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Prilejuind noi și puternice expresii ale dragostei și prețuirii, ale 
devotamentului cu care întregul popor urmează îndemnurile însuflețitoare 
ale secretarului general al partidului, în continuarea dialogului rodnic

cu oamenii muncii, ieri a început
anVIZITA DE LUCRU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
— ...... ----------------------r j 7

secretar general al Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) din Venezuela

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

rii mire călduroasa, emoționanta, dupâ datina străbună, la sosirea in Hîrlău

României socia-
profunde și-au

lilli.
s < & >

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi după-amia- 
ză. la Iași, pe tovarășul Pompeyo 
Marquez, secretar general al Mișcării 
pentru Socialism (M.A.S.) din Vene
zuela, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită ,de prietenie in țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele și-a exprimat deosebita 
satisfacție de a se reintilni cu secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in- numele con
ducerii Mișcării pentru Socialism din 
Venezuela, un cald salut și urări de 
sănătate și de noi succese in activi
tatea de mare răspundere pe care 
o desfășoară în fruntea partidului și 
statului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
din partea conducerii Partidului Co
munist. Român și a sa personal, un 
salut căldul-os și cele mai buric urări 
conducerii Mișcării pentru Socialism

din Venezuela, tuturor militanților 
partidului.

. în timpul convorbirii a avut loc un 
șchimb de vederi cu privire Ia activi
tatea celor două partide, precum și în 
legătură cu unele probleme interna
ționale actuale.

în acest cadru au fost evidențiate 
relațiile de solidaritate și colaborare 
care s-au stabilit și se dezvoltă intre 
P.C.R. și M.A.S., manifestindu-se, 
totodată, dorința de a extinde și în
tări aceste raporturi, in folosul celor 
două partide, al aprofundării legă
turilor de prietenie dintre popoarele 
român și venezuelean, al cauzei păcii, 
socialismului, înțelegerii și 
rli în lume.

Schimbul de vederi în 
internaționale a pus in 
preocuparea Partidului Comunist Ro
mân și a Mișcării pentru Socialism 
din Venezuela față de încordarea 
existentă pe plan mondial, subli- 
niindu-se că, in aceste condiții, este 
imperios necesar să se acționeze 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace și respect al 
independehței naționale, pentru solu-

cooperă

probleme 
evidentă

ționarea pe cale pașnică; prin trata
tive, a stărilor de conflict și război 
din diferite zone ale globului, a 
tuturor diferendelor dintre state, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și 

’ adoptarea de măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară.

A fost relevată, de asemenea, im
portanța unirii eforturilor țărilor in 
curs de dezyoltare și nealiniate in 
lupta pentru lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să asigure 
progresul mai rapid al tuturor sta
telor, îndeosebi al celor rămase in 
urmă, precum și stabilitatea eco
nomică mondială. S-a reliefat necesi
tatea întăririi unității de acțiune a 
partidelor comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate, a tuturor forțelor 
progresiste‘in lupta împotriva poli
ticii imperialiste, pentru democra
tizarea relațiilor dintre state, pentru 
respectul independentei și suverani
tății .popoarelor, al dreptului lor la 
dezvoltare de sine stătătoare, pentru 
pace, destindere, progres economic |și 
social. întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a început joi o vizită de lucru în județul 
Iași.

Conducătorul partidului și statului este însoțit de to
varășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea.

Și acum, ca de fiecare dată Mn 
intîlnirile cu oamenii muncii din în
treaga țară, in centrul atenției 
află probleme esențiale privind în
deplinirea prevederilor actualului 
cincinal, stabilirea măsurilor cores
punzătoare in vederea înfăptuirii e- 
xemplare a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru toți cei ce trăiesc

se
și muncesc în județul Iași un bine
venit prilej de 
nitudine, direct 
rului partidului 
sentimentele de 
și recunoștință 
neobosită, consacrată dezvoltării 
dețului, a țării întregi, pentru grija 
pe care o poartă creșterii bunăstă
rii materiale și spirituale a celor ce 
muncesc, pentru contribuția

sporirea prestigiului 
liste in lume.

Aceste simțăminte 
găsit o vibrantă expresie din primele 
momente ale vizitei.

Ora 9. Elicopterul prezidențial ă- 
terizează pe stadionul orașului 
Hirlău. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat sint întimpinați de primarul 
localității, Constantin Coman, care,

in cuvinte alese, exprimă sentimen
tele de stimă, de. deosebită prețuire 
ale locuitorilor acestui oraș ce cu
noaște de la un an la altuf. aseme
nea 'tuturor ldealităților țării, impor
tante prefaceri.
Sosirea tovarășului N-icolae Ceaușescu 

este salutată cu urale și indelungi 
aplauze, cu ovații, miile de oameni 
ai muncii prezenți manifestîndu-și

BUZĂU : Produse 
livrate suplimentar 

economiei naționale
Ca urmare a măsurilor între

prinse de consiliile oamenilor 
muncii privind realizarea și de
pășirea planului producției fi
zice in structura sortimentală 
planificată, in perioada care a 
trecut din acest an, întreprin
derile din județul Buzău au li-, 
vrat 'suplimentar economiei na
ționale importante cantitățj de 
produse. Dintre acestea, men
ționăm : 23 milioane metri cubi 
de gaze asociate utilizabile, 1 730 
tone păcură, 112 tone uleiuri 
minerale, 750 tone utilaje teh
nologice pentru industria chi
mică, 2 160 mc de cherestea, 
35 000 mp de țesături, produse 
ale industriei electrotehnicii și 
mecanicii fine in .valctare de 
peste 17 milioane lei. (Stclian 
Chiper, corespondentul „Scin- 
teii“).

Au îndeplinit planul pe 9 luni
34 de unități economice din județul Teleorman

Colectivele de oameni ai. muncii rea de țevi sudate Zimnicea, Fa-
din 34 de unități-economice din ju- brica*  de prefabricate din beton

..............  Alexandria. Valoarea proditeției- 
' marfă suplimentare pe care aceste
unități o vor realiza pînă la si’irși- 
tul lunii septembrie se ridică la 215 
milioane lei, reprezentind produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, ale industriei extractive, ma- j 
teriale de construcții, bunuri de 
larg consum, produse ale industriei 
alimentare etc. (Stan Ștefan, cores
pondentul „Scinteii"). •

dețul Teleorman și-au îndeplinit 
înainte de termen planul la pro- 
ducția-marfă pe 9 luni care au tre- 

■ cui din acest an. Printre ele se nu
mără Schela de extracție Videle, 
întreprinderea mecanică de mate
rial rulant și întreprinderea meca
nică pentru agricultură și industrie 
alimentară din orașul Roșiori de 
Vede. întreprinderea de utilaj chi
mic Turnu Măgurele, Intreprinde-

Nimic din roadele toamnei,

a exprima cu ple- 
și. cald, conducăto- 
și statului nostru 
dragoste, de stimă 
pentru activitatea 

ju-

(Continuare în pag. a II-a)

în județul lași a tovarășului

La Stațiunea de cercetări agricole Podu lloaiel

Cu prilejul vizitei de lucru
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, va avea loc 
în municipiul lași o adunare populară, pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite direct azi, în jurul orei 12.

BACĂU : O nouă 
capacitate produce
La întreprinderea mecanică 

din Bacău a intrat în funcțiu
ne, cu trei luni mai devreme, o 
nouă capacitate pentru pro
ducerea organelor de asambla
re și efectuarea tratamentelor 
termice secundare. Ea este în
zestrată cli utilaje moderne, fa
bricate in țara noastră. Alte trei 
noi capacități de producție se 
află in stadiul final de construc
ție, urmind a fi puse în func
țiune pînă la sfirșitul anului. 
(Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scînteii").

din munca noastră, 
să nu se piardă!

Culesul mecanic și manual al porumbului — in
tensificat la maximum, pentru ca pînă la sfîrșitul 
acestei luni să fie strînsă cea mai mare parte a 
recoltei.

©

©

k

de automatizare din PașcaniSint examinate repere realizate ia întreprinderea, de elemente

Roadele grădinilor de legume și ale livezilor — 
adunate în cel mai scurt timp, pentru ca nimic 
să nu se deprecieze.
Recoltarea sfeclei de zahăr — în ritmul cerut de 
funcționarea la întreaga capacitate a fabricilor 
prelucrătoare.
La semănat
zonele unde această 
pînă la 1 octombrie.

Ne aflăm intr-o perioadă de vîrf 
a campaniei agricole de toamnă și 
acum fiecare zi este deosebit de 
prețioasă pentru strîngerea în cel 
mai scurt timp și fără pierderi a 
recoltei de porumb, legume, car
tofi, sfeclă de zahăr, furaje, fruc
te și struguri, pentru executarea în 
perioada optimă a semănatului ce
realelor păioase.

Efectuarea acestui volum mare 
de lucrări impune ca organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
populare să acționeze cu cea mai 
mare răspundere și perseverență 
în ■ vederea mobilizării generale a 
tuturor forțelor din agricultură, a 
tuturor locțiitorilor de la sate la 
cimp, in grădini, livezi și podgorii, 
muncindu-se din zori și pină seara 
tirziu și chiar noaptea, acolo unde 
este nevoie.

Cu prioritate se impune' cerința 
de a se . impulsiona la maximum in 
aceste zile recoltarea mecanică și 
manuală a porumbului, transportul 
și depozitarea acestuia la bazeje 
de recepție și în pătulele coopera
tivelor agricole. Potrivit indicații
lor conducerii partidului, pină la 
sfirșitul acestei luni trebuie să se 
stringă cea mai mare parte a re
coltei de porumb. Cu atit mai mult 
trebuie să se acționeze pentru in
tensificarea culesului porumbului 
în județele mari cultivatoare — 
Teleorman, Călărași, Constanța, 
Timiș, Arad — unde proporția in 
care a fost executată, această lu
crare, pină în seara zilei de 22 sep
tembrie, se află sub media atinsă 

. in zona I. Este o cerință impusă, 
deopotrivă, de necesitatea eliberă
rii și pregătirii cit mai grabnice a 
suprafețelor ce urmează să fie in- 
sămînțate cu cereale de toamnă.

în interesul bunei aprovizionări 
a populației cu- legume, fructe și 
cartofi și a fabricilor de conserve 
cu materii prime, este absolut ne
cesar să se intensifice recoltarea

viteze zilnice sporite, mai ales în 
lucrare, trebuie încheiată

acestora. Printr-o bună organizare 
a muncii, cu participarea unui 
mare număr de locuitori ai satelor, 
de elevi și studenți, este nevoie 
să fie strinse cit mai repede toate 
legumele și fructele, astfel ca ni
mic să nu se deprecieze. Tot atit 
de important este ca sfecla de za
hăr să fie strînsă potrivit grafice
lor, asigurindu-se condiții ca fa
bricile de prelucrare să funcțione
ze la întreaga capacitate.

Pe același plan al ■ urgențelor a- 
cestor zile se află și insămințările 
de toamnă. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii rezultă că, 
pină in seara zilei de 22 septem
brie, au fost insămințate 185 000 
hectare cu orz — 27 la sută din 
suprafața planificată — și 104 000 
hectare cu griu — 4 la sută din su
prafețele prevăzute. în mod deo
sebit trebuie să fie accelerate în- 
sămințările în zonele unde această 
lucrare este prevăzută să se în
cheie pînă la 1 octombrie. în acest 
scop este nevoie să se lucreze și 
noaptea la arături, pentru ca cea 
mai mare parte a mijloacelor me
canice să fie folosite în cursul zi
lei la semănat. Eforturile pentru 
desfășurarea in ritm mai intens a 
semănatului trebuie să se 'împle
tească pretutindeni cu preocuparea 
pentru executarea unor lucrări de 
cea mai bună’ calitate, pentru asi
gurarea densității optime de plan
te la hectar, mari răspunderi re
venind în acest sens mecanizatori
lor și, în primul rînd. specialiști
lor și cadrelor de conducere din 
unități.

Este in interesul economiei na
ționale, al producătorilor agricoli, 
al bunei aprovizionări a populației 
ca întreaga recoltă din această 
toamnă să fie strînsă și pusă la a- 
dăpost cit mai repede, ca insămîn- 
țarea cerealelor păioase să se efec
tueze în termenele stabilite și la un 
înalt nivel calitativ.
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Din inimi tinere, adîncâ mulțumire

In lanul de porumb al cooperativei agricole din Heleșteni

(Urmare din pag. D 
bucuria de a-1 primi ca oaspete. 
Minute în șir s-a scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— pace !“. O formațiune alcătuită 
din membri ăi gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

în semn de aleasă ospitalitate, ca 
simbol al rodniciei acestor păminturi 
încărcate de o bogată istorie, trăind 
temperatura prezentului socialist în
noitor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt. primiți 
cu pîine și sare.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
spre primul obiectiv înscris pe agen
da vizitei de lucru în această loca
litate _ SECȚIA DE TRICO
TAJE A ÎNTREPRINDERII 
„MOLDOVA".

întreg traseul străbătut este stră
juit de o mare mulțime de oameni, 
practic de întreaga suflare a orașu
lui, căreia i s-au adăugat locuitori ai 
satelor învecinate. Cei prezenți scan

dează cu Însuflețire numele tării, al 
partidului și al secretarului său ge
neral, poartă steaguri roșii și trico
lore, portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu. „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace!", „Ceaușescu — tinerii !“ 
sint cuvinte rostite de mii de glasuri, 
de la un capăt la altul al așezării, 
subliniind atmosfera de sărbătoare 
pe care o cunoaște în această fru
moasă zi de toamnă întregul oraș.

La intrarea in unitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elenă 
Ceaușescu au fost salutați de Lina 
Ciobanu. ministrul industriei ușoare, 
de reprezentanți ai conducerii cen
tralei de profil.

O expoziție special amenajată în
fățișează principalele produse care 
se realizează aici, ele reținînd a- 
tenția prin linia lor modernă, diver
sitate, bun gust. înființată în anul 
1969, unitatea din Hîrlău a cunoscut 
în ultimii ani noi extinderi, capacita
tea anuală de producție ajungînd in 
prezent la 6 milioane bucăți tricotaje 
pentru copii și adulți. Ea iși realizează 
planul la toți indicatorii, răspunzind 
în condiții bune exigențelor benefi
ciarilor din țară și de peste hotare. 

Se vizitează atelierele de produc
ție. Colectivul muncitoresc al acestei 
moderne unități face tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuziastă, plină 
de căldură. Muncitoarele aduc mul
țumiri profunde pentru condițiile noi 
de lucru, de viață de care benefi
ciază.

Se vizitează in continuare FER
MA „MAXUT", din cpmuna De- 
leni, a Stațiunii de cercetare și pro
ducție pomicolă Iași.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu au venit Marin Capisizu. 
ministru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
specialiști ce iși desfășoară activita
tea in această reprezentativă unita
te de cercetare și producție pomicolă.

Secretarul general al partidului este 
informat de către Gheorghe Dumi
trescu, directorul stațiunii, că planta
ția in perimetrul căreia se desfășoară 
vizita face parte din cele două mari 
bazine pomicole tinde, potrivit indica
țiilor secretarului general al partidu
lui, a fost concentrată și specializată 
întreaga producție pomicolă a jude

țului. Stațiunea are sectoare de. cer
cetare, proiectare, de dezvoltare și 
producție, dispunînd de o bază ma
terială de aproape 1 200 hectare. In 
prezent, 850 de hectare sînt repre
zentate de plantații superintensive, 
intensive și pepiniere, urmînd ca a- 
ceastă suprafață să fie completată în 
anii viitori.

ferma vizitată este o unitate-pilot 
unde sînt aplicate în producție rezul
tatele cercetărilor și experimentărilor 
efectuate în stațiune. Este vorba de 
o plantație intensivă de măr cu o pro
ducție de peste 35 tone la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu intră 
în plantație, cercetează cu atenție 
calitatea fructelor. Secretarul general 
al partidului cere conducerii mi
nisterului de resort, specialiștilor 
prezenți să acționeze cu toată hotărî- 
rea pentru extinderea amenajării te
renurilor în pantă, sporindu-se astfel 
gradul de folosire a fondului funciar 
existent pentru înființarea de noi 
plantații pomicole pe aceste suprafe
țe. De asemenea, se recomandă să se 
acorde cea mal mare atenție valori
ficării corespunzătoare a suprafețelor 
plantate cu livezi prin intercalarea 
intre rindurile de pomi a răsadurilor 
de legume. S-a stabilit, totodată, ca 

soiul ionatan, care. dă foarte bune 
rezultate, să fie extins, date fiind ca
litățile productive, cit și rezistența la 
boli, aroma, gustul și coloritul prin 
care se remarcă fructele sale.

Gazdele au mulțumit pentru apre
cierile la adresa muncii lor. pentru 
indicațiile primite cu acest prilej și 
l-au asigurat pe secretarul general al 
partidului că vor acționa pentru a-și 
spori contribuția la dezvbltarea și 
modernizarea patrimoniului pomicol 
al județului. ,

Se vizitează in continuare FER
MA DE OVINE DELENI a In* 
treprinderii agricole de stat Cotnari.

Secretarul general al partidului este 
informat de șeful fermei. Anghel Cio- 
vîrtă, în legătură cu organizarea a- 
cestei unități care se bucură de renu
me in cadrul județului Iași.

Sint prezentate adăposturile pen
tru oi. remarcîndu-se condițiile cores
punzătoare de hrană și .întreținere. 
Este’ subliniat avantajul oferit de 
sistemul centralizat pentru tunsul 
oilor, folosit aici îndeosebi- pentru 
faptul că preîntîmpină risipa de lînă. 
Ce producție medie aveți în cadrul 
fermei ? — se interesează secretarul 
general al partidului. Opt kilograme, 
sosește răspunsul. Dacă vreți ca în- 
tr-adevăr să vă bucurați de apre
cieri, subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să vă propuneți 
să ridicați rezultatele din I.A.S. la 
nivelul fermei, iar ale cooperativei 
agricole la nivelul celor din I.A.S..

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu străbat din nou, în- 
tr-o mașină deschisă, străzile orașu
lui Hîrlău împodobite de sărbătoare. 
Din Ioc în loc ,se văd frumoase co
voare moldovenești scoase la porți 
sau prinse în balcoane. Se aplaudă. 
6e ovaționează îndelung.

Pe stadion, luîndu-și rămas bun de 
la locuitorii . orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus.:

Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc să adresez tuturor oame

nilor muncii din Hîrlău, tuturor ce
tățenilor felicitări pentru rezultate
le obținute pină acum și să vă urez 
în continuare succese tot mai mari, 
multă sănătate și multă fericire.

Se sosește în continuare Ia Paș
cani. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați. de Mihai Bodoașcă, prima
rul orașului, care a rostit căldu
roase cuvinte de bun venit. Mii de 
locuitori ai acestui oraș cu veche 
tradiție muncitorească, revoluționa
ră, prezenți la stadion și pe arterele 
localității, au făcut secretarului ge
neral al partidului o primire impre
sionantă, întîmpinîndu-1 cu flori, cu 
ovații și urale, cu toată căldura ini
mii, O emoționantă manifestare ce 
pune pregnant in lumină sentimen
tele de profundă dragoste, stimă și 
recunoștință ale oamenilor muncii 
de aici, și din întreaga țară, față de 
conducătorul partidului și statului, 
de numele căruia sint nemijlocit le
gate importantele realizări ale pre
zentului nostru socialist.

Cele patru' vizite de lucru făcute 
de secretarul general al partidului la 
Pașcani au reprezentat momente 
hotăritoâTe pentru întreaga sa dez
voltare. în intervalul 1973—1982, pro
ducția industrială a orașului a cres
cut de peste 5 ori. S-a dublat nu
mărul locuitorilor, iar numărul lo
cuințelor s-a triplat.

Această impetuoasă dezvoltare eco- 
nomico-socială a orașului este ilus
trată și de ÎNTREPRINDEREA 
DE ELEMENTE DE AUTO
MATIZARE. una din cela patru 
noi și moderne unități construite In 
ultimii ani la indicația secretarului 
general al partidului. Colectivul a- 
cestei tinere întreprinderi a avut sa
tisfacția de a se reintilni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cadrul unui 
rodnic dialog, menit să ridLce pe un 
plan calitativ superior întreaga sa 
activitate. La această analiză era 
prezent Alexandru Necula, ministrul 
industriei de mașini-unelte: electro
nică și electrotehnică. Cu acest 
prilej a fost examinată o pro
blemă de mare insemnătate — 
creșterea producției de elemente de 
automatizare, deosebit de importan
tă/ pentru ridicarea gradului de teh
nicitate al mașinilor și instalațiilor 
complexe realizate de industria 
noastră, domeniu in care revin sar
cini de răspundere întreprinderii din 
Pașcani. Despre aceste sarcini, des
pre modul cum ele se îndeplinesc a 
raportat directorul unității, Neculai 
Agavriloaie, care a arătat că între
gul colectiv și-a concentrat atenția 
asupra creșterii calității și diversi
ficării producției. S-a subliniat că 
dacă in 1980, primul an de fabrica
ție, se realiza o singură familie de 
produse, astăzi se produc zece, iar 
produsele purtînd marca acestei în
treprinderi sint larg solicitate in mai 
toate ramurile economiei naționale, 
precum și la export. Pe numeroase 
standuri amenajate în halele de pro
ducție, precum și in cadrul unei cu
prinzătoare expoziții se află, dealt
fel. expuse multe dintre produsele 
fabricate la Pașcani.

în toate secțiile vizitate, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

Ceaușescu au fost întimpinați cu 
multă bucurie, și căldură. S-a scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu — mun
citorii !“, relevindu-se o realitate 
atît de pregnantă : unitatea strinsă, 
indisolubilă, a clasei muncitoare, a 
tuturor oarnenilor muncii, a întregu
lui nostru popor în jurul partidului, 
al secretarului său general.

Răspunzind - cu prietenie aces
tor manifestări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a strins mina la numeroși 
muncitori, li s-a adresat lnteresin- 
du-se de preocupările lor, a trans
mis calde felicitări colectivului • în
treprinderii pentru realizările sale.

Ministrul de resort, directorul uni
tății l-au asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că vor acționa și 
pe viitor in spiritul indicațiilor date, 
pentru creșterea producției pe supra- 
fețble existente, pentru ridicarea ca
lității produselor, pentru creșterea 
producției la export.

In continuare este vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE TRICO
TAJE Șl PERDELE „ȘIRETUL", 
unitate industrială care, pe parcursul 
celor 9 ani de existență, a reușit 
să sporească producția anuală de 
perdele cu 4 milioane mp, iar pe cea 
de tricotaje cu 2 milioane bucăți.

Directorul întreprinderii, Leonard 
Rusu. a arătat că, situindu-se pe li
nia rezultatelor înregistrate în anii 
trecuți, cind a fost distins cu „Or
dinul Muncii" clasa I și „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a, colectivul uni
tății și-a îndeplinit pe opt luni 
sarcinile la toți indicatorii eco
nomici, financiari, cantitativi și ca
litativi, ocupînd și acum un loc 
fruntaș în întrecerea socialistă. 
S-a subliniat că prin mecanizarea 
transportului uzinal a devenit po
sibilă instalarea a încă 60 de ma
șini. obținindu-se pe această bază o 
importantă producție suplimentară. 
Gazdele au arătat că în nomencla
torul de fabricație al întreprinderii 
sint înscrise, astăzi, 2 400 sortimente. 
Rezultate notabile au fost obținute 
pe'linia economisirii materialelor, a 
creșterii gradului de valorificare a 
materiei prime. Se precizează, între 
altele, că resturile de tricot sînt fo
losite la realizarea de articole de 
îmbrăcăminte pentru copii, iar res
turile de poliamidă sint granulate și 
reintroduse în circuitul de fabrica
ție.

în timpul vizitării principalelor 
secții ale Întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit în fața a dife
rite mașini, au cercetat cu interes 
produsele existente în lucru și au a- 
dresat lucrătorilor cuvinte de apre
ciere pentru calitatea țesăturilor.

Exprimind bucuria prilejuită de a- 
ceastă nouă vizită a secretarului ge
neral al partidului, miile de mun
citori l-au întimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pretutindeni, cu 
puternice ovații. în fiecare hală au 
răsunat cu putere urări la adresa 
partidului, a secretarului său gene
ral. în secția de tricotat-jacard, în 
semn de deosebită știmă și dragoste 
fată de conducătorul partidului și 
statului, la unul din războaie, pe 
o țesătură cil motive ’ florale, Se 
realizează din țesătură cuvintele 
„Ceaușescu — pace !“.

Adresînd felicitări pentru succese
le înregistrate- pină în prezent, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat colectivului să se preocupe 
cu aceeași stăruință de diversificarea 
producției, să realizeze modele sim
ple și frumoase, să-și sporească în 
continuare volumul producției de ex
port.

Pe străzile orașului Pașcani, a că
rui atractivă înfățișare arhitectonică 
a căpătat astăzi un spor de frumu
sețe, secretarul general al partidu
lui este îndelung ovaționat.

Cooperatorii, toți cei prezenți au 
mulțumit secretarului general al 
partidului, i-au urat sănătate și via
tă lungă.

Pe stadion, răspunzind manifestă
rilor locuitorilor orașului Pașcani,, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :

„Doresc să adresez tuturor oame
nilor muricii din Pașcani, tuturor 
cetățenilor felicitări pentru rezulta
tele obținute pină acum și să vă urez 
succese tot mai mari în întreaga ac
tivitate, multă sănătate și fericire. 
La revedere, dragi tovarăși !".

Elicopterul prezidențial se în
dreaptă apoi spre Tirgu Frumos.

în drum spre Tg. Frumos, eli
copterul prezidențial a aterizat pe 
un teren aflat în raza C.A.P. Heleș
teni, unde în această zi se muncește 
Ia recoltarea cartofilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat • de 
recoltă, de mersul lucrărilor, a exa
minat stadiul culturilor de porumb 
și sfeclă de zahăr. Adresindu-se coo
peratorilor și specialiștilor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea ca recolta foarte 
bună a acestui an să fie strinsă cu 
grijă, la timp și fără pierderi, să a- 
jungă în întregime in hambare, ceea 
ce reprezintă o premisă și a crește
rii bogăției cooperativei agricole și a 
veniturilor celor ce muncesc. Secre
tarul general al partidului a cerut 
organelor locale de partid și de stat 
să asigure o apreciere cit mai corec
tă a recoltei existente, urmărindu-se 

apoi cu cea mai mare rigurozitate 
stringerea in întregime a cantităților 
estimate. în acest sens, s-a indicat 
constituirea unor colective care să 
efectueze, la fața locului, pe bază de 
măsurători, și aici, și in restul jude
țului, evaluarea producțiilor agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re- . 
comandat utilizarea hibridului de 
porumb 400, care, în condițiile de 
climă și sol din această zonă, de 
respectare a densității optime, poate 
asigura o recoltă de pină la 20 000 
kilograme Ia hectar.

în continuarea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit în orașul Tirgu 
Frumos, localitate a cărei semnifica
tivă dezvoltare, in \ ultimele două 
cincinale, a produs mutații vizibile 
în viata locuitorilor. \La Tirgu Fru
mos au fost construite și puse în 
funcțiune două unitătiyindustriale — 
de încălțăminte și de stofe tricotate 
— care asigură ocuparea! integrală 
a forței de muncă’ disponibile în 
zonă. în aceeași perioadă, urbaniza
rea a urmat îndeaproape ritmul in
dustrializării. zestrea orașului spo
rind cu peste 1 200 de apartamente, 
cărora li se adaugă numeroase do
tări social-culturale.

Este pentru prima dată cînd con
ducătorul partidului și statului nos
tru efectuează o vizită de lucru în 
acest oraș moldovean și acest fapt 
se Înscrie ca un moment de referin
ță in istoria contemporană a locali
tății, avînd un profund ecou în con
știința tuturor locuitorilor săi. Sen
timentele de prețuire, de deosebită 
recunoștință pe care cetățenii orașu
lui le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-au găsit o e- 
locventă exprimare în momentul so
sirii. ca dealtfel pe intreg parcursul 
vizitei efectuate la Tirgu Frumos.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
pe stadionul orașului, unde mii de 
oameni ai muncii l-au aplaudat cu 
deosebită căldură pe secretarul ge
neral al partidului. Minute în șir ră
sună puternice urale și ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului sînt salutați de Nicolae 
Rățoi, primarul orașului, Mg ceilalți 
membri ai comitetului ori '"âsc de 
partid. De la stadion, ( W ofi
cială de mașini se îndre pter spre 

■ zona industrială, străbătind centrul 
orașului, străjuit de numeroase con
strucții moderne. Pe intreg traseul 
.străbătut se face simțită atmosfera 
sărbătorească generată de întîlriirea 
cu conducătorul partidului și sta
tului. '

La ÎNTREPRINDEREA DE 
ÎNCĂLȚĂMINTE „AURORA", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sint informați că' 
unitatea este profilată pe realizarea 
de sortimente din piele’ și înlocuitori 
din piele. Deși a intrat în funcțiune 
cu numai 5 ani în urmă. întreprinde
rea și-a sporit și diversificat simțitor 
producția, ajungind in prezent să li
vreze 2 milioane de perechi pantofi 
pe an. Ministrul industriei ușoare 
prezintă evoluția unității și rezulta
tele înregistrata pe linia înnoirii con
tinue a gamei sortimentale, paralel 
cu valorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor. Se re
marcă faptul că fluxurile tehnolbgice 
sînt astfel organizate incit asigu
ră o mare mobilitate a producției, 
asimilarea rapidă a sortimentelor 
noi și reproiectate. Directorul în
treprinderii, ing. Vasile Stafie, ra
portează cu privire la modul în care 
se înfăptuiește Indicația de reducere 
a greutății articolelor de încălțămin
te, subliniind că prin măsurile adop
tate s-a reușit diminuarea consumu
rilor specifice cu circa 20 la sută.

Apreciind modul de organizare a 
producției, rezultatele obținute, se
cretarul general al partidului a cerut 
să se găsească soluții pentru extin
derea ventilației naturale, in scopul 
reducerii consumurilor de energie și 
de metal, să se Îmbunătățească am
plasarea mașinilor și utilajelor, atit 
aici, cit și la unitățile similare. Sint 
prezentate in continuare măsurile 
luate în vederea creșterii producti
vității muncii, îndeosebi prin reali-, 
zarea cu forțe proprii a unor insta
lații tehnologice, matrițe și dispozi
tive, executarea unei linii speciale 
pentru pregătirea materialelor in ve
derea efectuării rapide a operațiilor 
principale. Examinind diferite sub- 
ansamble recondiționate in ateliere
le proprii, alte realizări tehnice me
nite să favorizeze introducerea in fa
bricația curentă a noilor modele, 
secretarul general al partidului a ce
rut să fie stimulată creația tehnică 
in cadrul colectivului, să fie realizat 
în întregime necesarul de matrițe 
și dispozitive pentru diversificarea 
producției.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări oame
nilor muncii, de la „Aurora" și le-a 
recomandat să acorde în continuare 
aceeași atenție sporirii eficienței și 
calității producției.

Varietatea produselor realizate Ia 
secția din Tirgu Frumos a întreprin
derii de confecții și stofe tricotate din 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Pretutindeni, mii de oameni ai muncii l-au ovaționat pe secretarul general al partidului cu deosebit respect și recunoștințâ
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Secretarul general a! partidului este întîmpinat de colectivul unității de stofe tricotate din Tg. Frumos cu aceeași aleasă cinstire Se vizitează secția de tricotaje a Întreprinderii „Moldova" din orașul Hîrlău

(Urmare din pag. a H-a)
Iași, coloritul -plăcut și calitatea lor 
superi/ '.gă sint puse in lumină într-o 
expoz , . ■ cuprinzînd sortimente noi, 
cu uri grad ridicat de prelucrare. Se 
remarcă, în același timp, o serie de 
articole, executate în colaborare cu 
unități ale industriei locale, din fire 
poliesterice recuperate în timpul pro
cesului de producție. Preocuparea 
pentru valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor este 
evidențiată și în timpul vizitării sec
torului de tricotaje, unde directorul 
întreprinderii, Mircea Andronic, re
levă principalele metode aplicate în 
scopul micșorării greutății țesăturilor 
și diminuării consumurilor specifice 
de fire. Secretarul general al parti
dului a apreciat eforturile colectivu
lui îndreptate spre o cit mai bună 
utilizare a materiilor prime și a re
comandat să se extindă căutările în 
acest domeniu la toate materialele 
ce intră în procesul de producție, să 
se organizeze corespunzător activita
tea de recuperare și refolosire a fi
relor. S-a cerut, totodată, să se ia 
măsuri eficiente în scopul îmbunătă
țirii condițiilor de muncă în întreaga 
■unitate.

în încheiere, secretarul general al 
partidului a felicitat colectivul pen
tru realizările sale și a cerut și aici 
să se intensifice preocuparea pentru 
o cît mai ridicată calitate, pentru 
creșterea eficienței economice.

Secretarul general al partidului a 
vizitat EXPOZIȚIA AGRICO
LĂ A JUDEȚULUI IAȘI. Direc- 
torul general al direcției agricole ju
dețene, Vasile Axinte, a prezentat 
principalele realizări ale agriculturii 
din județ. Gazdele informează că în 
acest an, în comparație cu 1965, oa
menii muncii din agricultura ieșeană 
au realizat o producție de 2,4 ori 
mai mare la cereale, de trei ori 
mai mare la plante tehnice și 
legume și de cinci ori mat mare 
la carne. O contribuție importantă 
în dezvoltarea agriculturii județului, 
în eficientizarea acestei importante 
ramuri a economiei naționale au 
avut-o mecanizarea și chimizarea, 
cercetarea de specialitate, care a 
furnizat noi tehnologii de producție, 
noi soiuri de hibrizi și material să- 
ditor de elită. Ca urmare, județul Iași 
a livrat la fondul de stat, de la an 
la an, cantități tot mai mari de ce
reale. anul 1982 fiind un an de virf 
în ultimele cincinale. Rezultatele ob
ținute sînt strîns legate de realizarea 
programului de autoaprovizionare a 
populației, care va depăși, potrivit 
estimărilor, prevederile programelor 
naționale pentru anul 1985. Se vizi
tează. în continuare, sectorul zooteh
nic, care, în producția globală a 
agriculturii județului, reprezintă mai 
mult de jumătate. .

Sint prezentate citeva din cele 2 400.de sortimente de produse ale întreprinderii de 
tricotaje și perdele „Șiretul" din Pașcani

în continuare se vizitează SEC
TORUL PRODUCȚIEI AGRI
COLE, INDUSTRIEI ALIMEN
TARE Șl AL MICII INDUS
TRII. In timpul vizitei prin expo
ziție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
purtat o amplă discuție cu reprezen
tanții ministerului.de resort și ai or
ganelor locale agricole, în cadrul că
reia a reluat problematica dialogului 
avut la Heleșteni, atrăgînd atenția 
asupra necesității de a se lua toate 
măsurile în vederea unei evaluări ri
guroase a producției la hectar, sub
liniind, totodată, că aceste estimări 
trebuie să se facă înaintea recoltării, 
in cimp, pe fiecare tarla, in fieca
re lan.

La FERMA NR. 10, următorul 
obiectiv al vizitei, directorul între
prinderii avicole de stat Iași, Mihai 
Isache, arată că, in conformitate cu 
indicațiile secretarului general al 
partidului, recent s-a dat în folosință 
ultimul obiectiv din programul de 
dezvoltare a aviculturii din județ, 
care asigură, anual, 20 milioane pui.

Se subliniază faptul că în activita
tea unității a apărut, de curînd, o 
nouă preocupare : creșterea iepurilor 
de casă pentru carne. In acest scop, 
la Vlădiceni s-a dat în folosință o 
fermă cu o capacitate de 8 600 de ca
pete, care va asigura materialul de 
prăsilă pentru întregul județ, precum 
și o cantitate de carne de 2 549 tone.

Pe parcursul vizitei în această mo
dernă unitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează îndeaproape 
de stadiul programului special de li
vrare a cărnii de pasăre, atrăgînd 
atenția că, deși, acesta a fost realizat 
din punct de vedere cantitativ, livră
rile s-au făcut sub greutatea pre
văzută.

Prima vizită de lucru a secretaru
lui general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. la Tîrgu Frumos s-a în
cheiat într-o atmosferă de entuziasm, 
de vibrant patriotism.

S-au scandat, din nou, cu însufle
țire, numele partidului, al secreta
rului său general, Luîndu-și rămas 
bun de la locuitorii orașului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Doresc să vă adresez, dragi tovarăși, 
dumneavoastră și tuturor locuitorilor 
din Tîrgu Frumos, felicitări pentru 
rezultatele obținute în'activitatea 
economică, din industrie și agricul
tură. Vă urez spor la muncă, multă 
sănătate și fericire".

Ultimul obiectiv vizitat în cursul 
zilei de joi l-a constituit STAȚIU
NEA DE CERCETĂRI AGRI
COLE PODU ILOAIEI, Pl
iată pe crearea de noi soiuri, în

mulțirea semințelor, elaborarea și 
difuzarea tehnologiilor de cultură 
pentru zonele din Moldova, unitate 
de cercetare și producție reprezenta
tivă." înființată în 1957, stațiunea dis
pune de o suprafață de 2 600 hecta
re, din care 2100 hectare terenuri 
arabile și 180 hectare cîmpuri expe
rimentale, întreaga sa activitate ști
ințifică și de producție desfășurîn- 
du-se sub imperativul sarcinilor ac
tuale și de perspectivă ce revin în
făptuirii noii revoluții agrare în țara 
noastră, a indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului 
privind creșterea continuă a produc
țiilor agricole, sporirea rolului cer
cetării'în agricultură.

Vizita de lucră începe prin exa
minarea, în fața unei expoziții ame
najate în cîmpul experimentai, a 
rezultatelor obținute în ultimul timp 
de stațiune, ca și de unitățile agri
cole din raza activității acesteia, care 
au depășit substanțial prevederile la 
culturile de griu, orz, fasole și porumb. 
Directorul stațiunii, inginerul Jan 
Patras, arată că cercetătorii și spe
cialiștii care lucrează aici acordă cea 
mai mare atenție înmulțirii rapide a 
semințelor, creării de noi soiuri de 
hibrizi adaptabili condițiilor pedo
climatice locale, organizării produ
cerii de semințe in cele două unități 
agricole cooperatiste specializate, in 
măsură să asigure, începind din 
toamna acestui an, întreaga cantita
te de sămînță din verigile biologice 
superioare, concomitent cu asistența 
tehnică adecvată. în prezent, stațiu
nea produce și livrează anual uni
tăților agricole peste 3 500 tone se
mințe cu înaltă valoare biologică.

Secretarul general al partidului 
este informat că aici au fost creați 
hibridul dublu de porumb 120, care, 
în condiții de neirigare, asigură o 
producție de 6—8 tone la hectar, 
cultivat în întreaga țară pe circa 
200 000 hectare, hibridul dublu de 
porumb 205,' cu calități nutritive 
deosebite și cu un potențial produc
tiv asemănător, hibridul dublu de 
porumb 228, primul hibrid românesc 
cu 2 știuleți și o capacitate de pro
ducție de 10—12 tone la hectar, care, 
la numai trei ani de la omologare, 
se cultivă cu rezultate foarte bune 
pe mai bine de 200 000 hectare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează despre noua linie de 
griu 879/77, omologată recent, soi cu 
rezistență mare la ger. secetă și scu
turare" și o producție de 6—7 tone la 
hectar în condiții normale de climă 
și sol și indică să fie luate măsuri 
pentru introducerea cît mai rapidă 
a acestuia în cultura mare.

în dialogul cu specialiștii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează des
pre măsurile care s-au luat pentru 
asigurarea soiurilor și hibrizilor noi 
și de mare productivitate, care să 
contribuie la realizarea sarcinilor 

trasate de partid în acest important 
sector al economiei, și atrage atenția 
asupra necesității scurtării perioadei 
dintre cercetare și aplicarea rezulta
telor în producția agricolă.

Oprindu-se în fața standului cu 
utilaje și echipamente pentru agri
cultură, creații proprii ale specialiști
lor unității, secretarul general al 
partidului recomandă să se perseve
reze in direcția găsirii de soluții op
time privind adaptarea sistemei de 
mașini la condițiile de climă și sol 
din Moldova, cunoscut fiind faptul 
că peste 50 la sută din suprafața ju
dețului Iași este situată pe terenuri 
în pantă sau în luncile inundabile, 
unde nu se pot folosi seturile de 
mașini existente. Directorul stațiunii 
a arătat că, pe linia realizării de noi 
mașini și agregate care să conducă 
la aplicarea corectă a tehnologiilor 
de lucru, aici au fost realizate mai 
multe seturi de astfel de utilaje, ca
pabile să execute arăturile pe tere
nurile în pantă, pregătirea terenului, 
semănatul și recoltatul, precum și 
alte operațiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se ia toate măsurile pentru 
a se generaliza folosirea semănătorii 
cu disc, care să asigure o încorporare 
și o uniformizare mai bună a semin
țelor, concomitent cu administrarea 
de îngrășăminte. A cerut, de aseme
nea, să se execute agregate capabile 
să efectueze erbicidarea, fertilizarea și 
insămînțarea culturilor intr-o singură 
trecere. Vizitînd o parcelă de porumb 
din loturile, experimentale, secretarul 
general al partidului atrage atenția 
specialiștilor ca densitatea planielor 
să meargă pînă la 130 000 de plante 
la hectar, așa cum procedează cei de 
la stațiunea Perieni, județul Vaslui, 
în aceleași terenuri in pantă și de 
aceleași condiții climatice.

Felicitînd pe cercetătorii și specia
liștii de la Podu Iloaiei, secretarul 
general al partidului și-a exprimat 
convingerea că aceștia au posibilita
tea de a obține succese și mai mari 
în direcțiăj creării de noi și valoroa
se soiuri, 7 elaborarea de tehnologii 
specifice zonelor din Moldova, micro- 
zonelor din județul Iași. Un scurt 
popas pe tarlalele cultivate cu sfe
clă de zahăr și porumb ale coope
rativei agricole de producție Podu 
Iloaiei, pe terenurile căreia se esti
mează o recoltă bogată de peste 
62 000 kg sfeclă la hectar și peste 
7 500 kg porumb la hectar, ca urmare 
a strînsei conlucrări cu specialiștii 
stațiunii de cercetări agricole. în dis
cuția purtată cu lucrătorii ogoarelor, 
prezenți la,culesul recoltei, secretarul 
general al partidului apreciază pro
ducțiile bune obținute de cooperatori, 
recomandind să se mărească densita
tea plantelor la hectar și să se folo
sească pentru solul de aici soiuri de 
porumb mai valoroase.

Adresînd calde felicitări lucrători
lor ogoarelor și recomandarea de a 
efectua lucrări de calitate, spre bine
le lor și al țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas bun, în- 
dreptîndu-se, în aplauzele și uratele 
sutelor de cooperatori, spre elicopte
rul prezidențial.

Amplul și cuprinzătorul dialog de 
lucru pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a purtat joi cu colecti
vele unor întreprinderi industriale 
din Hîrlău, Pașcani și Tîrgu Frumos, 
cu specialiști și lucrători ai ogoare
lor din unități agricole de stat și 
cooperatiste, cu reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
cu factori de răspundere din unele 
ministere economice a evidențiat 
djn nou, cu pregnanță, legătura 
strînsă, permanentă a secretarului 
general al partidului cu țara, uni
tatea de nezdruncinat dintre partid' 
și popor, adincul democratism al 
orînduirii noastre socialiste, care iși 
găsește o vie expresie în participa
rea maselor la soluționarea celor 
mai importante probleme pe care le 
ridică astăzi înfăptuirea amplului 
program al edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Analiza aprofundată a rezultatelor 
obținute în cel de-al doilea an al ac
tualului cincinal, măsurile stabilite 
la fața locului, în vederea perfecțio
nării activității, au constituit un nou 
și puternic îndemn pentru locuitorii 
județului Iași, care s-au angajat, în 
fața secretarului general al partidu
lui, să facă totul pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în actualul cincinal. însușin- 
du-și indicațiile formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii din județul Iași s-au anga
jat, de asemenea, ca, prin sporirea 
eforturilor, întărirea disciplinei și a 
spiritului de răspundere, să deter
mine o nouă calitate a muncii, adu- 
cîndu-și, astfel, o contribuție tot 
mai mare la înflorirea patriei noas
tre socialiste.

Vizita în județul Iași continuă.

in mijlocul colectivului'de la întreprinderea „Aurora" din Tg. Frumos

La o fermă din comuna Deleni a Stațiunii de cercetare și producție pomicolă lași

In timpul vizitei la expoziția agricolă a județului lași

400.de
ministerului.de
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!n județul Giurgiu, situația din unele unități agricole ridică întrebarea:
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O surpriză 
plăcută

Pe acoperișurile a două că
mine studențești din Cluj-Na- 
poca au fost instalate 536 pa
nouri solare. Ele, captează ener
gia solară care încălzește apa 
din 6 rezervoare cu o capacita
te de 30 000 litri, ceea, ce duce 
la economisirea une' importan
te cantități de combustibil.

Proiectanta acestei originale 
instalații solare : cadrele didac
tice de la catedra de instalații a 
Facultății de construcții.

Beneficiari : 2 000 dă studenți. 
Plăcută surpriză la început de 

an școlar !

I

I

Numeroși mecanizatori, cooperatori 
și specialiști din unitățile consiliului 
'agroindustrial Variaș, județul Timiș, 
muncesc intens la culesul roadelor 
toamnei și' pregătirea terenului pen
tru insămințări. Bilanțul unei singu
re zile — 21 septembrie — a consem
nat că au fost recoltate 200 hectare 
cu porumb, 12 hectare cu sfeclii de 
zahăr, 35 hectare cu soia, 5 hectare 
cu cartofi și au fost executate arături 
pe 190 hectare. '

Cu toate acestea, rezultatele înre
gistrate pină acum rn acest consi
liu, ca și în altele din județ, nu sint 
încă la nivelul posibilităților și al 
exigențelor formulate de conducerea 
partidului. Porumbul a fost strins 
în consiliul agroindustrial Variaș de 
pe 41 la sută din suprafața cultiva
tă. Dar această lucrare putea fi mult 
mai avansată dacă s-ar fi lucrat .și 
manual. Or, pină marți, din cele 
2135 hectare recoltate nu s-au 
strins manual decit 65 hectare. Doar 
la cooperativele agricole . Satchinez,

Ilodoni și Sînpetru Mic au ieșit la 
cules citeva echipe de cooperatori, 
în schimb. în lanuri am intilnit mun
citori de la orașe. La C.A.P. Satchi
nez, bunăoară, se aflau la culesul și 
transportatul porumbului peste 100 
de oameni ai muncii de la întreprin
derea de piele și mănuși din Timi
șoara. Conducerile unităților moti-

însemnări din consiliul 
agroindustrial Variaș

vează că forțele manuale sint con
centrate la reeditarea sfeclei de za
hăr, a cartofilor, la culesul legume
lor. Așa să fie oare? în aceeași zi 
(marți), in consiliul Variaș nu
recoltat decît 12 hectare cu sfeclă 
zahăr și 5 hectare cu cartofi, 
trei dintre unitățile consiliului 
s-a adunat sfecla de zahăr de 
nici un hectar, nici mecanic.

s-au 
de 
In 
nu 
pe 

nici
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Slo-
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Valiza 
zburătoare

Marin Temelie din Rm. 
cea mergea cu familia, in 
șină, spre Constanța. Intre
bozia și podul de la Giurgeni, 
din cauza unui vint puternic, 
valiza pe care o avea sus. pe 
mașină, a zburat intr-un șanț. 
Cei dinăuntru i-au observat 
lipsa abia la stația de benzină 
de dincolo de pod. Au făcut 
cale intoarsă intrebînd din mi
lițian în milițian dacă n-au aflat 
ceva de valiza' lor. Aflaseră, 
prin radio, de la dispeceratul 
din Slobozia, care îi anunțase 
că un cetățean din Ploiești, pe 
nume Stan Banu, găsise valiza 
in șanț și o predase organelor 
de ordine, de unde păgubașul 
și-a ridicat-o, continuindu-și că
lătoria. In valiză se aflau, in 
afară de îmbrăcămintea copii
lor, bani gheață, plus citeva li
brete de economii.

I
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...Și l-a urmat
Marin Gogoci din Piatra Olt 

s-a lăsat de meserie și s-a apu
cat de escrocherie. Auzind că un 
cetățean din Clrlogeni-Olt vrea 
să facă vin Mărin s-a dat drept 
„mare și tare" la „Vinalcool" 
Slatina și, in schimbul „vinifica- 
ției“ pe care i-o vă asigura, l-a 
„ușurat" pe om de niște bani.

Apoi, zărind o bicicletă lăsată 
in fața poștei din Slatina, a 
luat-o și a vindut-o, iar dinlr-o 
geantă găsită pe bicicletă i-a 
luat> stăpinului acesteia actele 
pe care le avea, intre care și 
permisul de conducere. Cu per
misul in mină s-a dus la bu
nica păgubașului, z-a spus că, e 
locotenent de miliție 
500 de lei, ca să-i 
permisul nepotului. 
Florica Radovan ne 
bunica a fost foarte 
trucit l-a rugat' pe 
vină a doua zi după bani, dar 
cind a apărut falsul milițian a 
dat cu ochii de unul adevărat. 
Și l-a urmat.

I
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și i-a cerut 
dea înapoi 
Procurorul 
asigură ca , 
isteață, in- 

Mărin să
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Stricf autentic
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O intimplare cu lotul ieșită 
din comun, gravă și condamna
bilă', ne este prezentată de pro- 1 
curorul P. Arsenescu din Cim-’ 
pulung. Avind o mal veche ră
fuială cu Constantin Criirp-ț- 
îngrijitor de vite la cooperații 
agricolă, Ion și Gheorghe Ne
gru, aflați asupra chefului, l-au 
legat cu un lanț de o salcie, cu 
vădita intenție de a l bate. Vă- 
zind despre ce e vorba, cetă
țenii afla'ți în preajmă au inter
venit și omul a fost dezlegat. 
Dar cei doi tot nu s-au astim- 
părat. L-au dus acasă la ei și 
l-au legat, tot cu un lanț, de 
piciorul patului și au început 
să-l „ancheteze". Alertați de ce
tățeni, au sosit in grabă lucră
torii de miliție la fața locuiții Șt 
făptașii sint acum la... locul lor, 
pentru a răspunde in fața legii.

ie iu- * 
mpiță, I 
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Prafuri în ochi
I

Vașcău se ca- 
hotelurile din

I

I

Un cetățean din 
zase la unul din 
Arad. în același hotel și in a- 
ceeași cameră a fost cazat și 
Dan Macarie. Cum omul din 
Vașcău se vălta că-l doare 
capul, Macarie i-a spus că lu
crează la o farmacie și că o să-i 
dea niște prafuri care o să-i ia 
durerile cu mina, l-a dat niște 
prafuri, dar nu de dureri de 
cap, ci de somn. După ce omul 
a adormit buștean, Macarie i-a 
luat banii din buzunar și dus a 
fost. Nu a ajuns prea departe, 
intrucit a fost repede prins și 
s-a stabilit că Macarie nu e 
Macarie, cum scria in buletin, 
buletinul fiind furat de la alt
cineva, ci un anume Florin Fi
neați, din Sibiu, un recidivist 
înrăit. I-a venit și lui rî.ndul 
să-l doară capul.

I
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Văzindu-l pe Ion Găinaru de 
la Combinatul de celuloză Și 
hirtie Zirnești că s-a prezentat 
la lucru in star.' de ebrietate, 
șeful de echipă, Bucur Baiu, l-a 
trimis acasă. Găinam, nu numai 
că a refuzat să plece, dar s-a 
urcat și' pe podul unei mașini, 
expunindu-se accidentării. Șeful 
de echipă a căutat să-l coboare 
de acolo cu binișorul. Găinara 
s-a înfuriat și mai rău și l-a 
imbrincit pe șeful de echipă, 
care a căzut peste o linie de va- 
gonet, accidentîndu-se grav.. 
După o spitalizare de două luni, 
acesta a fost 'pensionat tempo
rar. Instanța de judecată, care a 
dezbătut cazul la locul de, înun- 
că al inculpatului, l-a condam
nat pe Ion Găinaru la doi ani și 
trei luni inchisocre, la plata di
ferenței intre venitul mediu pe 
care șeful de echipă l-a realizat 
înainte de accidentare și cel de 
după accidentare, atit pentru pe- - 
rloada de spitalizare, cit și in 
perioada pensionării temporare 
precum și la plata unei despă 
gubirl către Direcția sanitară 
Brașov. Sancțiuni aspre, dar pe 
măsura gravității faptei comise.

I
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

tn județul Brăila, mijloacele de 
transport sint folosite, in cele mai 
multe cazuri, cu chibzuință, 
pentru grăbirea punerii la 
post a recoltei, cit și pentru reduce
rea consumului de carburanți. Unele 
situații manifestate în ultimele zile 
contravin insă măsurilor stabilite și 
le consemnăm pentru a nu se mai 
repeta.

TRACTOARE UTILIZATE... ÎN 
INTERES PERSONAL. Tractoristul 
Mitică Horlea de la S.M.A. Gropeni 
a împrumutat tractorul pe care îl 
avea in primire mecanizatorului Pa
vel Popa pentru a-și rezolva „o pro
blemă personală". Acesta a parcurs 
o distanță de peste 60 km. Cu mo
torina consumată, după calculele 
conducerii unității. s-ar fi putut 
transporta cel puțin un vagon de 
produse. Un alt caz : tractoristul Io
nel Bonciu de la Asociația economi
că de stat-~ și cooperatistă Traian a 
fost Sprit din cursă in timp ce avea 
remorca plină cu iarbă. Ce s-a con
statat ? Era un transport particular. 
O altă ipostază a risipei: de la 
ferma Brezoiasa din Insula Mare 
a Brăilei, un tractor a parcurs 
peste 30 km. Dus și întors — de, 
două ori mai mult. De ce ? In-' 
ginerul Ion Pletea l-a trimis pe 
Andrei Olaru cu tractorul pentru 
a-i vulcaniza o cameră de la auto
turismul proprietate personală. Iată 

. deci cum se risipește motorina pe 
care.multe unități agricole nu o au 
in cantități îndestulătoare.

CAMIOANE .FOLOSITE CA... 
^TAXIMETRE. Autocamionul 21-BR-

atit 
adă-

3955 (aparținînd I.U.G.T.C.. coloana 3 
Chiscani) a fost oprit de organele de 
miliție pe una din străzije Brăilei. 
La volan, șoferul Costică Preda ex
plică : „Am adus-o acasă pe tovară
șa economistă Lenuța Diaconescu". 
Deci un camion de 6—7 tone 
transportă o persoană. Autospe
ciala 31-BR-3369 (aparținînd com
plexului de taurine Siliștea), condu
să de șoferul Costache Mihai, a. fost 
găsită in cartierul „Progresul" din 
Brăila transportând bagajețe unui 
paznic de la I.A.S. Siliștea. „Am 
aprobarea directorului" — spune șo
ferul.

Ne oprim aici cu semnalarea unor 
asemenea sitlîații. nu înainte de a 
atrage atenția că manifestări de 
acest fel sint posibile doar atunci 
cind conducerile unităților nu-și or
ganizează in detaliu munca in actua
la campanie, care implică și efectua
rea unui control permanent și rigu
ros asupra modului cum sint utilizate 
mijloacele de transport. Este ade
vărat, organele de miliție din ju
dețul Brăila acționează cu răspun
dere^ și iau măsurile ce se cuvin pen
tru eradicarea tuturor manifestărilor 
care contravin regulilor în vigoare. 
Totuși, se impun' acțiuni mult mai 
ferme, in primul rînd din partea con
ducerilor unităților. Acum, cind car
buranții trebuie folosiți cu maximă 
chibzuință, este obligatoriu să se 
pună capăt cu desăvirșire , oricăror 
drumuri ale risipei.

Corneliu ÎFRIM
corespondentul „Scinteii"

manual. Asta în timp ce graficele 
stabilite cu întreprinderea de indus
trializare a sfeclei de zahăr sint de
parte de a fi respectate. E limpede 
că avem de-a face cu o slabă mobi
lizare a forțelor de muncă din uni
tăți și localități, cu o folosire incom
pletă a timpului de lucru.

Incomplet sint folosite și mijloa
cele de transport, ln fața' 
I.A.S. Variaș se aflau parcate 
autocamioane cu remorci (capacitate 
37,5 tone), care nu puteau fi folo
site din lipsă de cauciucuri. Tot aici 
staționau, de mai multe zile, alte 
trei remorci, din care una descom
pletată, însumînd o capacitate de 21 
tone. La ferma nr. 4 a aceleiași uni
tăți se află depozitate în cimp zeci 
de tone de porumb. în timp ce unele 
remorci stau nefolosite, li C.A.P. 
Gelu toate transporturile din ziua 
de marți s-au efectuat doar cu trac
toare prevăzute cu o singură re
morcă. Mai mult, unele din acestea 
nu aveau nici supramălțătoare late
rale, din care cauză de la locul, de 
încărcare a porumbului și pînă la 
depozitarea lui în pătulele coopera
tivei s-au pierdut cantități importan
te de știuleți.

La analiza făcută seara tirziu cu 
factorii de răspundere. din acest con
siliu agroindustrial au tpst stabilite 
măsuri ferme pentru îmbunătățirea 
situației ; mobilizarea tuturor coo
peratorilor. inclusiv a pensionarilor, 
la recoltarea 'manuala și depănușarea 
porumbului, organizarea de echipe 
de cooperatori ■ care să strîngă rădă
cinile de sfdelă de zahăr ce rămin 
în urma combinelor ; folosirea scor
monitoarelor la scosul cepei și al 
cartofilor, pentru recuperarea tutu
ror bulbilor și tuberculilor din sol ; 
punerea în stare de funcționare și 
dotarea cu cele necesare a tuturor 
mijloacelor de transport. Măsuri 
bune, care își vor arata eficiența nu
mai și numai dacă vor fi aplicate 
cit mai urgent și cu toată hotărirea.

cantinei 
trei

Cezar TOANA
corespondentul „Scinteii”

PILDUITOAREA PASIUNE
Nicoiae lorga a avut 

adesea calde cuvinte 
de laudă pentru acei 
modești oameni, lip
siți de faimă, care, cu 
□ abnegație pilduitoa-, 
re, s-au consacrat re
levării in lucrări me
ritorii a istoriei loca
lităților unde au vă
zut lumina zilei. Tra
dițiile specifice, obi
ceiurile, ocupațiile, a- 
șezămintele de cultură 
etc. s-au văzut stu
diate amănunțit și cu 
căldurii in numeroa- 

monografii. Nu 
„autorlicu- 

din iubire 
față de 

natale, din 
datorat oi;i- 
de pămint 

însemnat 
. prin fru-

se 
de dragul 
lui", ci 
dezinteresată 
locurile 
respectul 
cărui colț 
românesc, 
nu numai 
musețea naturii, ci și 
prin istoria oameni
lor, prin luptele lor. 
prin strădania înain
tașilor de a lăsa moș
tenire celor ce vin o 
țară intreagă și fru
moasă, de a da la 
iveală opere de artă 
capabile să înfrunte 
timpul.

Printre acești 
dești, dar pasionați 
autori se numără și . 
soții Ana și Mihai Ni- 
culăiasa, învățători 
pensionari din satul 
Lămășeni, ținutul Făl
ticenilor. Deși înain
tați in virstă., anii .de 
binemeritată odihnă a- 
cești dascăli și-i pe
trec cu folos : ei au 
cercetat arhivele sta
tului din București. 
Iași și Suceava, au 
răscolit arhivele Aca-

mo-

Utilajele 
întreprinderii - 
mai bine folosite

Intr-o scrisoare a- 
dresată redacției se 
semnala că la atelie
rul de prelucrări me
canice din cadrul în
treprinderii „Electro- 
centrale" Brazi, jude- 

. ț.ul Prahova, condus 
de maistrul Ion Secă" 
reanu, activitatea îhî 
este bine organizată : 
personalul nu este 
folosit corespunzător, 
unele utilaje nu erau 
încărcate la 'întreaga 
capacitate, iar altele 
nu funcționau. Se a- 
răta că de neajunsuri 
este răspunzător îndeo
sebi șeful atelierului.

Din verificările e- 
fectliate de Comitetul 
municipal ' Ploiești al 
P.C.R. a reieșit Că 
cele semnalate co
respund realității. S-a 
constatat că o serie de 
utilaje, la care se re
ferea sesizarea, nu au

CUM VA FI VALORIFICATĂ
PRODUCȚIA MARE DE LEGUME?
Supunem atenției Ministerului 

Agriculturii și celorlalte organe cu 
atribuții in valorificarea legumelor o 
situație care reclamă au numai o 
intervenție foarte energică și rapidă, 
acum, in aceste zile, ci și o analiză 
foarte atentă, poate chiar regîndi- 
rea modului în care este organizată 
activitatea de producere și livrare a 
legumelor, analiză menită să ducă la 
eliminarea unor foarte serioase ano
malii existente în acest domeniu.

La întreprinderea de producere a 
legumelor Uzunu, județul Giurgiu, 
alegem la intimplare un lan de to
mate și începem să numărăm roșiile 
de pe circa 30 de tufe. Din cele 18—25 
de tomăte coapte, cel puțin 5—7 se 
aflau de acum într-o stare de degra
dare incit nu mai erau de nici un 
folos. Și nu este vorba de 2—3 hec
tare. ci de cel puțin 100 de hectare 
cu tomate*ce,se  găseau intr-o ase-' 
menea stare de degradare a produc
ției. Oprim și in lanurile cultivate cu 
soiuri de tomate mai rezistente — 
Roma și Novinka — dar și aici con
statăm aproape aceeași risipă. De la 
dirăctorul întreprinderii, tovarășul 
Nicoiae Istrate, aflăm că in fermele 
legumicole ale unității se află cel 
puțin 5 000 tone tomate ajunse la 
maturitate de mai bine de două săp- 
tămîni. Toate ar trebui culese in 
citeva zile, dar ritmul livrărilor nu 
poate depăși 100 tone pe zi nici mă
car acum, cu toate că există sufi
ciente forțe pentru a impulsiona re
coltarea legumelor. Dar la întreprin
derea din Uzunu s-au risipit in 
această toamnă nu numai tomatele, 
ci și pepenii, despre care nu se poale 
spune că sint tot atit de perisabili 
ca tonnltele.

Este greu de spus cite tone de to
mate și pepeni s-au pierdut pină

acum Ia Uzunu și, de fapt, nici nu 
este căderea noastră să stabilim acest 
lucru. Ceea ce putem spune insă 
este că operația cu numărătoarea to
matelor de la Uzunu se poate face 
în aceste zile — ajungindu-se la ace
eași concluzie — in zeci de grădini 
de legume din județul Giurgiu.

în momentul de față in grădinile 
județului se află, după aprecierea 
organelor de specialitate care au 
controlat și evaluat producția fiecă
rei ferme legumicole, aproximativ 
25 000 tone tomate în stare coaptă. 
Deci roșii care pentru a putea fi va
lorificate trebuie recoltate, transpor
tate și vindute populației sau trimise 
spre prelucrare în fabrici, în cel mult 
o săptămînă de zile. Ce cantități se 
valorifică insă din aceste grădini ? 
în zilele de virf — 550—600 tone to
mate. Acestea au fost cantitățile ma
xime care au fost preluate de dife
riți beneficiari. Dar asemenea zile 
de virf au fost puține pînă acum. 
Fapt este că. numai in cursul lunii 
septembrie, din grădinile județului 
Giurgitt se puteau livra cu cel puțin 
10 000 tone tomate mai mult. Sigur, 
sint și deficiente de transport, ca și 
in funcționarea Fabricii de conserve 
din Giurgiu, care a lucrat pină .acum 
doar cu jumătate din capacitatea 
normală. Dar problemele sint mult 
mai complexe pentru a le reduce 
numai la aceste neajunsuri. Să dăm 
un singur exemplu. Ținînd seama de 
greutățile în transportul rutier, a de
venit necesar să fie folosit și transa 
portul pe calea ferată. Această ce
rință trebuie examinată însă în strin- 
să legătură cu situația de fapt - din 
fiecare fermă legumicolă sau plan
tație pomicolă și viticolă. De bună 
seamă, pentru ca transportul pe ca
lea ferată să fie și operativ și efi-

Lo I.A.S. însurăței, județul Brăila, se recoltează porumbul

' if-''

'A ' ... A. • -• ’ •-

cient, este obligatoriu să existe în 
apropiere o stație C.F.R., iar toma
tele să ni/ rămină mai mult de o 
zi-două' inchise in vagoane. Or, dis
tanța de 
Uzunu și 
gară este 
București 
pină la Giurgiu, unde se trimit to
matele pentru industrializare. Sau 
pentru a trimite de la Greaca la 
București struguri in vagoane, tre
buie mai intîi să fie incărcați în 
autocamioane și transportați cale de 
40 km pînă la stația din Giurgiu — 
unde ,sînt descărcați și incărcați în 
vagoane — și să se mai repete încă 
o dată operația la București, cind de 
la Greaca la București nu sint decit 
50 km. Este adevărat că nici ia Uzu
nu și nici Ia ’ Greacă nu s-a trecut 
încă la transportul legumelor pe ca
lea ferată, dar cu mijloacele pe care 
le au la dispoziție agricultorii de aici 
nu livrează nici măcar pe jumătate 
din cit ar trebui. Tocmai de aceea 
spuneam că este nevoie să se reva
dă foarte serios modul in care sint 
organizate producerea și valorifica
rea legumelor,, in sensul de a corela 
toți factorii ce. concură la o mai bună 
conlucrare în acest domeniu.

Cert este — și pentru aceasta ne 
rezumăm la a semnala această stare 
de lucruri — că dacă se va menține 
actualul ritm scăzut de valorificare a 
producției de legume, pentru livrarea 
celor 25 000 tone tomate coapte este 
nevoie de cel puțin 40 de zile, ceea 
ce va duce la o pierdere mare, fără 
nici un fel de dubiu. Și orice om 
care are idee de ceea ce înseamnă 
să lași acum pe tufe roșii coapte 
timp de 40 de zile, își poate lesne 
imagina in ce stare vor ajunge aces
tea. Nu este îngăduit sub nici un 
motiv ca culturile de pe suprafețele 
ocupate cu tomate (nu ne referim 
acum la alte produse legumicole) să 
fie lăsate să se irosească ! Așlț mți 
seamnâ muncă irosită și. mai,. !1ți,n 
producție ce nu mai poate fi recupe
rată in nici un fel. Iată de ce, cum 
spuneam la începutul acestor rîn- 
duri, supunem atenției Ministerului 
Agriculturii, tuturor organelor care 
au răspunderi in producerea și valo
rificarea produselor horticole și, in 
special, a celor perisabile — tomate, 
ardei, vinete, struguri, fructe — ne
cesitatea analizării temeinice a aces
tor anomalii care se repetă an de an. 
de multă vreme, in multe județe ale 
țării, și cărora aceste foruri trebuie 
să le găsească rezolvarea cea mai 
corespunzătoare.

la fermele legumicole din 
pină la cea mai apropiată 
cam aceeași ca pină la 
și, oricum, mai mică decît

Tosît POP

« 
demiei, diferite biblio
teci din centrele mari, 
au mers la primăriile 
comunelor pentru a munelor în date, 
cerceta dosare cu acte 
vechi și interesante, 
au stat de vorbă cu 
bătrinii satelor și in
telectualii cunoscători 
ai trecutului, au cer
cetat monografii și 
alte lucrări de mare 
preț, avind ca autorr 
personalități de 
nume mondial 
Nicoiae lorga,

re- 
ca : 
Gh.

CONSEMNARI
Bîr- 
Co- 
Go-

Ghibănescu, Șt. 
sănescu, Petru 
marnescu, Artur 
rovei, Ștefan Pascu, 
P. P. Panaitescu. 
înarmați cu asemenea 
documente, ei au. în
tocmit lucrarea 
na Fălticenilor" 
tura „Litera").
cum se știe, zona cu
prinde satul Baia, 
oraș ți capitală a Mol
dovei, pe țimpul lui 
Alexandru cel Bun; in 
această zonă se gă
sesc mănăstirile Pro- 
bota și Rișca, ctitoria 
Iui Al. Lăpușneanu și 
orașul Fălticeni, care 
a dat, conform spu
selor marelui critic G. 
Călinescu, cei mai 
mulți scriitori, după 
București și Iași. •

Zona Fălticenilor, 
așa cum explică auto
rii, e un îndreptar 
cronologic și un re
pertoriu bibliografic; 
Pentru ușurința cer
cetării, e împărțită in

„Zo- 
(edi- 

După

două părți : I. Aspec
te geografice și isto
rice ; II. Istoria co- 

Lu- 
crarea are un număr 
de aproape 300 de 
pagini în care se în
fățișează relieful zo
nei, apele, clima, 
populația, viața eco
nomică, învățămintul 
și cultura și apoi se 
trece la descrierea o- 
rașului Fălticeni, ur- 
rmnd, in mod alfabe
tic. toate comunele, cu 
satele care le com
pun. Fiecare comună 
este descrisă cu toată 
atenția, autorii oprin- 
du-se in mod deosebit 
asupra evenimentelor 
ce s-au succedat de-a 
lungul timpului și, in 
primul rind, 
care reprezintă 
majore, de 
istoric, cultural 
nomic. O 
a fiecărei 
ocupă de 
actuală a 
din această

' vatră de istorie și cul
tură românească, 
marile realizări 
care

acelea 
acte 

interes 
și eco- 

partelargă 
expuneri se 

înfățișarea 
așezărilor 
străveche

de 
pe 

socialismul le-a 
făcut posibile. Autorii 
prezintă date și cifre 
comparative, elocvente 
pentru progresul so
cial, - economic și cul
tural al „Zonei Fălti
cenilor" in anii noștri. 

Pentru strădania lor. 
învățătorii pensionari, 
soții Ana șl Mihai Ni- 
cuiăiasa, merită toată 
lauda și recunoștința 
cititorilor.

Gheorghe 
JITARIU

; Cine a citit cărțile Iui 
Bujor Nedelcovici a fost 
desigur surprins de virtua- 
litățile cinematografice ale 
scrisului său. Și iată-1 pe 
autorul „Somnului vame
șului" apărind pe generi
cul unui prim film, ca sce
narist al unui „policier". 
lntilnirea cu Sergiu Nico- 

. laescu (care semnează re
gia), pare a se fi produs 
pe terenul predilect al a- 
cestuia din urmă.

Filmul de acțiune lansat 
nu demult pe ecran se pe
trece lâ răscrucea anilor, 
in preajma lui ’44. subiec
tul gravitind in jurul unei 
misiuni a comuniștilor de 
sabotare a mașinii de răz
boi hitleriste (scufundarea 
de către echipajul româ
nesc a unui cargou german 
și recuperarea materialului 
militar in șalupe). Vedem 

. încă din prima secvență 
cum unul din cei doi co
muniști meniți să asigure, 
do pe mal, succesul pro
iectului este ucis de cei 
ce-l urmăreau, iar hirtia 
cu indicații (topografie, 
parole, semnale) este in
terceptată.

Ce va întreprinde, pre
ventiv, Siguranța ? Cu cine 
urma să se întîlnească cel 
suprimat ? Care mai sint, 
in condițiile acestea mult 
îngreunate, șansele celui
lalt comunist, cu identitate 
necunoscută ?

Filmul ne poartă din 
orașul bombardat intr-un 
sat din 
populat 
darmi și 
(despre 
cam retoric și ni se arată 
cam stîngaci că, pentru a 
impune omenia, își fac 
și-și împlinesc singuri le
gea). Printre sătenii care 
talc iarna la stuf — unu! 

\^care. evident, nu e de-al

zona de frontieră 
cu soldați, jan- 
desigur pescari 

care ni se spune

tost utilizate 
punzător. 
lierului, n

cores- 
punzător. șeful . ate
lierului, maistrul I. Șe- 
căreanu, folosind o 
parte a personalului 
din subordine la 
lucrări decît cele 
văzute in fișele 
turilor respective 

Concluziile 
te cu prilejul analizei 
au fost discutate cu 
organele de partid și. 
de conducere ale sec
ției și întreprinderii, 
stabilindu-se măsuri 
pentru mai buna , or
ganizare a procesului 
de producție in cadrul 
atelierului, 
gospodărirea 
oasă a 
folosirea 
utilajelor și a forței 
de muncă. Apreciin- 
du-se că nu se justi
fică utilizarea unui 
cuptor de tratamente 
termice, acest utilaj 
a fost inserts pe lista 
disponibilităților, co
municată Ministeru
lui Energiei Electrice 
in vederea redistri
buirii.

alte 
pre- 
pos- 
etc. 

rezulta-

pentru 
judici- 

materialelor. 
eficientă a

In răspuns se arată 
că pentru neajunsu
rile din activitatea sa 
și pentru abaterile să- 
virșite, maistrul I. Se- 
căreanu a fost sanc
ționat disciplinar șt 
mutat la alt loc de 
muncă, fiind, totoda
tă, scos din rindul 
reprezentanților oa
menilor muncii in 
consiliul oamenilor 
muncii.

„Depozitele" 
de pe sîrada... 

Magaziilor'
Corespondentul vo

luntar Marin I. Bar- 
can ne semnala că 
strada Magaziilor din 
Slatina este blocată 
și cu greu se mai 
poate circuța pe ea 
din cauza 

feroase 
depozitate 

mari 
dacă 
se

materiale- 
refolosi- 

■alci 
cantități, 

această 
numește

în
„Chiar
arteră 
strada Magaziilor

lor, o pasăre de pripas. 
„Cine sînteți și ce căutați 
aici?tr, va fi întrebat insis
tent Ia postul de jandarmi. 
Cine declară că e vom afla 
relativ repede. Cine este 

' — se vor frămînta și cei 
de la cherhana și „trimi
sul Siguranței", ne vom 
întreba și noi. ,.întâlnirea' 
e pelicula unei încleștate 
pinde, a unor multiple bă
nuieli reciproce — înche- 
gind, pe fundalul unei 
imense nevoi de încredere 
și certitudine, o dramă a

rile lui ciudate în lanț. 
Personajul acesta, singurul 
înzestrat cu mai profunde 
și răscolitoare trăiri sufle
tești. va deveni, sub un a- 
nume aspect, cel mai previ
zibil. Ceilalți vor fi purtă
tori de surprize.
tind suspensul de tip poli
țist, fișele se vor complica 
prin apariția unui al trei
lea personaj, o fată, și 
in misiune, și ea greu 
descifrat și situat.

Dincolo de acțiunea, 
nigmele și surprizele

Alimen-

ea 
de
e-
ei,

tă. partea scenariului cea 
mai inadecvat decupată și 
exploatată regizoral) ilus
trează precaritatea și fra
gilitatea. cecitatea senti
mentului individual — pe 
acel cimp brăzdat de tran
șeele istoriei. Acest final 
pare a spune că cea mai 
sigură premisă a solidari
tății umane, la răscruce de 
vremi, rămine angajarea 
de partea acelor forțe ce 
apără integritatea morală 
a omului.

Personajul cel mai lnte-

Întîlnirea“
neincrederii și nesiguran
ței. E adevărat, in genere, 
împrejurările, ca și perso
najele nu sint dintre cele 
mai verosimile, nici dintre 
cele mai neconvenționale, 
și există și situații ce sună 
livresc ori de- la care ai 
mari așteptări și care de
turnează în gol. Trebuie să 
recunoaștem însă că fil
mul rescrie ecuația iniția
lă sub forma unor ecuații 
cu din ce în ce mai multe 
necunoscute. Jocuri ale în- 
tîmplării și jocuri ale ne
cesității, tentative de a-1 
prinde pe „celălalt" și es
chivele pentru a nu deveni 
prada lui întrețin o conti
nuă. crescândă ambiguitate 
asupra identităților, accen- 
tuind sentimentul că ne 
aflăm in fața unor grele 
încercări, a unei curse fără 
ieșire.

Misterul va plana cel mai 
mult asupra „străinului" 
mai sus-amintit, cu biogra
fia lui vagă, cu psihicul lui 
greu de pătruns și hotări-

de tensiunea umană, at
mosfera terifiantă și plină 
(chiar prea plină !) de sim
boluri și amenințătoare 
premoniții dramatice — se 
impune atenției, deși palid 

-marcată, tentativa prefigu
rării unei viziuni mai nu
anțate. mai sensibil uma
ne asupra eroilor. Realiza
torii aspiră să adincească 
stări și trăiri — insistind 
îndelung pe expresivitatea 
chipurilor,, ce se privesc in 
tăcere (tăcere nu o dată 
mai sugestivă ca dialogul 
pe alocuri redundant, pe 
alocuri nefiresc). Portreti
zarea este, cum s-a remar
cat, una din dimensiunile 
cele mai bine realizate ale 
filmului, opțiunea in do
meniul actoricesc dindu-și 
mina cu ' talentul actorilor 
și arta operatorilor.

Filialul peliculei semna
te de Bujor Nedelcovici și 
Sergiu Nicolaescu, acel 
„sfirșit fără iluzii", cel mai 
generos sub raport psiholo
gic, meditativ (dar. totoda-

resânt rămine astfel An
drei Grigoriu (interpretat 
cu admirabil firesc artistic 
și bărbătească sensibilitate 
de Ovidiu Iulitl Moldovan). 
Fostul erou de pe front, 
înspăimîntat la gindul de 
a fi ucis și de a mai ucide, 
refugiat la „marginea lu
mii" este „ajuns" de isto
rie. Ostașii ei din ambele 
tabere dau (la propriu, 
dar mai ales la figurat) 
buzna peste el. Viața e o 
continuă alegere, dar luci
ditatea și calitatea alegerii 
nu e indiferentă — pare a 
fi morala „întilnirii".

Filmul reamintește pri
ceperea Iui Sergiu Nico- 
laescu de a-și alege inter- 
preții-parteneri și de a-i 
pune in valoare (să mai 
amintim de Ioana PaveleȘ- 
cu. Vladimir Găitan), de 
a-și alia colaboratori de 
cert profesionalism (arhi
tecta Gabriela Bubă, crea
toarea decorurilor, ingine
rul A. Salamanian, autorul 
benzii sonore evocatoare și

sensibilizările, operatorii : 
Alexandru Groza și Nico- 
lac Girardi).

Este de remarcat plăce
rea cu care regizorul Ser
giu Nicolaescu creează me
dii, ambianțe pitorești, at
mosferă (ca cea in scena 
de la circiumă, în care, cu- 
Iegîndu-se clipa, se cintă 
„Roata morii" ; ori cea a 

■ cargoului — pe care nem
ții cintau, gîndindu-se pro
babil la copilăria fericită, 
,.O Tannenbaum". Vom re
găsi. de asemenea, con
vingerea cu care se insistă 
(nu suficient de conclu
dent sub aspect dramatic) 

comunicate de 
peisajului, 

și marca 
cum scria un 
conturul de 

vrea să-l dea 
bucuria cu 

și eviden-

pe stările 
contemplarea

• Vom regăsi 
„maestrului", 
contrate, in 
basm pe care 
eroului și in 
care ilustrează 
țiază scenele de luptă, pu- 
nind la bătaie' tot arsena
lul (la indemină) 
surse militare și de efecte 
cinematografice 
lungi, 
sclipesc baionete, răpăie 
mitraliere, explodează gre
nade. țișnesc aruncătoare 
de flăcări, cerul se face 
una cu pămintul, iar per
sonajul principal se ridică 
la proporțiile unui „super
man"). Acesta e interpre
tat in „lntilnirea". de Ser
giu Nicolaescu —■> cu ele
ganța studiată a atitudinii 
și mișcării, cu timbrul 
metalic inconfundabil al 
interpretului comisarului 
Moldovan, cu directețea 
jârivirii filmată -insistent 
din față ori profil in prim 
plan, și cu acel zimbet ce 
devine din ce in ce mai 
trist, odată cu trecerea' 
anilor.

de re-
(scenele

lungite — in cara 
baionete.

i

Natalia STANCU

fjffj

scria semnatarul scri
sorii — nu ih.seamnă 
că ea poate fi trans
formată intr-un 'ade
vărat depozit de fier 
vechi".

Comitetul executiv . 
al Consiliului popu
lar al municipiului 
Slatina, căruia i s-a 
trimis spre cercetare 
sesizarea, ne-a răs
puns că aceasta se 
confirmă. Întreprin
derea județeană pen
tru valorificarea și 
recuperarea materia
lelor refolosibile Olt 
a colectat astfel 
materiale, dar
cauza unor greutăți 
de transport, precum 
și a faptului că uni
tățile furnizoare au 
predat in cea mai 
mare parte materia
lele nesortate șl 
presate, 
tre 
s-au 
mic. 
ție.

de 
din

feroase . și pe strada 
Magaziilor.

Pentru soluționarea 
problemei s-a stabi
lit, împreună cu con
ducerea întreprinde
rii, să șe livreze, pină 
la 30 septembrie a. c„ 
întreaga 
materiale 
pe strada Magaziilor; 
să nu se mai primeas
că de la furnizori 
materiale nesortate 
și nepresate ; să se 
urgenteze lucrările de 
finisare a noului de
pozit, incit 
fie gata în 
al patrulea

cantitate de 
depozitată

acesta să 
trimestrul . 
al anului.

ne- 
că- 
nu

livrările 
beneficiari 

putut face rit- 
In această situa- 
neavmd spații 

adecvate de depozi
tare. „întreprinderea a 
depozitat materialele

Ajutor concret 
pentru moi buna 

organizare 
a muncii 

în cooperativă
„La cooperativa a- 

gricolă de producție 
Țămășeni, județul 
Neamț '— se' semnala 
intr-o scrisoare —

treburile nu .merg 
prea bine, producțiile 
obținute sint mult sub 
nivelul posibilităților, 
președintele și ingine
rul șef ai unității nu 
se preocupă de buna 
organizare a produc
ției și a muncii, con
sumă uneori băuturi 
alcoolice in ' timpul 
serviciului. La secția 
prestări servicii a 
cooperativei s-au fă
cut încadrări nelegale 
de personal, iar soția 
președintelui C.A.P., 
in calitate de gestio
nară la chioșcul de 
vinzare a legumelor 
din unitate, nu-și 
face datoria, nu ține 
la zi evidența intrări
lor și desfacerii pro
duselor, se comportă 
necivilizat față 
cooperatori“.

In răspunsul Co
mitetului județean 
Neamț al P.C.R.. care 
a analizat sesizarea, 
se arătă că verificări
le efectuate de un co
lectiv de activiști de 
partid și de stat au

de

confirmat faptele 
semnalate. A rezultat 
că. intr-adevăr, An
drei Iosub, președin
tele C.A.P. Țămășeni. 
și Constantin Dumi- 
truj inginer-șef, nu 
au dovedit exigența 
necesară in activită
țile de îndrumare și 
control, nu s-au ocu
pat suficient- de asi
gurarea condițiilor 
materiale, de organi
zarea producției și a 
muncii in unitate. 
Așa se și explică de 
ce anul trecut sarci
nile planificate la 
producțiile de griu, 
porumb, sfeclă de za
hăr și in legumicul
tura nu au fost reali
zate deci( in propor
ție de 50—60 la sută.

Pe lingă alte mă
suri menite să îmbu
nătățească activita
tea ■ cooperativei, să 
întărească răspunde
rea in muncă, preșe
dintele și inginerul- 
șef ai C.A.P. Tămă- 
șeni au fost sancțio
nați pe linie de partid

cu „vot 
consiliul 
cere al cooperativei a 
înlocuit pe soția pre
ședintelui din postul 
de gestionară la ' 
chioșcul de vinzare a 
legumelor»; de , ase
menea, a fost înlocuit

de blam"'; 
de condu-

coor- 
al secției 
servicii C. 

căruia

din funcția de 
donator 
prestări 
Cărămidaru. ____
i s-a Imputat și suma 
de 27 307 lei, repre- 
zentind contravaloa
rea retribuției Înca
sată de el ilegal.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul județean Vilcea al P.C.R. : Ca 

urmare-a măsurilor ,de folosire rațională a mij
loacelor de transport auto, mai ales pe traseele 
paralele cu liniile de cale ferată, a fost suspen
dată circulația unor autobuze. Transportul mun
citorilor pe rutele respective a fost preluat de 
C.F.R., cu garniturile de trenuri existente. De 
asemenea, la solicitarea Consiliului popular ju
dețean Vilcea, M.T.Tc. a aprobat introducerea 
unei noi curse de tren muncitorești și înființa
rea a trei puncte de oprire, (in cartierele de lo
cuințe Nord și Ostroveni, precum și pe plat
forma industriei ușoare din Rimnicu Vilcea).

O Miliția municipiului București : în urma 
. controlului efectuat la braseria din vecinătatea 

cinematografului „Cultural" din cartierul Ber- 
ceni s-a constatat că barmana Ioana Iscru vin
dea bere diluată și cu lipsă la măsurătoare. 
Pentru faptele respective i s-a întocmit dosar 
de cercetare.

Gheorghe PÎRVAN
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
r

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul întoarcerii din vizita oficială de prietenie întreprinsă în Re

publica Populară Bulgaria, vă adresez cordiale salutări tovărășești.
Vă doresc dumneavoastră și întregului popor român mult succes în con

strucția socialistă in patria dumneavoastră pentru întărirea unității comuni
tății socialiste in lupta pentru menținerea păcii în lume.

GUSTĂV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Programele 1 și 2 
11,30 Muzică populară

• Cronica zilei

In jurul orei 12,00 — transmisiune di
rectă din jnunicipiul Iași : Adu
narea populară prilejuită de vizita 
de lucru a tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, în județul Iași.

• Muzică populară

Programul 1
15,00 Telex
15,05 Profiluri școlare
15,30 La volan

«15,45 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea loto
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal

• SPORT ® SPORT © SPORT ® SPORT

Actualitatea la șah
© în runda a 6-a a turneului in

terzonal feminin de șah de Ia Tbilisi, 
cele două lidere ale clasamentului au 
fost învinse : Margareta Mureșan cu 
piesele negre a pierdut la Gisela 
Fischdick (R.F. Germania), iar Elena 
Ahmîlovskaia, tot cu negrele, a ce
dat in 32 d? '/nutări partida cu Nina 
Gurieli. Ir Levitina a cîștigat Ia 
Hadilkar, ^everaide a remizat cu
Garcia.*

Bl Un saltimbanc la Polul Nord : PA
TRIA (11 86 25) — 0 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45; 18; 20,15, GLORIA, (47 46 75) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MO
DERN (23 71 01) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
B Cine iubește șl lasă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15, FLOREASCA (33 29 71) — 9 ;
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20 ; CULTURAL 
(83 50 13) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15,
B Așteptînd un tren : LIRA (31 7171)
— 15,30 ; 17,45 20, TOMIS (21 49 46)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
B Intilnirea : DACIA (50 35 94) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
Q Zestrea domniței Ralu : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
E3 Universiada »81 : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16 ; 18 ; 20.
3 Trei oameni periculoși : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15 ; 20.
H Nu este vorba de dragoste : CEN
TRAL (14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
B Popeye marinarul — 9 ; 10,30.;. 12 ;
13,30 ; Saltimbancii — 15,45 ; 18 ; 20 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
B Pasărea albastră — 9 ; 11,15 ; Toa
tă lumea cîntă, rîde și dansează —
13.30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30 : DOINA
(16 35 38).
B Aii Baba și cei 40 de hoți ; GRI- 
VIȚA (17 08 58) - 9 ; 12 ; 16 ; 19.B Nea Mărin miliardar : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 16 ; 18 ; 20.
Q Teheran ’43 : POPULAR (35 15 17)
— 16 ; 19.
B Pirații secolului XX : COSMOS 
(27 54 95) - 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
0 Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
SCALA (11 03 72) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15, FESTIVAL , (15 63 84)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15. •
E3 Coliba unchiului Tom : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9 ; 11,30 ; 14,15 ; 17 ;
19,30.
B Țarcul : CAPITOL (16 29 17) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
SI se spunea Buldozerul : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
B Gozlan ; FEROVIAR (50 51 40) — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 20.
B Cursa infernală : EXCELSIOR 
(64 49 45) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GRĂDINA
FESTIVAL (15 63 84) — 20.
□ Superpolițistul : BUZEȘTÎ (50 43 58)
— 9 ; ,11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19, la grădină
— 20.
Q Singurătatea alergătorului de cursă

• ELEVATOR. -Plck- 
mat“ este un elevator de mate
riale conceput special' de către o 
firmă franceză pentru șantiere
le de restaurare. El poate fi in
stalat și prin locurile cele mai 
înguste, permițînd introducerea 
unei încărcături de ordinul a 
300 kg chiar prin fereastra unui 
imobil fără a periclita exteriorul 
clădirii. Dispozitivul se caracte
rizează printr-un braț telescopic, 
puțind fi rotit la 360’, pe care 
glisează platforma ce ridică în
cărcătura pînă la o înălțime de 
21 m. Se apreciază că „Pickmat" 

• își va găsi o largă utilizare in 
restaurarea vechilor edificii 'de
clarate monumente istorice, la 
renovarea fațadelor și, nu în ul
timul rînd, la deservirea șantie
relor de construcții.

în clasament, pe primul loc. a tre
cut Levitina (U.R.S.S.), cu 4 puncte, 
urmată de ■ Mureșan (România) și 
Ahntilovskaia (U.R.S.S.) — cu cite 3,5 
puncte.
• Cu o rundă înainte de încheie

rea turneului interzonal masculin de 
șah de la Moscova, în clasament con
duce Kasparov (U.R.S.S.), cu 8 
puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Tal (U.R.-S.S.) și Garcia 
(Cuba) — 7,5 puncte, Andersson (Sue
dia) — 7 puncte (1) etc.

Boxeri români
Ia „Memorialul Prohaska11 * * * * * * 18 (Cehoslovacia)

La Ostrava a început turneul 
internațional de box „Memorialul 
Prohaska", la care participă 110 
sportivi din 9 țări, printre care și 
România.

In gala inaugurală, pugiliștii ro
mâni au obținut trei victorii : la ca
tegoria semimuscă Rome Geolfan l-a 
întrecut la puncte pe cehoslova

Juniorii noștri pe primul Ioc 
în clasamentul Balcaniadei de scrimă

Campionatele balcanice de scri
mă pentru juniori s-au încheiat la 
Sofia cu un remarcabil succes al ti
nerilor sportivi români, care au ter
minat învingători în șapte din cele 
opt probe disputate. .

în clasamentul final pe națiuni, 
România a ocupat primul loc cu 105 
puncte, fiind urmată de Bulgaria — 
74 puncte, Iugoslavia — 34 puncte, 
Grecia — 22 puncte și Turcia —> 21 
puncte.

în cîteva
<S> La Liubliana au continuat în

trecerile campionatelor mondiale și 
europene de haltere. La categoria 75 
kg, victoria a revenit principalului 
favorit, sportivul bulgar Ianko Ru- 
6ev, care a realizat două noi recor
duri mondiale : 365 kg la totalul ce
lor două stiluri și 209 kg la „arun
cat". Medaliile de argint și bronz au 
fost cucerite de Mincio Pașov (Bul
garia) — 357.500 kg și, respectiv, Vla
dimir Mihailcv (U.R.S.S.) — 345 kg. 
Clasat pe locul patru, halterofilul ro
mân Dragomir Cioroslan a stabilit 
două noi recorduri naționale la to
talul celor două stiluri — 342,500 kg 
și la stilul „smuls" — 150 kg.

® în cadrul competiției interna
ționale masculine de volei de la Rio 
de Janeiro, selecționata României a 
învins cu scorul de 3—0 (15—9, 15—5, 
15—3) echipa Argentinei.

Alte rezultate : Cehoslovacia — Ca
nada 3—0 ; R.P. Chineză — U.R.S.S. 
3—0.

O Turul ciclist al Bulgariei a con
tinuat cu disputarea a două etape in
tr-o singură zi. în cursul-dimineții s-a 
desfășurat etapa contracronometru 
individual. Sliven — Iambol (25 km), 
ciștigată de bulgarul Nencio Staikov 
în 29’14”. După-amiază a avut loc e- 
tapa a 5-a. cu plecarea in bloc, pe 
traseul Iambol — Burgas. Primul a 
trecut linia de sosire Mihalak, înre
gistrat cu timpul de 2h 23’15”. Ci
cliștii români au sosit cu plutonul 
doi. la 2’21”.

Pe primul loc în Clasamentul ge
neral a trecut Dezici (U.R.S.S.). Mir
cea Romașcanu (România) se află 
pe locul șapte, la 2’26”. în clasamen
tul general pe echipe conduce R.D. 
Germană, urmată de Polonia și Bul

20.45 Pentru curtea și grădina dv.
20>55 Film artistic : „Gimnasta44 

Premieră pe țară
Regia Larry Ellikan

21.45 în lumina reflectoarelor — balet 
clasic și contemporan

22.15 Telejurnal

Programul 2

15,00 Varietăți... varietăți
J6,00 Generația deceniului IX 

„Cu tot ce am aparțin acestui pă- 
mînt“. Dezbatere

16.15 Melodii populare instrumentale
16.45 Pagini din istoria teatrului româ

nesc. Episodul 10 : Teatrul cel 
Mare. Prezintă Radu Beligan

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal
20.45 Stagiunile muzicale 1982—1983 

Concertul Filarmonicii „George 
Enescu“
Dirijor Mihai Brediceanu
Soliști f Jerome Ldwenthal 
(S.U.A.), Adina Iurașcu, David 
Ohaneslan

22.15 Telejurnal.

In penultima rundă, a 12-a, Kas
parov a cîștigat la Gheorghiu, Chris
tiansen l-a învins pe Rodriguez, în 
timp ce partidele Tal — Quinteros 
și Garcia — Andersson s-au inche- 
iat remiză.
• La ediția 1982 a tradiționalului tur

neu feminin de șah organizat de 
clubul sportiv Medicina Timișoara 
au fost prezente trei mari maestre 
internaționale, 6 maestre internațio
nale și 5 maestre din 7 țări (Bulga
ria, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
R.D.G., R.F.G., România). La capă
tul celor 13 runde, victoria a fost 
cucerită de marea maestră bulgară 
Tatiana Lemaciko, care a acumulat 
10 puncte. Pe locul al doilea s-a cla
sat maestra internațională Dana 
Nuțu-Terescenco (Medicina Timișoa
ra) cu 8.5 puncte. (Cezar Ioana, co
respondentul „Scînteii").

cul Misko, la categoria pană Abla- 
din Farcdin a obținut decizia Ia 
puncte în meciul cu polonezul Tu- 
rowski, iar in limitele categoriei se- 
mimijlocie Ion Corneanu a dispus la 
puncte de bulgarul Țvetkov. Dănuț 
Gontariu (categoria semigrea) a 
pierdut la puncte (decizie 3—2) in- 
tîlnirea cu Laburda (Cehoslovacia).

in ultima zi a competiției, echipa 
de spadă a României (Adrian Calciș- 
că. Sorin Saitoc, Marcel Savaniu și 
Alexandru Marin) a cucerit medalia 
de aur, pe locurile următoare cla- 
sîndu-se formațiile Bulgariei și Iu
goslaviei. în proba feminină de flo
retă, victoria a revenit selecționatei 
României (Reca Lazăr, Halvina Io- 
nescu, Cornelia Chclaru și Georgeta 

•Beca), urmată de formațiile Bulga
riei și Iugoslaviei.

rînduri
gâria. Formația României a coborît 
pe locul 7.

• Ultima probă a campionatului 
mondial de automobilism (formula I) 
se va desfășura simbâtă, 25 septem
brie. pe circuitul de la Las Vegas 
și va reuni la start pe cei mai va
loroși piloți din lume.

înaintea acestei curse, _ decisivă 
pentru stabilirea noului campion 
mondial, in clasament conduce Keke 
Rosberg (Finlanda) — 42 puncte, ur
mat de Didier Pironi (Franța) — 39 
puncte și John Watson (Anglia) 
33 puncte.

® în cel de-al doilea meci al tur
neului ■ pe care-1 întreprinde in 
U.R.S.S., echipa de rugbidft.C. Grivi- 
ța roșie a întîlnit la Moscova forma
ția locală Lokomotiv. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 15—12 (3—6) in 
favoarea rugbiștilor sovietici.
\

© Cea de-a 62-a ediție a tradițio
nalei curse internaționale cicliste Pa
ris — Bruxelles a revenit olandezu
lui Jacques Hanegraaf, cronometrat 
pe distanta de, 268 km în 7h 1|’. La 
o secundă a sosit plutonul în care 
se aflau, printre alții, francezul Ber
nard Hinault și italianul Giuseppe 
Saronni, cotați ca favoriți ai cursei.

■ • Cunoscutul tenisman suedez 
Bjorn Borg a confirmat că va parti
cipa la marele turneu internațional 
de la Anvers, ce va reuni la sfîr- 
șilul lunii noiembrie pe cei mai va
loroși jucători din lume. Pină a- 

■tunci, Bor’g va fi prezent la un tur
neu programat in ultimele zile ale 
lunii septembrie, la Atlanta (S.U.A.), 
^lături de americanii Jimmy Connors 
și Vitas Gerulaitis și va susține o 
serie de meciuri demonstrative în 
Canada și Australia.

Sosirea în Capitala a secretarului general 
al Partidului Liberal Democrat din Japonia

La invitația Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, joi a sosit in Capitală 
SusurHu Nikaido, secretar general al 
Partidului Liberal Democrat din 
Japonia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întimpinat de to
varășa Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S., de alte persoane oficiale.

Au fost de față Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București, 
și membri ai ambasadei.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, s-a întîlnit, in 
cursul după-amiezii, cu secretarul 
general al P.L.D. din Japonia.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme ale raporturilor ro- 
mâno-japoneze și a fost exprimată 
dorința reciprocă pentru amplifica
rea conlucrării dintre cele două țări

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 24 

septembrie ora 21 — 27 septembrie ora 
21. In țară : Vremea va fi răcoroasă 
mai ales la Începutul intervalului cu 
cerul parțial noros în primele zile. 

' Vor cădea ploi locale și burnițe. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 

cinema

„România-film" prezintă:

„Femeia din Ursa Mare"
Film realizat de Adrian Petringenaru, după un scenariu de Paul Eugen 

Banciu
O producție a Casei de filme 5

Muzica : Cornelia Tăutu ; decorurile : arh. Marga Moldovan ; montajul : 
lulia Vincenz; sunetul: ing. Daniel Russu ; imaginea: Doru Segal. Cu: 
Florina Cercel, Dorel Vișan, Emqnoil Petruț, Petru Felezeu, Ioana Cră- 
ciuneScu, Matei Alexandru, Marieta Răreș, Rodica Popescu, Simion Hetea, 
Andrei Torok, Alexandru Virgil Platon, Octavian Cosmuță, Igor Dobrescu, 
Aarian Ștefănescu, Niță Pampu, Gheorghe Mazilu. Film realizat in stu

diourile Centrului de producție cinematografică „București"

pe plan politic, pentru extinderea 
schimburilor comerciale și dinamiza
rea cooperării economice, a legături
lor tehnico-științifice și din alte do
menii de interes comun. A avut loc, 
totodată, un schimb de păreri cu pri
vire la unele aspecte ale situației in
ternaționale, subliniindu-se utilitatea 
intensificării conlucrării româno- 
japoneze pentru o politică de pace, 
colaborare, dezarmare și securitate 
internațională.

Oaspetele japonez a avut, de ase
menea, o Întrevedere cu Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, secre
tar al Consiliului Național al 
F.D.U.S., prilej cu care au fost discu
tate probleme ale relațiilor dintre 
F.D.U.S. și P.L.D. din Japonia.

La intrevederi a participat Takaaki 
Hasegawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

(Agprpres)

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade mai coborîte în es
tul Transilvaniei, iar cele maxime între 
15 și 25 grade. Dimineața, local, se va 
produce ceață. în București.; Vremea 
va fi răcoroasă cu cerul -schimbător fa
vorabil ploii mai ales în primele zile. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 9 și 12 grade, iar maximele între 
19 și 22 grade. Dimineața, ceață slabă. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

lungă : UNION (13 49 04) — 9,15 ;
13,30 ; 16 ; 19,15.
B Colosul din Rhodes : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 18,30.
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30 ; 17,43 ; 
20, VIITORUL (11 48 03) — 14 ; 16 ; 18 ; 
20.
B Bunul meU vecin Sam : PACEA 
(60 30 85) - 11 ; 15,30 ; 18,30, GRA
DINA LIRA — 19,45. '
B Provocarea dragonului : VOLGA 
(79 71 26) — 3 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15, MUNCA (21 50 97) — 15 ;
17,15 ; 19,30.
B O fată fericită : STUDIO (59 53 15) 
— 10 ; 12 ; .14 ; 16 ; 18 ; 20, AURORA 
(33 04 66) — 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
B Lanțul amintirilor : FLACĂRA
(20 33 40) — 10,30 ; 13,30 ; 16,30 ; 19,15. 
B Safari Express : ARTA (21 31 86) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, la gră
dină — 19,15, PARC HOTEL (17 08 58) 
—' 20,15.
B Eroii de Ia Telemark : GRAblNA 
CAPITOL (16 29 17) — 19,45.
fl Acel blestemat tren blindat • GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) - 20.
B Visul de argint al alergătorului: 
GRĂDINA MODERN (23 71 01) —
19,45.
B Polițist sau delincvent : GRADINA 
TOMIS (21 49 46) — 19,45.
B Sandokan, tigrul Mâlayeziei : ARE
NELE ROMANE (75 77 20) — 20.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 19,30 ; 
(sala Atelier) : Gimnastica «sentimen
tală — 19.
B Filarmonica „George Enescu*  
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Jerome Lowenthal —■ (S.U.A.)
— 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 
Menajeria de sticlă — 19,30 ; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Barbul 
VăCftrescul și Occisio Gregorii —
19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
H Teatrul, „Nottarâ*  (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olim- 
pla — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Ordinatorul — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical ,,C Tănase44 
(15 56 78, saja Savoy) : Funcționarul 
de la Domenii — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia Română* 4 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cîntec
— 18,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu* * * 4 9 (12 27 45) : 
Un bărbat și mai multe femei (pre
mieră) — 19,30.
B Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19 30.
■ Teatrul’ ’„Țăndărică" (15 23 77, ta 
clubul I.C.T.B.) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — io.

Joi dimineața, delegația Camerei 
deputaților din Congresul Republicii 
Venezuela, condusă de deputatul O- 
mar Higueras, care se află intr-o vi
zită în țara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale, a avut o în
trevedere la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale cu tovarășul Ion. M. 
Nicolae, mirțistru secretar de stat. în 
timpul întrevederii, relevîndu-se 
cursul ascendent pe care l-au cunos
cut relațiile dintre România și Vene
zuela in spiritul înțelegerilor stabili
te cu prilejul întîlnirilor și convorbi
rilor la nivel înalt, au fost eviden
țiate posibilitățile pe care le oferă e- 
conomiile celor două țări pentru dez
voltarea colaborării economice bila
terale, pentru lărgirea și. diversifica
rea schimburilor comerciale româno- 
venezuelene in interesul ambelor 
țări și popoare, al cooperării între 
toate națiunile lumii.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația parlamentară din Ve
nezuela a vizitat obiective economi
ce și social-culturale din Capitală și 
județul Prahova.

★
Delegația Procuraturii R.P. Bulga

ria, condusă de procurorul general 
Konstandin Litov. care s-a aflat în- 
tr-o vizită în țara noastră,' a fost 
primită de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Nicolae Popovici, procuror general 
al Republicii Socialiste România.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri la Procu
ratura Generală, Ministerul de In
terne, Ministerul Justiției. Tribunalul 
Suprem, procuraturile județene Ar
geș și Sibiu. De asemenea, delegația 
a vizitat obiective economice și cul
turale din județele Argeș și Sibiu și 
a fost primită de tovarășul Ion Sîr- 
bu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., și de tova
rășul Vasile Bărbuleț, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R.

★
în organizarea Uniunii scriitorilor 

din Republica Socialistă Româ
nia și a comitetului județean de

»Afaceri veroase din manipularea conștiințelor
Proliferarea sectelor în țările occidentale, în condițiile accentuării 

crizei economice și ale multiplelor ei consecințe negative pe plan social, 
ideologic și moral, stirnește o tot mai mare îngrijorare. Este o realitate Jcă 
tocmai in asemenea împrejurări dificile sectele recurg la specularea mistică 
a condiției individului, a confruntării cu probleme tot mai dure ale existen
ței, urmărind să dezorienteze și să debusoleze mai ales tineretul, să abată 
pe oameni de la problemele sociale acute și de la căile luptei pentrp 
învingerea dificultăților. '

Nocivitatea activității sectelor cf devenit atit de evidentă și de îngri
jorătoare, îneît oamenii lucizi încep să se organizeze și să acționeze 
pentru combaterea lor. in ultima vreme, au apărut comisii științifice care 
studiază influența sectelor asupra sănătății poporului, asociații de părinți 
'îngrijorați, procese, intentate de foști membri, care, treziți la realitate, aduc 
sectele in fața justiției: O asemenea asociație, intitulată ,.Organizația pentru 
apărarea individului și familiei", funcționează în Belgia; un reprezentant al 
ei, dr. Van den Wyngaert, a acordat revistei belgiene de limbă flamandă 
„HUMO" un amplu interviu în problema sectelor, care constituie, un ade
vărat rechizitoriu ia adresa activității lor profund dăunătoare. Redăm mai 
jos extrase din acest interviu:

La întrebarea ce definește o sectă, 
dr. Van den Wyngaert răspunde, 
precizind că trebuie făcută o deose
bire netă intre sectă și cultul religios 
autorizat de lege : secta urmărește 
in principal depersonalizarea. Există 
în Belgia uri număr de grupări care 
nu fac decît să distrugă sisterriatic 
simțul realității la. oameni, astfel 
incit aceștia nu mai sînt în stare să 
facă deosebire între real și ireal. în 
aceasta nu este nimic misterios : 
este tocmai ceea ce se cheamă 
manipularea creierelor.

Un prim aspect care definește 
manipularea creierelor de către sec- 
tanți este „controlul asupra mediu
lui". în scopul asigurării acestui' con
trol, în diferite secte — cea a lui 
Moon, cea denumită „Kinderen van 
God“ (Copiii lui Dumnezeu), cea a 
lui Krishna — membrii ei încep'să 
locuiască laolaltă în centre. în unele 
din aceste centre nu există decît 
mari săli de dormit în comun. în a- 
ceste condiții, membrii lor nu mai au 
nici o intimitate personală, ceea ce 
favorizează un control deplin asupra 
lor. Iar prin faptul că nu dispun de 
nici un mijloc financiar propriu, et 
devin complet dependent! de grup. 
Alte grupări, ca „Assemblies of God" 
și „Ambassador’s College", care fac 
parte din „Mișcarea Pikster", le per
mit membrilor lor să locuiască Ia ei 
acasă, dar le ocupă atit de mult 
timpul, incit aceștia își abandonează 
toți prietenii precum și obiceiurile 
de dinainte de intrarea in sectă. De 
la această dată, totul se învîrtește în 
jurul „bisericii" respective, astfel incit 
ajung să nu mai aibă legături decît 
cu membrii sectei. De asemenea, este 
tipic ca secta să decidă în toate pri
vințele, inclusiv în probleme din cele 
mai intime : unde să locuiești, cum 
să te îmbraci (în secta lui Baghwan, 
bunăoară, se poartă numai roșu), ce 
să mănînci și chiar — așa cum se 
intimplă in secta Moon — cu cine să 
te căsătorești. Mai mult: secta 
intervine pînă și în viața conjugală 
a membrilor ei. Bineînțeles, unele 
obligă pe membrii săi să acorde sec
tei sprijin financiar. Se exercită pre
siuni puternice care fad c^ aderen
tul să aducă tot ce cîștigă.' ba une
ori li se nretinde și mai mult.

în continuare, în interviu se sub
liniază că, pentru a putea exercita 
un control cit mai deplin asupra 
membrilor săi, secta caută să-i men
țină pe' aceștia cit mai izolați de 
restul oamenilor și să-i lipsească de 
orice informații din afară. în acest 
sens, secta Baghwan a mers pînă 
acolo incit propovâduiește că „nu 
există prietenie, relațiile prietenești 
sînt doar o fațadă, o aparență", că 
„pină și soția te exploatează" ; de 

cultură și educație socialistă, joi, 
la Cluj-Napoca, s-a desfășurat o 
suită de manifestări marcind îm
plinirea a 100 de ani de la naște
rea scriitorului Ion Agârbiceanu. 
Astfel, la Biblioteca centrală univer
sitară a fost vernisată o expoziție ce 
prezintă activitatea Iui literară, iar 
la Teatrul Național din localitate a 
avut loc prezentarea volumului „Cea
suri de seară cu Ion Agârbiceanu", 
apărut la editura „Dacia". în conti
nuare, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oameni ai 
muncii, de cultură și artă, studenți 
și elevi au luat parte la o adunare 
omagială. Au fost prezenți Dumitru 
Radu Popescu, președintele Uniunii 
scriitorilor, alți reprezentanți de 
frunte ai literelor românești. Festivi
tatea s-a încheiat cu un spectacol li
terar susținut de slujitori ai scenei 
teatrului-gazdă.

★
‘La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România .s-a des
chis, joi, o expoziție fotodocumenta- 
ră din Republica Democrată Germa
nă. Expoziția înfățișează, în imagini 
sugestive, aspecte esențiale ale con
struirii societății socialiste în R.D. 
Germană, ale importantelor realizări 
dobîndite în «toate domeniile de acti
vitate de oamenii muncii din a- 
ceastă țară, sub conducerea Partidu
lui Socialist Unit din Germania, în 
cei 33 de ani care au trecut de la în
temeierea republicii. Sînt ilustrate 
pe larg relațiile de prietenie și cola
borare pe multiple planuri statorni
cite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Germa
nia, între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă.

Un loc aparte îl ocupă. în acest 
cadru, intîlnirile și convorbirile din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, numeroase lucrări 
redind aspecte semnificative ale vizi
telor reciproce de prietenie efectua
te de tovarășii Nicolae Ceaușescu și1 
Erich Honecker.

în alocuțiunile rostite la festivita
tea de deschidere, Nicolae Cioroiu, 
directorul Muzeului de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, și 

aceea, trebuie să te eliberezi în inte
rior de ea si — culmea — recomandă 
chiar „să faci în așa fel incit să nu 
te simți tatăl copiilor tăi". Cei care 
au dat viață sectantului sint descon-

Un aspru rechizitoriu 
la adresa activității 
sectelor, în revista 
belgiană „Hurno"

siderați „chiar huliți sistematic" — 
precizează Wyngaert. Astfel, Moon 
scrie textual : „Părinții au singe de 
Satana in ei“. La „scientologi", cu- 
vîntul ..mamă" este o adevărată 
înjurătură. „Dianetics", o carte de 
scientologie, conține unul din cele 
mai infame texte ce s-a putut citi 
Vreodată : „dacă părinții se opun ca 
copilul lor să facă scientologie, în
seamnă că mama are ceva de as
cuns". Astfel, relațiile de singe, ca și 
relațiile de prietenie sint suspecte. O 
singură autoritate părintească trebuie 
să recunoască și să respecte sectan
tul : aceeș a șefului sectei,, „adevăra
tul" tată al membrilor sectei.

Un al doilea^ aspect ce caracteri
zează o sectă este „manipularea 
mistică" a conștiințelor. Lucrurile 
sint astfel prezentate, incit sectantul 
să fie convins că servește un „țel 
înalt". Șeful de sectă Smile vinde 
săpun biologic; nu pentru bani, 
ci... pentru a salva mediul în
conjurător. Krishna pretinde că 
salvarea constă in meditație ; dar a 
lucra pentru Krishna reprezintă tot 
„meditație". Deci, dacă de dimineața 
pină seara nu faci 'altceva decît să 
vinzi broșurile „Krishna" se cheamă 
că „meditezi".

Definitoriu pentru o sectă este și 
„cultul spovedaniei". ,car,e îl obligă pe 
sectant să destăinuiască grupului sau 
conducătorului ceea ce are pe suflet, 
în interviu este descris astfel 
acest „cult": în timpul unei reuniuni 
a aderenților în secta „Pikster", ci
neva incepe să „vorbească deodată in 
limbi diferite — ceea ce vrea să 
spună că prin intermediul lui vor
bește „Sfîntul Duh". Sunetele scoa
se de respectivul individ sînt traduse 
de un altul. „Trebuie să mergi pe 
un munte înalt". Cui, din cei pre
zenți, îi este adresat mesajul? Și ce 
vrea să spună? Acela care crede că 
mesajul e pentru el, începe să înșire 
păcatele pe care le-a făcut. Dacă mai 
tîrziu credința începe să slăbească, 
mărturisirea e folosită împotriva ce
lui care a făcut-o : „Iți mai amintești 

dr. Siegfried Bock, ambasadorul 
R.D.G. la București, au subliniat 
cursul ascendent al relațiilor de prie
tenie dintqe țările, partidele și po
poarele noastre, relații ce-și găsesc o 
vie ilustrare în colaborarea și coope
rarea bilaterală fructuoasă în diferite 
domenii de activițate.

La deschiderea expoziției au par
ticipat Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Dumitru Necșoiu, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
activiști de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic. Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

★
Sala „Arghezi" din Capitală găz

duiește, incepind- de joi, o expoziție 
de discuri și partituri din Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

Sînt expuse discuri de diferite ti
puri, mape de discuri, partituri, lu
crări din domeniul muzicii, expona
tele ilustrând bogata, activitate pe 
care o desfășoară instituțiile specia
lizate din țara prietenă, în domeniul 
valorificării și popularizării patrimo
niului muzical național și universal, 
precum și a celor mai valoroase și 
îndrăgite creații din literatura autoh
tonă și folclorul cehoslovac.

Compozitorul Zeno Vancea, vice
președinte al Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor, și Pavoi Felegi, șef 
de sector la editura „Opus" din Bra
tislava, au subliniat la vernisaj im
portanța schimburilor culturale ro- 
mâno-cehoslovace pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă.

La deschiderea expoziției au par
ticipat Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion Gă
leteanu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialistă, com
pozitori, critici muzicali, alți oameni 
de cultură șj artă, un numeros pu
blic.

’Au fost prezenți Josef Simon, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

\

ce mai zicea Sfintul Duh despre tine 
atunci ?“.

Renunțarea la propria identitate 
este, de asemenea, o cerință a prac
ticilor sectelor. Omul este fundamen
tal rău și trebuie să fie reformat. 
Perceperea ta este ireală — pretinde 
Baghwan. Memoria îți este proastă ; 
deprinderile sint greșite ; nu te poți 
baza pe sentimentele tale ; voința 
nu-ți este liberă ; scara ta de valori 
— necorespunzătoare. Deci, trebuie 
să te lepezi de propria identitate pen
tru a putea căpăta una nouă.

Cum se_ face că majoritatea sectan- 
ților sînt 'oameni cu oarecare cultură? 
La această întrebare a revistei bel
giene, Van den Wyngaert răspunde : 
Un muncitor este și rămine de obicei 
cu picioarele pe pămînt. El este 
preocupat de grijile cotidiene ; apoi 
mai sînt și cuvintele confuze [fo
losite în cadrul ..ritualurilor" sectelor. 
De aceea va spune: „pentru mine 
toate acestea sint vax“. în schimb, | cel 
cu ceva studii se va lăsa mai ușor 
prins ; el se jenează, să admită căi nu 
înțelege ceva. Și Moon știe să folo
sească foarte bine aceste' slăbiciuni 
în interesul său personal. Nu în- 
timplător și el. și Krishna, cu medi- 

. tația lui transcedentală, iși au cu 
'toții castelele lor ift Ardeni sau aiu
rea.

în continuare, în interviu se dau 
amănunte în legătură cu răspîndirea 

x sectelor in diferite^ țări, îndeosebi în 
Belgia, precizîndu-se că numai în 
această țară există 35 de secte care 
se îndeletnicesc cu „manipularea 
creierelor". între acestea este și „Me
ditația transcedentală", despre care 
Wyngaert afirmă : la început, pare 
nevinovată, dar. pe măsura inițierii, 
incepe manipularea creierului. De- 
mascindu-se inconsistența și falsita
tea afirmațiilor adepților „Meditației 
transcedentale", în interviu Se spun 
următoarele : Aceștia au răspîndit 
fotografii trucate despre oameni care 
plutesc. Rugindu-i să arate dacă 
pot într-adevăr pluti, ei spun: „Nu 
e voie, pentru că numai inițiații 
trebuie să vadă asta". Un director de 
fabrică m-a sunat ca să-mi spună că 
am atacat prea fanatic „Meditația 
transcedentală". El a spus: „Eu sînt 
convins că am să pot merge odată pe 
apă, la fel ca Isus“. Ceea ce pentru 
mine a fost picătura. care a umplut 
paharul. Dacă ai ajuns să faci pe 
cineva să creadă așa ceva, atunci în
seamnă că poți face ce,vrei din el.

Un inginer englez, care se dusese 
in Elveția pentru o sesiune de șapte 
zile a vMeditației transcedentale", a 
fost întrebat: „Poți deja să plutești?". 
„Nu, a răspuns, dar cind sar în sus 
cobor deja mai lent pe pămint". 
Dacă un bărbat cu studiile lui 
încbpe să spună așa ceva, atunci te 
întrebi: ce ravagii s-au produs în 
capul lui?!

în concluzia interviului, reprezen
tantul „Organizației pentru apărarea 
individului și a familiei", caracteri
zează astfel nocivitatea activității 
sectelor. Dacă orbești pe cineva, in- 
țepindu-i sistematic ochii cu raze de 
lumină, acest lucru se pedepsește. 
Dacă cineva îți .distruge cu tehnici 
similare simțul realității, înseamnă 
același lucru și trebuie pedepsit. 
Noi vrem ca simțurile, memoria, ca
pacitatea de gindire ale oamenilor să 
nu fie alterate. Un prim pas este or
ganizarea unui grup de studiu, for
mat din psihiatri, psihologi și filozofi, 
care șă cerceteze fenomenul. Al doi
lea pas este de a da în judecată sec
tele, trăgîndu-le la răspundere pen
tru ravagiile pe care le produc — se 
spune în încheierea interviului.

® MINICENTRALĂ E- 
OLIANĂ PENTRU IRIGA
ȚII La iUniversitatea tehnică 
din Viena a fost concepută o 
minicentrală eoliană, cu o pu
tere de 1,5 kW, care poate pune 
in mișcare pompe pentru iriga
rea a cel puțin 3 hectare. Cen
trala eoliană, ale cărei palete au 
un diametru de trei metri, este 
transportabilă și poate fi insta
lată în orice regiune in care bate 
vîntul.

• CĂRBUNE INFERI
OR LA FABRICAREA 
FONTEI. După patru ani de 
cercetări intense, la uzina Ba- 
dische Stahlwerke din Kehl 
(R.F.G.), a fost pus la punct un 

procedeu care permite folosirea, 
la fabricarea fontei în cuptoa
rele înalte, a unor cărbuni de 
calitate inferioară în loc de cocs.

• FLASH SUBMARIN. 
Insuficiența luminii în profunzi
mea straturilor submarine creea
ză serioase dificultăți ,acțiunilor 
de fotografiere sau filmare la a- 
dîncime, și aceasta mai ales 
cind operatorul folosește pelicu
lă color. în acest caz trebuie să 
recurgă la un flash care să fur
nizeze lumină suficientă. Un ast
fel de dispozitiv a fost realizat 
de societatea japoneză Toshiba. 
Flash-ul poate rezista la o pre
siune echivalentă cu cea exis
tentă la 60 m adîncime și, ceea 
ce este mal remarcabil, se re
glează automat grație unui cal

culator și unei celule fotoelec- 
trice care-i sint incorporate.

® PRIMELE PLANTE 
DE PE PĂMINT. Geologi 
din Arhanghelsk au descoperit 
pe țărmul Mării Bareriț o plantă 
relicvă care a stîrnit senzație in 
rîndurile paleontologilor și pa- 
leobotaniștilor sovietici. Pe pla
ca de piatră despicată de lovitu
rile ciocanelor geologilor au ă- 
părttt, ca intr-un basorelief, par
tea superioară a trunchiului, ra
murile și chiar rămurelele unei 
plante din devonianul superior, 
neintîlnită pină acum nicăieri. 

Ea aparține primelor specii de 
plante care au crescut pe plane
ta noastră și a căpătat denumi
rea de „Ludovatia, după denu
mirea locului unde a fost găsită. 
Pe baza fragmentelor scoase Ia 
iveală, savanții apreciază că era 
vorba de un adevărat copac, 
înalt de 4—5 metri, avînd un 
trunchi de peste' 10 centimetri.

• MAI SCUMP DECÎT 
AURUL. Crescătoria de șerpi 
din Weissensee (R.D. Germană) 
realizează venituri de invidiat 
din vînzarea veninului. Un gram 
de venin, produs atit de prețios 

pentru Industria farmaceutică, 
este de 12 ori mal scump decît 
un gram de aur. Din el se poa
te fabrica o tonă de unguent an- 
tireumatic.

® BICICLETA REDIVI- 
VUS. Brazilia trăiește în era 
bicicletei, scriu ziarele din Rio 
de Janeiro, informind că numai 
in primele șase luni ale acestui 
an s-au vîndut peste un milion 
de biciclete. Revista „Visao" 
precizează că in intreaga țâră 
există peste 14 milioane de bi
ciclete, adică una la nouă locu
itori. în marile orașe s-au con
struit drumuri speciale pentru 
biciclete. Interesul neobișnuit 
pentru acest miiloc de locomo
ție, scriu ziarele, este explicat 
prin starea precâră a transpor
tului urban și mai cu seamă 

prin scumpirea considerabilă a 
benzinei.

• NOCIVITATEA FU
MATULUI. Asociația de luptă 
îțnpotriva cancerului consideră 
ca tutunul este răspunzător de 
moartea în fiecare an a circa 
325 000 de americani. Oamenii 
de știință apreciază că cel puțin 
30 la sută din cazurile de cancer, 
în special pulmonar, sint provo
cate de fumat. Deși cantitatea 
de nicotină a fost redusă Ia a- 
numite categorii de țigări, spe
cialiștii estimează că măsura 
este total ineficace. Directorul 
Institutului național american 
pentru cancer, dr. Vincent de 
Vita, este categoric în acest 
sens : „Nu cred că există țiga
ră nepericuloasă" — a declarat 
el — adăugind că institutul pe 

care îl conduce a abandonat de
finitiv cercetările asupra unei 
țigări care nu ar fi cancerigenă.

• EVOLUȚIA MODEI. 
Un specialist britanic in pro
bleme de modă a alcătuit un ta
bel al evoluției pe care o cu
noaște îmbrăcămintea, mai ales 
cea feminină. Potrivit acestei 
cronologii, tu cinci ani inainte 
de a fi modernă, imbrăcămintea 
este... imorală ; cu trei ani îna
inte — devine doar țipătoare ; 
cu un an inainte — curajoasă. 
Cînd ajunge a fi la modă, este 
frumoasă. La un an după dispa
riția modei respective — lipsită 
de gust. După cinci ani — urită. 
după 20 — comică, după 30 — 
originală. După jumătate de 
veac devine romantică și după 
un secol — ori revine, ori este 
socotită inimitabilă.
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înfăptuirea dezarmării—problemă crucială
pentru soarta întregii omeniri

Cuvîntarea președintelui Republicii Filipine
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Țn discursul rostit în Adunarea 
Generala - a O.N.U., președintele Re
publicii Filipine, Ferdinand Marcos, 
s-a referit pe larg la problema dezar
mării. pe care a calificat-o drept 
crucială pentru soarta omenirii. 
Cursa înarmărilor — a spus el — a 
atins proporții iraționale, absorbind 
in prezent circa 700 miliarde dolari, 
sumă ce ar putea'fi .întrebuințată in 
folosul economiei mondiale. Vorbi
torul a adresat marilor puteri apelul 
de a trece la distrugerea armelor nu
cleare, folosind in acest scop pro
gresele oferite de știința și tehnolo
gia contemporane.

Pe de altă parte, președintele Mar
cos a reafirmat sprijinul deplin al 
țării sale față de întărirea mecanis-

mului O.N.U. în vederea reglemen
tării pașnice a conflictelor regionale, 
precum și făță de inițiativele Națiu
nilor Unite in direcția realizării unei 
dezarmări globale. în sfîrșit. el și-a 
exprimat speranța că noua sesiune a 
Adunării Generale , poate contribui 
Ia lansarea negocierilor globale in
tre țările bogate și cele sărace. în in
teresul întăririi cooperării economi
ce internaționale.

★

Biroul Adunării Generale a O.N.U. 
a aprobat ordinea de zi a celei de-a 
37-a sesiuni anuale, care cuprinde 
138 de puncte. Aceste puncte urmea
ză să fie repartizate spre examinare 
fie în plenara Adunării Generale, fie 
in cele șapte comitete principale ale 
acesteia.

„Este de datoria tuturor țărilor să acționeze

pentru reluarea politicii de destindere"
VIENA 23 (Agerpres). — Primul 

ministru al Finlandei, Kalevi Sorsa, 
aflat in vizită oficială, la Viena, a 
fost primit de președintele Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger, informează 
agenția Associated Press. El a con
ferit, de asemened, cu cancelarul 
Bruno Kreisky, în legătură cu re
lațiile bilaterale, probleme privind 
securitatea și 'cooperarea pe con
tinentul european și evoluțiile din 
Orientul Mijlociu,

Potrivit agenției Taniug, cancela
rul austriac q subliniat, în cadrul 
convorbirilor, că este de datoria tu
turor țărilor să acționeze pentru re-

luarea politicii de destindere, în- 
trucît singura alternativă a aces
teia nu poate fi decît confruntarea. 
La rindul său, premierul finlandez 
Kalevi Sorsa, a atras atenția asu
pra faptului că actualele evoluții 
periculoase, pe plan internațional 
afectează tot ce s-a realizat în co
mun în domeniul securității și coo- 
----i.:: ------— :----------- să Je ac.

asemenea 
a se pune 
Toate ță- 
că singu-

perării, ceea ce impune 
ționeze pentru a opri un 
curs, pentru a se limita și 
capăt cursei înarmărilor, 
rile trebuie să considere 
ra politică realistă nu poate fi de- 
cît cea a negocierilor pentru so
luționarea pașnică a problemelor.

BELGIA

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Delegația parlamentară română, 
condusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale. aflată in vizită oficială de 
prietenie in Belgia, la invitația par
lamentului belgian, a avut o între
vedere cu un grup de senatori și 
deputați, in frunte cu Ward Leemans 
și Jean Defraigne, președintele Se
natului și, respectiv, al Camerei Re
prezentanților.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un larg și util schimb de ve
deri cu privire la activitatea celor 
două parlamente pe plan intern și 
extern, la acțiunile pe care Ie pro
movează in cadrul Uniunii Interpar
lamentare. S-a dat o înaltă aprecie
re realizărilor obținute de poporul 
român in dezvoltarea economico-so- 
cială a țării, progreselor in dome-

niile învățămintului. sănătății, 
turii. al creșterii nivelului de 
precum și roiului activ 
România în viața internațională in 
favoarea păcii, destinderii și colabo
rării.

Subliniindu-se identitatea de ve
deri în majoritatea problemelor dis
cutate. de ambele părți s-a afirmat 
dorința de a continua contactele și 
colaborarea dintre parlamentele și 
parlamentarii celor' două țări, în in
teresul dezvoltării relațiilor dintre 
popoarele român și belgian în dome
niile politic, economic, tehnico-știin- 
țific. cultural. Totodată, s-a mani
festat dorința de a intensifica con
lucrarea pe plan internațional pusă 
in slujba colaborării și păcii in Eu
ropa și în lume.

La întrevedere a participat amba
sadorul României la Bruxelles, Iulian 
Văcărel.

cul- 
trai. 

jucat de
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MOSCOVA

Întîlnirea reprezentanților

permanenți ai țărilor
MOSCOVA ■ 23 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc intilnirea repre
zentanților permanenți ai țârilor 
membre in Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu care prilej au 
fost examinate o serie de probleme 
ale colaborării economice reciproce..

Delegația română la această intil- ■ 
nire a fost condusă de Gheorghe Pe-

membre ale C.A.E.R.
trescu, viceprim-ministru al guver
nului, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România in 
C.A.E.R.

Participanții la întîlnire au fost 
primiți de V.I. Dolghih, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S.

ROMA

Încheierea Conferinței Uniunii 
Interparlamentare

„Cele mai puternice demonstrații din uitimii șase ani“
TEL AVIV 23 (Agerpres). — De-7 

monstrațiile și manifestațiile de pro
test împotriva 
în taberele de refugiați palestinieni 
din Beirutul 
miercuri, în 
precum și în Israel, 
deosebită, i ____ __  _
ternaționale de presă. Se apreciază 
că ele au fost cele mai puternice 
din ultimii șase ani. Greva generală, 
aflată miercuri în cea de-a treia zi. 
a fost totală. Magazinele și școlile 
au rămas închise, iar muncitorii nu 
s-au prezentat la lucru. înti'-o serie 
de localități s-au produs incidente 
între demonstranți și forțele israe
liene, care au intervenit cu brutali- 

Armata israeliană a blocat 
tabăra de refugiați palesti- 
Ia Kalandia și a impus in- 
de’ circulație la tabăra de 
de la Balata.

asemenea, ciocniri violente 
produs între demonstranții

tate. 
complet 
nieni de 
terdicții 
refugiați

De 
s-au

masacrelor săvirșite
de vest au atins, 
Cisiordania și Gaza, 

o intensitate 
informează agențiile in-

Noi cereri de instituire a

arabi și forțele de intervenție în 
nordul Israelului. Incidentele cele 
mai serioase s-au produs în Galileea. 
la Nazareth, unde poliția a folosit 
grenade cu gaze lacrimogene și a 
deschis focul împotriva participan- 
ților la .acțiunile de protest. Au fost 
semnalate incidente și la Jaffa și in 
localitatea de frontieră Shfar’am. 
unde forțele israeliene au deschis 
focul împotriva demonstranților, 
fără avertisment. Numeroși partici
pant! la manifestațiile din Sakhnin. 
Kafa Kana și Tibi. din Galileea. au 
arborat drapelul Organizației pentru 
Eliberarea ~ 
portretul 
ședințele 
O.E.P.

Potrivit
de agenția Reuter. în urma 
venției violente a forțelor de poliție, 
30 de demonstranți au fost răniți, 
iar 105 persoane au fost arestate.

Palestinei și au purtat 
lui Yasser Arafat, pre- 
Comitetului Executiv al

surselor israeliene, citate 
inter-

unui organ internațional 
de anchetă pentru stabilirea responsabililor 

atrocităților

Instalarea 
noului președinte 

al Libanului
BEIRUT 22 (Agerpres). — în ca

drul unei ceremonii desfășurate lă 
Colegiul Militar din partea de est a 
Beirutului — Amin Gemayel a de
pus jurămintul in calitate de pre
ședinte al Libanului.

în discursul de învestitură, noul 
președinte al Libanului s-a pronun
țat pentru unitate națională și in
tegritate teritorială, pentru restabi
lirea unei administrații in serviciul 
poporului. „Țara noastră are nevoie 
de unitatea fiilor ei. Noi respingem 
o divizare a teritoriului național li
banez" — a spus Amin Gemayel. 
„Trebuie să punem capăt violenței 
continue și războaielor". „Dorim să 
avem o tară puternică?’să punem ca
păt oricărei prezențe militare străine 
in Liban" — a declarat președintele 
Libanului.

El a evidențiat, totodată, că Li
banul va promova relații de prie
tenie cu alte țări, in primul rînd cu 
țările arabe.

Demonstrație Frankfurt pe Main, in sprijinul, păcii, împotriva instalării 
de noi rachete nucleare în Europa

ROMA 23. (Agerpres). — La Roma 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
69-a Conferințe, a Uniunii Interpar
lamentare. Au participat delegații ale 
grupurilor parlamentare 
din 98 de țări, intre care

Conferința a adoptat 
care condamnă uciderea 
persoane neinarmate și 
in taberele de refugiați 
Sabra și Chatila din Beirut. Rezolu
ția reafirmă sprijinul Uniunii Inter
parlamentare față de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, singu
rul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, și precizează că palesti
nienii au dreptul la o patrie in 
Orientul Mijlociu. De asemenea, do-' 
cumentuT cere „retragerea imediată 
totală și necondiționată a forțelor 
agresoare israeliene de pe teritoriul 
Libanului și teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967“.

Conferința a mai adoptat docu
mente privind necesitatea înfăptuirii 
dezarmării și. ca un prim pas. a re
ducerii bugetelor militare, inițierea

naționale 
și România, 
o rezoluție 
a sute de 
nevinovate 
palestinieni

unei campanii împotriva foametei 
in lume, condamnarea neocolonia- 
lismului și sprijinirea măsurilor pri
vind protecția mediului ambiant.

Președintele parlamentului fin
landez, Johannes Virolainen, a fost 
ales președinte al Consiliului Uniu
nii Interparlamentare pe o perioadă 
de trei ani. El ii succede in această 
funcție lui Rafael Caldera (Vene
zuela).

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Președintele Adunării Generale a 
O.N.U., Imre HoUai, a anunțat că 
vineri va avea loc o nouă ședință in 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
problemei palestiniene. Cererea in 
acest sens a fost înaintată de Cuba, 
in numele țărilor nealiniate, in cali
tate de președinte în exercițiu al 
mișcării de nealiniere, ca urmare a 
recentelor masacre cărora le-au că
zut victimă refugiați palestinieni 
aflați in două tabere din Beirut.

Cea de-a șaptea sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U., consa
crată' problemei palestiniene, a fost 
convocată în iunie 1980, pină în pre
zent ea fiind reluată de alte patru 
ori, ultima dată luna trecută.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Willibald Pahr, a adresat o 
scrisoare președintelui pe luna in 
curs al Consiliului de Securitate al 
O.N.U., prin care sugerează să fie 
reluate consultările în vederea adop
tării, cit mai curind posibil, a unei 
decizii'privind trimiterea în Liban a 
unei comisii de anchetă. în scopul 
Unei investigări obiective, Austria 
propune ca din comisie să facă parte 
reprezentanți ai statelor membre ale 
Consiliului de Securitate și experți.

„Guvernul federal austriac apreci
ază că trebuie întreprinse toate mă
surile necesare pentru a se obține 
clarificări cu privire la cei răspun
zători de atrocitățile comise in Bei
rutul de vest, | intrucît nu se poate 
accepta ca asemenea crime să ră- 
mină nepedepsite" — se subliniază

în documentul ministrului de exter
ne al Austriei. *

BRUXELLES — Comisia. politică a 
Parlamentului vest-european — organ 
consultativ al C.E.E1 — a cerut insti
tuirea unui organ internațional de 
anchetă asupra masacrelor comise în 
rindul populației palestiniene din 
Beirutul de vest, informează agenția 
France Presse. într-un comunicat, 
se exprimă „oroarea față de masa
crele săvirșite in taberele palestiniene 
Sabra și Chatila". Totodată, .docu
mentul exprimă solidaritatea țărilor 
membre ale C.E.E. cu poporul pales
tinian. După ce afirmă că „guvernul 
israelian este responsabil politic și 
moral de comiterea acestor masacre", 
documentul cere ca Parlamentul 
C.E.E. să trimită de urgență „o mi
siune de informare și bune oficii în 
Orientul Mijlociu".

WASHINGTON — Trei dintre prin
cipalele organizații evreiești ameri
cane au lansat un apel guvernului 
israelian. cerîndu-i să desemneze o 
comisie ăficială care să ancheteze 
recentele masacrări ale civililor pa
lestinieni în sectorul de vest al 
Beirutului, transmite agenția France 
Presse.

COLOMBO — 
Sri Lanka și-a 
și dezaprobarea 
cu masacrarea 
nieni din vestul Beirutului, 
de forte israeliene — se 
intr-o declai'ație a Ministerului de 
Externe al acestei țări.

BEIRUT — Biroul Politic al C.C. 
al P.C. Libanez a dat publicității o 
declarație in care adresează un ape^ 
la unitate tuturor cetățenilor țării in 
vederea restabilirii independenței, de
mocrației și unității Libanului. Do
cumentul — citat de agenția T.A.S.S. 
— subliniază că unitatea deplină a 
poporului libanez trebuie să consti
tuie baza realizării programului de 
salvare națională a Libanului, pen
tru încetarea ocupației israeliene.

VIENA

Reuniunea Internaționalei Socialiste
VIENA 23 (Agerpres). —'în înche

ierea lucrărilor sale desfășurate la 
Viena, Conferința Internaționalei 
Socialiste cu tema „Alternativa so
cialistă la politica economică neo- 
conservatoare" a adoptat un docu
ment vizînd combaterea crizei eco
nomice din țările occidentale, infor
mează agențiile A.P.A. și. Associated 
Press.

In domeniul relațiilor Nord-Sud, 
Internaționala Socialistă s-a pronun
țat. intr-un alt document, pentru noi 
inițiative politice și pentru progra
me de natură să ușureze poVara da
toriilor cu care sini confruntate ță
rile in curs de dezvoltare, să con
tribuie la crearea de locuri de mun
că, la sporirea producției de energie 
și alimente in aceste țâri.

Convorbiri
bulgaro - cehoslovace

SOFIA 23 (Agerpres). — La Varna 
s-au încheiat convorbirile dintre 
Todor Jivkov. secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, și Gustav Husak^ secretar ge
neral al 
slovacia, 
slovace, 
cială de 
formează agenția C.T.K. Părțile au 
examinat probleme ale colaborării 
economice și tehnico-științifice, ale 
cooperării și specializării in produc
ție, precum și probleme ale situației 
internaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

C.C. al P.C. din Ceho- 
președintele R. S. Ceho- 

care a efectuat o vizită ofi- 
prietenie in Bulgaria — in-

BERNA 2.3 (Agerpres), — La 
Universitatea din Basel a avut 
loc un simpozion de literatură 
română contemporană, in cadrul 
căruia rectorul universității, 
prof. dr. H. Lochmann, fi-a ex
primat satisfacția pentru evolu
ția pozitivă a legăturilor tradi
ționale dintre. România și Elve
ția, reflectate prin schimburile 
de vizite intre universitari, oa
meni de știință și cultură din 
cele două țări. El a elogiat po
litica României, rolul președin
telui Nicolae Ceaușescu in crea
rea unor condiții optime de 
muncă și viață pentru naționa
litățile conlocuitoare. Scriitorii 
Paul Angliei și Nikolaus Ber- 
wanger, aflați in Elveția, la in
vitația Uniunii scriitorilor elve
țieni, au conferențiat cu această 
ocazie despre importanța ce se 
acordă creației literare in țara 
noastră și condițiile deosebite 
oferite oamenilor de litere ro
mâni, despre posibilitățile am
ple de dezvoltare a literaturii și 
artei naționalităților conlocui
toare din România. Au parti
cipat cadre didactice și studenți, 
ziariști.

-J

(din actualitatea politică')

Olandezii refuză amplasarea
în tara lor a noilor rachete nucleare
Comparat cu rezultatele alegerilor 

parlamentare din mai 1981, bilanțul 
scrutinului anticipat, desfășurat zi
lele trecute in Olanda, nu aduce 
modificări de substanță. în sensul 
departajării categorice a principa- 

' lelor partide politice care și-au a- 
sumaț in ultimii ani responsabili
tatea guvernării. Partidul Apelul 
Creștin-Democratic al premierului 
Andreas Van Agt. căruia i-au re
venit 44 de mandate (cu trei mai 
puțin decit in mai 1981), a cedat 
primul loc Partidului Muncii, deți
nător a 47 de mandate (cu trei in 
plus față de mai 1981). Un trans
fer neașteptat de mandate s-a pe
trecut intre grupările de orientare 
liberală. Partidul Popular pentru 
Libertate și Democrație și-a sporit 
numărul locurilor în parlament de 
la 26 la 36, in detrimentul formației 
dizidente neoliberale „Democrații 
— 66“ (care a rămas doar cu . 6 
mandate din cele 17, obținute la 
scrutinul precedent). Partidul Co
munist din Olanda și-a menținut 
cele trei locuri în parlament.

După opinia observatorilor poli
tici. succesul liberalilor se ■ dato- 
rește revirimentului petrecut in 
conducerea acestui partid prin nu
mirea unui nou lider în persoana 
lui Ed Nijpels. în vîrstă de 32 de 
ani, care intenționează să imprime 
o orientare mai puțin conservatoa
re grupării sale. Corespondentul 
ziarului „Frankfurter Rundschau" 
la Haga notează chiar că noul li
der liberal a lăsat porți deschise 
nu numai spre creștin-demoprați, 
foști aliați guvernamentali în tre
cutele legislații, ci a avut, inșinte 
de alegeri, contacte de informare 
cu reprezentanți ai Partidului Mun
cii și cu liberalii de stingă „D-66", 
ceea ce — scrie ziarul citat — „a 
nemulțumit pe membrii mai con
servatori ai partidului său".

Aceste elemente noi in peisajul 
politic olandez nu confirmă pronos
ticurile agențiilor de presă occiden
tale, care s-au grăbit după alegeri 
să „proclame" automat iminenta 
formare a unui guvern de centru- 

^jlreapta.

Evident. în confruntarea cu ale
gătorii cele două grupări ale coali
ției guvernamentale, creștin-de- 
mocrații.și ,.Democrații-66“, de care 
s-au desprins in luna mai so
cialiștii. au fost dezavantajate de 
involuțiile înregistrate in ultima 
perioadă pe plan social și econo
mic. Tendințele de scădere a pro
ducției industriale s-au accentuat. 
Deficitul bugetar a însumat 30 de 
miliarde dg guldeni. Șomajul afec
ta la sfirșitul lunii august 564 300 de 
persoane. Confruntat cu persistența 
fenomenelor de criză economică, cu 
efectele destabilizatoare ale creș
terii datoriei publice (9,75 la sută 
din produsul național), guvernul 

' format in iunie 1981 s-a văzut in 
imposibilitatea de a elabora măsuri 
pentru soluționarea problemelor 
majore ale țării din cauza diver
gențelor neaplanate dintre parte
nerii coaliției. Disputele ivite, au 
fost generate de distribuirea ine
gală a sacrificiilor cerute populației 
în cadrul măsurilor de austeritate 
menite să ducă la relansarea eco
nomică și la combaterea șomajului. 
După retragerea miniștrilor socia
liști din cabinet, a fost constituită 
o administrație interimară din creș- 
tin-democrați și „Democrații-66“, 
care s-a ocupat de pregătirea nou
lui buget și organizarea de ale
geri generale anticipate.

în acest context au dobîndit o 
mare amploare acțiunile pentru re
ducerea cheltuielilor militare și 
preîntimpinarea unei catastrofe nu
cleare. Olanda însăși, ca membră a 
alianței atlantice, fiind profund a- 
-fectată de intensificarea cursei 
înarmărilor. Cu cele 4,5 miliarde 
dolari alocați anul trecut pentru 
cheltuieli militare. Olanda s-a si
tuat pe locul al 
mărime, în cadrul 
cizia N.A.T.O. din 
de a instala 572 
nucleare americane 
însemna pentru 
sarea a 48 de asemenea 
distrugere pe teritoriul său. anga
jament pe care autoritățile de la

șaptelea, ca
N.A.T.O. De- 

decembrie 1979 
noi 

în 
Olanda

rachete 
Europa 
ampla- 

arme de

Haga au evitat pină acum 
formuleze și să-l concretizeze de
finitiv. Alinierea Ia hotărirea 
N.A.T.O. ar implica, in mod auto
mat, atit sporirea cheltuielilor mi
litare, cit și a primejdiei de a trans
forma teritoriul țârii intr-o țintă 
a unei posibile riposte nucleare.

Neliniștite de perspectivele con
tinuării c^ursei înarmărilor și ale 
sporirii depozitelor de arme de 
distrugere in masă, categorii din
tre cele mai diverse ale opiniei pu
blice olandeze s-au unit in mari 
acțiuni pentru dezarmare și pace. 
Sute de mii de oameni au ieșit pe 
străzile Amsterdamului și ale altor 
mari orașe pentru a protesta im- 
potriva proiectului de amplasare a 
noi rachete nucleare pe teritoriul 
european.

Partidul Muncii a lansat, prin li
derul său Joop van den Uyl. un 
apel pentru oprirea cursei înarmă
rilor nucleare, iar programul său 
reafirmă opoziția față de instala
rea de noi rachete N.A.T.O. in 
Olanda. La rindul său, programul 
electoral al partidului comunist a 
pus un accent deosebit atit pe mă
surile în sprijinul intereselor vita
le ale oamenilor muncii, cit și pe 
refuzul introducerii in Olanda a 
unor noi arme atomice. Agenția 
France Presse consideră că și „o 
parte a creștin-democraților are 
reticente față de amplasarea de 
noi rachete nucleare in Olanda". 
Un sondaj de opinie efectuat pen
tru guvernul S.U.A. — comentează 
agenția Reuter — relevă că circa 
68 la sută din populația Olandei se 
opune amplasării noilor

Scrutinul parlamentar 
firmat această tendință 
tară în rindurile opiniei 
olandeze. Tendință ce va influența, 
după părerea observatorilor 
tici, și negocierile angajate 
diferitele formațiuni politice 
tru alcătuirea noului guvern, 
să dispună de o majoritate stabilă 
în parlament.

Guvernul Republicii 
exprimat indignarea 

totală in 
refugiaților

legătură 
palesti- 
ocupat 
spune

Sesiunea Consiliului Ligii Arabe
TUNIS. în capitala Tunisiei s-a 

deschis cea de-a 78-a sesiune ordi
nară a Consiliului Ligii Arabe, care 
a fost precedată de reuniunea ex
traordinară a miniștrilor de externe, 
desfășurată tot in capitala tunisiană 
și consacrată examinării probleme
lor privind masacrele comise in rin
dul populației 
neze la Beirut.

DAMASC. — 
tinuat lucrările 
Suprem al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, desfășurată sub 
președinția generalului Abu Walid, 
membru al 
Fatah".

KHARTUM, 
nului, Gaafar 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, aflat în vizită 
în această/țară.

Yasser Arafat a efectuat, de ase
menea, o vizită în tabăra de la 
Shendi, unde a fost instalat tfn grup 
de combatanți palestinieni după 
evacuarea lor din Beirut.

palestiniene

La Damasc
Consiliului

și Iiba-

au con- 
Militar

C.C. al mișcării „Al

— Președintele Suda- 
Nimeiri, a conferit cu

poli- 
între 
pen- 
care

rachete, 
a con- 
majori- 
publice

Petre STĂNCESCU

Ministerul 
Republicii

vestică a țării
de calamitate — zonă 
S-a calculat că recolta
pe o suprafață de

„Comisiei

— 1
AGENȚIILE DE PRESA | 

pe scurt
NEGOCIERILE DE LA VIENA.

La Palatul Hofburg din Viena a în
ceput joi cea de-a 28-a rundă a ne
gocierilor privind reducerea forțe
lor armate și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa centrală. 
Participanții vor continua examina
rea problemelor legate de elabora
rea unui acord vizînd reducerea 
efectivelor militare și armamentelor 
și alte măsuri in Europa centrală, 
pe baza unor proiecte de documen- 

■ te in acest sens prezentate atit de 
statele socialiste pare iau parte la 
negocierile de la Viena, cit și de 
țările occidentale.

SUB EGIDA ORGANIZAȚIEI 
MONDIALE A SĂNĂTĂȚII 
(O.M.S.). la Dacca au început lu
crările celei de-a doua reuniuni a 
miniștrilor sănătății din 11 țărj din 
Asia de sud-est, membre ale O.M.S. 
In cadrul lucrărilor vor fi trecute 
in revistă realizările obținute in di
verse domenii ale asistenței medi
cale și vor fi studiate propunerile 
privind colaborarea în domeniul 
ocrotirii sănătății in țările din 
zonă.

în cadrul unei întilniri cu ziariștii, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. a declarat că masacrele din 
Sabra și Chatila constituie o violare 
a acordului’semnat cu trimisul ame
rican în Orientul Mijlociu, Philip 
Habib, in baza căruia combatanții 
palestinieni au evacuat Beirutul.

Congresul Partidului 
Național Democrat 

din Egipt
CAIRO 23 (Agerpres). — La Cairo 

s-au incheiat lucrările celui de-al 
IlI-lea. Congres al Partidului Națio
nal Democrat, de guvernăm int. din 
R.A. Egipt. La ședința dg închidere, 
congresul l-a reales in’ ’ j,animitate 
pe președintele repu ife.ț. Hosni 
Mubarak, in funcția de președinte al 
partidului, informează agenția egip
teană M.E.N.

Luind cuvîntul la încheierea lucră
rilor, președintele Hosni Mubarak a 
condamnat vehement masacrele co
mise, săptămîna trecută, împotriva 
taberelor de refugiați palestinieni 
din Beirutul de vest. EI a declarat 
că invazia Israelului in Liban și con
secințele acestui act reprezintă evo
luțiile celă mai grave petrecute in 
regiune în ultimele luni. „Masacrele 
inspăimintătoare de la Beirut, a spus 
Hosni Mubarak, vor rămine [ca un 
stigmat asupra celor care au parti
cipat in vreo formă la ele. Noi con- 
siderățn Israelul răspunzător pentru 
aceste atrocități, intrucît ele au fost 
săvirșite in timp ce orașul era ocu
pat de forțele israeliene, care au fur
nizat arme și echipamente utilizate 
pentru a ucide civili neinarniați — 
bătrini, copii, femei". Vorbitorul a 
subliniat, totodată, necesitatea! de a 
se acționa pentru întărirea procesu
lui de realizare a păcii în Orientul 
Mijlociu.

Demisii din guvernul israelian
TEL AVIV 23 (Agerpres). — întru

nit in sesiune extraordinară, parla
mentul israelian (Knessetul) a res
pins două moțiuni prezentate de 
parțide de opoziție în legătură cu 
masacrele din taberele de refugiați 
palestinieni din Beirutul de vest — 
transmit agențiile de presă. Prima 
moțiune — respinsă cu 47 de voturi 
împotrivă și 40 pentru — cerea or
ganizarea unei dezbateri in ședința 
Plenară a Knessetului în legătură cu 
evenimentele de săptămîna trecută din 
Beirut, iar cea de-a doua — respinsă 
cu 48 de voturi Împotrivă și 42 pen
tru — propunea înscrierea pe ordi-

nea de zi a sesiunii extraordinare a 
problemei constituirii unei comisii 
oficiale de anchetă asupra masacre
lor săvirșite împotriva civililor pales
tinieni.

în semn de protest. împotriva 
refuzului guvernului israelian; con
dus de Menahem Begin, de a des
chide o anchetă completă asupra 
masacrelor, ministrul energiei. Yitz
hak Berman, și-a prezentat demisia, 
informează agențiile Reuter și U.P.I. 
A demisionat, de asemenea. șeful 
„administrației- civile" israeliene din 
Cisiordania ocupată de Israel, M( ’* 
hem Milson.

MARGINALII
„STRATEGIA"

VIITORUL ȘEF AL GUVERNU
LUI SUEDEZ, Olof Palme, a- de
clarat că va continua, in pofida 
noilor responsabilități ce-i revin pe 
plan intern in urma alegerilor par
lamentare de duminică, să-și asu
me, in numele Națiunilor Unite, ro
lul de mediator in situația creată 
de ostilitățile militare dintre Irak 
și Iran. Agenția France Presse 
menționează că Olof Palme a pre
cizat că se va ihtilni in curind cu 
secretatul general al O.N.U. pentru 
a discuta modalitățile reluării mi
siunii de mediere a 
Palme".

NOTĂ DE PROTEST.
Afacerilor Externe al .....
Nicaragua a înaintat o notă de pro
test guvernului Hondurasului, in 
care denunță acțiunea unui grup de 
contrarevoluționari care a pătruns 
pe teritoriul țării, precum și agre
siunile soldațitor hondurieni împo
triva țăranilor nicaraguani din zona 
de frontieră.

CONVORBIRI FRANCO-BRITA- 
NICE. La Paris au avut loc con
vorbiri între ministrul francez al 
relațiilor externe, Claude Cheysson, 
și ministrul de externe britanic, 
Francis Pym, întrevederea desfășu- 
rîndu-se in cadrul intîlniriior de 
rutină franco-britanice — informea
ză agenția France Presse. Din sursă 
oficială franceză s-a precizat că mi
niștrii de externe ai celor două țări 
au examinat în special probleme 
privind C.E.E. și Orientul Mijlociu.

PROIECT DE DEZVOLTARE. 
Autoritățile angoleze au trecut ia 
aplicarea in practică a unui proiect 
special de dezvoltare a peninsulei 
Rwanda pentru a se valorifica atit 
zăcămintele de petrol descoperite 
aici, cit și terenurile in prezent ne
cultivate din regiune, tntr-o primă 
etapă se prevede realizarea infra
structurilor necesare exploatării 
petrolului, fondurile necesare ridi- 
cindu-se la 38 milioane dolari.

GUVERNUL PERUAN A DE
CRETAT STAREA DE URGENȚA, 
pentru o perioadă de 60 de zile, in 
provincia Huamango, din districtul 
Ayacucho, ca urmare a actelor „cu 
caracter terorist" înregistrate in 
această parte a țării — s-a anunțat 
oficial la Lima, potrivit agenției 
France Presse.

SECETA din ultimele luni va 
provoca daune a'griculturii din Re
publica Nicaragua estimate la peste 
70 milioane dolari, ceea ce 
răutăți situația economică a 
țări, s-a anunțat oficial la 
gua. Guvernul nicaraguan a 
rat regiunea 
mai afectată 
de dezastru, 
de bumbac 
peste 2 000 ha a fost compromisă. I 
situație ce va avea repercusiuni * 
asupra exportului. Ministrul dezvol- < 
tării agricole, Jaime Wheelock, a 
anunțat’ o serie de măsuri de spri
jinire a agricultorilor afectați de I 
calamitate.

va in- 
acestei 
Mana- 
decla-

— cea

Recent 
Paris cel 
Congrăs 
medicină 
nucleară, 
țin de . . 
cialiști in materie 
dezbătut vasta proble
matică privind folosi
rea descoperirilor fi
zicii nucleare in do
meniul medicinei. Din 
relatările presei asu
pra lucrărilor congre
sului 
titlul 
nouă 
ns.) pentru dezvoltarea 
metodelor moderne de 
explorare a corpului 
omenesc". Surpriza 
— și trebuie adău
gat — plăcută vine de 
acolo că noțiunea de 
„strategie", cu rezo
nanță, îndeobște, mi
litară, apare acum in
tr-un context 
mente pașnic, 
trast cu ceea 
obișnuit o 
terminologie, 
consacrat expresii ca : 
strategia războiului 
nuclear ; strategia exe
cutării primei sau a 
celei de-a doua lovi
turi ; strategia repre
saliilor masive sau 
strategia contraforțe- 
lor etc., etc.

Ce au în comun toa
te aceste „strategii" și 
„noi strategii" milita
re 1 Faptul că ele con
turează perspectiva 
unei conflagrații nu
cleare, cu tot cortegiul 
ei de consecințe de
vastatoare atit in ce 
privește civilizația, cit 
și însăși existenta bio
logică a ființei umane 
pe Pămint.

Să ne amintim, bu
năoară, de avertis
mentele pe care le-au 
dat participanții la 
Congresul internațio
nal „Medicii pentru

a avut loc la 
de.-al treilea 
mondial de 
și biologie 

Nu mai pu
ii Ș00 de spe- 

au

reține atenția 
următor : „O 
strategie (subl.

emina- 
tn con- 
ce ne-a 
anumită 
care a

ATOMULUI PAȘNIC
•semenea informații, 
obținute prin exame
ne care, intre altele, 
au și avantajul de a 
fi nedureroase și les
ne acceptabile de pa- 
cienți, se pot pune 
diagnostice mult mai 
precise și 
creștere considerabilă 
a numărului de trata
mente eficace. Cerce
tările lasă să se între
vadă posibilități și 
mai promițătoare. La 
congresul de la Paris 
s-a vorbit despre o se
rie de „noutăți" in 
matțrie de investigare 
a creierului și inimii, 
ca și despre dezvoltări 
tehnologice privind in
strumentația folosită, 
despre ■ metode noi și 
originale cum ar fi a- 
ceea. a „rezonanței 
magnetice nucleare" — 
toate acestea deschi- 
zind perspectiva unor 
noi triumfuri asupra 
bolilor și morții.

Dacă așa stau lucru
rile, se pune întreba
rea : de ce, pe plan 
mondial, progresele 
sînt încă lente ? Nu 
este un secret că fon
durile alocate „strate
giei pașnice" sint cu 
totul neînsemnate, 
mai ales in com
parație cu cele desti
nate „strategiei război
nice". Ce poate fi mai 
monstruos decit acest 
paradox al contempo
raneității ? Și ce altă 
concluzie s-ar putea 
trage din această com
parație între cele două 
strategii decit aceea 
că a sosit de mult 
timpul ca atomul să 
fie in sfirșit lăsat să 
aducă lumină in sate 
și orașe, in casele oa
menilor, să le facă via
ța mai bogată, mai 
frumoasă.

prevenirea unui război 
nuclear", ținut de cu
rind la Cambridge. 
„Numai in prima zi a 
cataclismului — s-a a- 
rătat cu acel prilej — 
numărul morților s-ar 
ridica la citeva sute 
de milioane. Mulți vor 
fi uciși la intimplare, 
arși, carbonizați. Hra
na,. aerul, apa vor fi 
contaminate. Supravie
țuitorii vor muri de 
inaniție, deshidratare, 
diverse maladii, infec
ții și, mai ales, datori
tă radiațiilor. Rețeaua 
sanitară va fi distru
să, cuceririle medici
nei ' se vor dovedi ne
putincioase in fața ți
nui asemenea cata
clism". lată unde poa
te duce strategia ato
mului „războinic".

Dar cea a atomului 
„pașnic" ?

La congresul de la 
Paris s-au trecut in 
revistă, bunăoară, pro
gresele realizate pină 
acum de medicina nu
cleară — specialitate 
care utilizează radioac
tivitatea in serviciul 
diagnosticului și al te
rapeuticii. La ora ac
tuală — s-a constatat 
cu acest prilej — me
dicina nucleară, explo- 
rind corpul omenesc cu 
ajutorul substanțelor 
radioactive, este capa
bilă să aducă informa
ții de neînlocuit in do
meniul funcțiilor tiroi- 
diene, cardiace, pulmo
nare sau in acela al 
detectării precoce a 
cancerelor. S-au dove
dit, de asemenea, de o 
mare utilitate informa
țiile pe care le aduce 
radioactivitatea asupra 
stării funcționale a 
ficatului, rinichilor, 
glandei suprarenale, 
infarctului și tumori
lor. Pe baza unor a-

pune
obține o
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