȚIE CHIRURGICALA. 
— Cancelarul R. F. Germania, Hel- 

I mut Schmidt, a fost supus unei 
ușoare intervenții chirurgicale, In

I cursul căreia i s-a implantat un 
stimulator cardiac pentru a se evita 

' pericolul de aritmie, a anunțat pur
tătorul de cuvint al guvernului de 
la Bonn, citat de agenția D.P.A. 

| Purtătorul de cuvint a precizat, 
miercuri, că starea sănătății cance- 

{ tarului Helmut Schmidt este bună, 
el urmind să își reia activitățile in 

1 cursul săptămînii viitoare.

VOT DE ÎNCREDERE. Coaliția
I guvernamentală Italiană, prezidată 

de Giovanni Spadolini, a obținut 
votul de Încredere în Camera De-

1 putaților, solicitat cu prilejul dez
baterilor pe marginea proiectului 
de lege referitor la finanțarea din

Kruk, prim-secretar al Comitetului 
voievodal Lublin al P.M.U.P., cu voie
vodul Lublinului, Eugeniusz Garbiec, 
cu alti conducători ai organelor lo
cale. Cu acest prilej, oaspeților le-au 
fost înfățișate aspecte ale dezvoltă
rii social-economice si cultural-stiin- 
țifice ale orașului și voievodatului 
Lublin.

în cursul aceleiași zile, delegația 
Marii Adunări Naționale a vizitat 
muzeul martirilor de la Majdanek, 
unde a depus ierbe de flori.

Miercuri seara, in onoarea dele
gației române, organele locale de 
partid si de stat au oferit un dineu.

Bălăci, a arătat că Apelul de la Bucu
rești prezintă consensul oamenilor 
de știință, preocuparea popoarelor 
lumii pentru oprirea actualei curse 
furibunde a înarmărilor și pentru 
reluarea destinderii, pentru întărirea 
cooperării și înțelegerii în lume. 
România socialistă, personal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — a sub
liniat reprezentantul român — s-au 
pronunțat și se pronunță consecvent 
pentru garantarea dreptului po
poarelor la dezvoltare liberă, in
dependentă și suverană. Apelul 
participanților la simpozionul „Oa
menii de știință și pacea" re
prezintă o chemare mobilizatoare 
la lupta pentru pace, pentru co
laborare și înțelegere internațională, 
la organizarea unor acțiuni concer
tate in direcția creșterii rolului 
O.N.U. și al altor organizații interna
ționale — guvernamentale și negu
vernamentale — în scopul transfor
mării dezideratelor păcii și colaboră
rii internaționale în realitate, în coor
donate firești ale lumii contem
porane.

Adunarea plenară dezbate în con
tinuare temele „Securitatea interna
țională prin dezarmare", „Noua ordi
ne internațională în domeniul.infor
mațiilor", „Rolul opiniei publice în 
aplicarea strategiei internaționale a 
dezvoltării", precum și alte proble
me de semnificație majoră în viata 
internațională.

scopul adoptării unor măsuri ferme 
pentru însănătoșirea economiei mon
diale și sprijinirea efectivă a țărilor 
în curs de dezvoltare trebuie să 
constituie un obiectiv fundamental 
al actualei sesiuni. El a relevat 
aprecierea României că problemele 
lichidării subdezvoltării, ale edificării 
noii ordini economice internaționale 
nu pot fi soluționate într-un cerc 
restrîns și reclamă participarea, pe 
bază de egalitate, a tuturor statelor, 
ceea ce impune o mai largă impli
care a O.N.U. în abordarea ansam
blului problematicii economice mon
diale.

cu privire la unele măsuri în dome
niul limitării armamentelor strategi
ce ofensive. încheiat intre U.R.S.S. 
și S.U.A. la 26 mai 1972, precum și 
ale Acordului referitor la măsurile 
necesare in vederea diminuării pri
mejdiei izbucnirii unui război nu
clear, încheiat între cele două țâri 
la 30 septembrie 1971.

fonduri publice a partidelor politi
ce. După cum relevă agenția Asso- I 
ciated Press, în favoarea guvernu
lui au fost exprimate 351 voturi, 48 I 
împotrivă și 170 abțineri. Totodată, | 
Camera Deputaților a aprobat 
amendamentul propus de către i 
grupurile parlamentare ale majori
tății, prin care se stabilește la 82,33 * 1 
miliarde lire suma destinată finan- 
țării partidelor politice din fondu
rile publice.

..COSMOS-1 315". In Uniunea So- I 
vietică a fost lansat, la 14 octom
brie, satelitul artificial al Pămân
tului „Cosmos-1315". După cum , 
transmite agenția T.A.S.S.. el este 
destinat continuării explorării spa- I 
țiului cosmic.

NOI ASASINATE au fost comise | 
la începutul acestei săptămini în 
Guatemala, unde, potrivit datelor i 
comunicate de poliție, 14 persoane 
au fost ucise în departamentul I 
Quinche, din nord-estul tării, iar 
alte nouă în departamentul Pe- I 
ten, în nordul teritoriului guate- | 
malez — informează agenția France 
Presse. Ca și In alte cazuri simila- i 
re, printre victime sînt multi 
țărani. După cum se știe, climatul 1 
de violentă ce persistă in Guate- . 
mala este legat de acțiunile tero
riste ale grupărilor extremei drep- I 
te, care se răfuiesc cu cei pe care 
ii suspectează de desfășurarea de I 
activități cu caracter progresist.

POLUARE. Aproximativ 2 mill- , 
arde litri de deșeuri toxice sint de
versate, anual, în cunoscuta cas- I 
cadă Niagara de 777 întreprinderi 
industriale, punînd în pericol sănă- I 
tatea a peste 400 000 locuitori din | 
S.U.A. și Canada, relevă un studiu 
publicat, la Niagara Falls de un i 
grup de cercetători. „Este un de
zastru național", a declarat Walter ' 
Hang, microbiolog, care a participat 
la elaborarea studiului.
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