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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe reprezentanții părții americane la lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a Consiliului economic româno-american
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în continuarea dialogului fructuos cu colective de oameni ai muncii pentru stabilirea 

de noi măsuri privind înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a țării

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT O VIZITĂ DE LUCRU

în mari întreprinderi și unități de cercetare și proiectare, 
precum și la obiective sociale din Capitală

vara șui Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a făcut, marți 
dimineață, o vizită de lucru în 
mari întreprinderi și unități de 
cercetare și proiectare, pre
cum și la obiective sociale din 

k Capitală.
t Conducătorul partidului și 

statului nostru a fost însoțit de 
î- tovarășa Elena Ceaușescu, 

de tovarășii Constantin
i Dăscălescu și Gheorghe 

Pană. "ț
‘ Continuînd dialogul direct, rodnic, 
■ pe care îl poartă cu făuritorii de bu- 
! nuri materiale și spirituale in pro

bleme esențiale ale dezvoltării țării, 
ale construcției socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a rezervat — și 
în această zi — din agenda sa de 
lucru mai multe ore pentru a 
se intflni cu muncitori și specialiști 
și a stabili căile și măsurile care să 
asigure îndeplinirea integrală și la 
timp a prevederilor de plan pe anul 
fn curs, ridicarea întregii activități 
la un nivel superior de calitate și efi
ciență. Secretarul general al parti
dului s-a aflat — de această dată — 
în mijlocul colectivelor de muncă ale 
unor cunoscute întreprinderi con- 

, sțructoare de mașini și institute de 
cercetare și proiectare din Capitală, 
cărora le revin sarcini însemnate 
în cincinalul 1981—1985. Vizita a pri
lejuit o analiză largă, aprofundată, 
cuprinzind în sfera sa probleme cen
trale ale actualei etape de dezvol- 

' tare economico-socială a țării. S-a 
examinat, îndeosebi, modul în care sg 
înfăptuiesc programele prioritare pri
vind sporirea aportului cercetării 
proprii, românești, la realizarea de 
utilaje, mașini și agregate de inaltă 
tehnicitate, corespunzător cerințelor 
și exigențelor în creștere ale econo
miei țării, ale pieței externe, la în
noirea și modernizarea producției, 
perfecționarea proceselor tehnologice, 
fabricarea unor produse cu caracte
ristici superioare, competitive cu cele 
similare pe plan mondial, la dimi
nuarea continuă a importurilor.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu 
căldură și bucurie, reintilnirea cu 
conducătorul partidului și statului 
constituind pentru cei ce lucrează în 
aceste unități de producție și de cer- 
cet-.'e un fericit prilej de a-i expri
ma direct, vibrant, profunda dragos
te, rimă și recunoștință pentru aten
ția manifestată față de munca și pre
ocupările lor, pentru sprijinul perma
nent acordat activității lor, pentru 
orientările și indicațiile date, care 
constituie pentru ei un mobilizator 
fi insuflețitor program de muncă.

• Se vizitează Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte șl agregate

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la INSTITUTUL DE 
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ SI 
INGINERIE TEHNOLOGICĂ 
PENTRU MAȘINI-UNELTE Șl 
AGREGATE a fost salutată cu 
deosebită căldură de sute de oameni 
ai muncii din această puternică uni
tate de creație tehnică. Cei prezenți 
au aplaudat îndelung, au ovaționat 
pentru partid și secretarul său gene
ral, dind glas și cu acest prilej sen
timentelor de nețărmurită dragoste și 
profundă stimă cu care întregul po
por înconjoară pe conducătorul parti
dului și statului nostru. S-a scandat 
cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu — 
România !“.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat ono
rul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului au fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, Mihail Florescu, minis
tru secretar de stat la Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
de reprezentanți ai conducerii centra
lei industriale de profil și ai institu
tului.

In centrul noului dialog de lucru al 
secretarului general al partidului cu 
cercetătorii, proiectanții și ceilalți 
oameni ai muncii care realizează ma
șini-unelte din ce în ce mai moder
ne, mai perfecționate s-au situat mă
surile tehnico-organizatorice luate

pentru sporirea și diversificarea pro
ducției, îmbunătățirea gradului de 
precizie și de fiabilitate. creșterea 
competitivității în confruntările de 
pe piețele externe.

Prezentind activitatea de cercetare 
subordonată acestor sarcini, directo
rul institutului, dr. ing. Aurel Sandu, 
a arătat că Înfăptuirea indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind asimilarea în țara noastră a 
mașinilor-unelte speciale și a mași- 
nilor-unelte agregat a dat un puter
nic impuls creației tehnice proprii, 
materializată intr-un număr impor
tant de produse noi, de un înalt nivel 
tehnic. Au fost executate o serie de 
mașini-unelte specializate în efectua
rea unor operații oomplexe, de mare 
precizie, corespunzător solicitărilor 
economiei naționale — cu precădere
(Continuare in pag. a Hl-a)

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit marți după- 
amiază pe reprezentanții părții ame
ricane lă lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Consiliului economic 
româno-american.

La primire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Gheorghe 
Radulescu, Nicolae Constantin, Miu 
Dobrescu, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Petre Gigea, ministrul finanțelor, 
Nicolae Eremia, președintele Băncii 
române de comerț exterior.

Au luat parte, de asemenea, Ray
mond Waldmann, asistent al secre
tarului pentru comerț al S.U.A., și 
David B. Funderburk, ambasadorul 
Statelor Unite la București.

în timpul întrevederii au luat cu- 
vintul președintele părții americane 
in consiliu, Milton F. Rosenthal, 
președintele Consiliului de adminis

trație ăl Companiei „Engelhard Mi
nerals and Chemicals", și Ray
mond Waldmann, asistent ăl secre
tarului pentru comerț, care au mul
țumit călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea acor
dată. Ei au subliniat că lucrările se
siunii s-au desfășurat bine, intr-o 
atmosferă de cordialitate și priete
nie, care a caracterizat întotdeauna 
aceste reuniuni. '

Actuala intilnire a fost apreciată 
ca un succes în promovarea relații
lor economice dintre România și 
S.U.A. S-a reliefat faptul că rezul
tatele sesiunii au pus in evidență 
dorința comună de a contribui la 
identificarea unor noi posibilități și 
domenii de cooperare, la dezvoltarea 
schimburilor comerciale româno- 
americane.

Vorbitorii I-au asigurat pe șeful 
statului român că vor acționa, în 
continuare, pentru extinderea și 
aprofundarea colaborării cu Româ

nia, care ocupă un loc important în 
relațiile externe ale S.U.A.

în același timp, președintele păr
ții americane in consiliu și asisten
tul secretarului pentru comerț al 
S.U.A. au relevat efectele negative 
ale crizei economice mondiale, care 
au afectat toate statele lumii, indeo,- 
sebi țările în curs de dezvoltare. S-a 
considerat că, in aceste condiții, tre
buie găsite căile și modalitățile me
nite să ducă la depășirea acestei si
tuații, la rezolvarea problemelor po
litice și economice existente în via
ta internațională, la crearea unui 
climat care să favorizeze colaborarea 
pașnică intre națiuni.

în cadrul întrevederii a luat 
c u v î n t u I tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea președintelui Româ
niei a fost urmărită cu atenție de cei 
prezenți.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Cavintul președintelui Nicolae Ceaușescu
Dorcsd să salut pe toți membrii consiliului și să-mi 

exprim satisfacția pentru desfășurarea acestei sesiuni. 
Sper că actuala sesiune de la București va contribui Ia 
identificarea de noi posibilități privind extinderea rela
țiilor economice dintre România și Statele Unite ale 
Ămericii.

După cum este cunoscut, în deceniul trecut, relațiile 
economice româno-americane au cunoscut o dezvoltare 
foarte puternică. Am reușit să depășim 1 miliard dolari
— schimburi in ambele sensuri ; am realizat, de aseme
nea, unele acțiuni de cooperare. Sper că toate acestea 
vor continua să se dezvolte, deși trebuie să recunoaștem 
că situația economică internațională s-a complicat destul 
de mult. Considerăm însă că criza economică, problemele 
complexe ale economiei mondiale trebuie să determine o 
intensificare a acțiunilor de colaborare in vederea extin
derii schimburilor economice și depășirii acestor probleme 
economice grele.

România dorește să dezvolte în continuare relațiile cu 
Statele Unite ale Ămericii în spiritul și pe baza princi
piilor egalității, respectului reciproc al independentei și 
suveranității naționale și, desigur, al neamestecului in 
treburile interne.

Nu aș dori să fac acum o prezentare a problemelor 
economice din România. Știu că in cadrul sesiunii ați 
discutat tocmai aceste probleme. Acționăm insă în așa 
fel incit să înfăptuim obiectivul ce. pi l-am propus — de 
a deveni independenți din punct de vedere energetic și 
de a ne asigura intr-o măsură mai mare necesarul de 
materii prime și materiale cu forțele proprii, din resurse 
interne.

Ne-am propus, la începutul acestui deceniu, să realizăm 
pină în 1990 independenta energetică. In 1983 vom asi
gura peste 90 la sută din necesarul de surse energetice, 
din tară, ceea ce face posibil ca, pină Ia sfirșitul anului 
1985, să ne acoperim întregul necesar de energie din țară
— am in vedere energia primară în general. In conti
nuare, creșterea oonsumului va fi legată mai cu seamă 
de dezvoltarea noilor surse de energie și de energia nu
cleară. Din 1986 vom începe chiar o reducere a consu
mului de gaze și chiar de ceva petrol, odată cu trecerea 
la energia nucleară. Deci, cu toate condițiile grele din 
economia mondială — și, poate, tocmai (inind seama de 
aceste condiții — am depus eforturi pentru realizarea 
acestui obiectiv privind asigurarea independenței ener
getice.

In agricultură, in general, ne-am asigurat intotdeauna 
necesarul de consum cu forțele proprii. Am fost chiar 
exportatori de produse agricole. Acum am luat o serie 
de măsuri pentru a dezvolta mai puternic producția agri
colă. Ne vom asigura întregul necesar privind consumul 
intern, exceptind desigur produsele speciale — citricele 
și cafeaua — pe care nu le producem, și dorim să rede
venim exportatori de produse agricole, chiar și dc cereale. 
Anul acesta am avut o recoltă foarte bună.

Despre industrie nu doresc decit să vă spun că avem 
actualmente suficiente capacități de producție — și punem 
accentul pe creșterea calității și a eficienței economice.

în ce privește problema comerțului exterior, pornim de 
la faptul ca, sub nici un motiv, să nu mai apelăm la cre
dite externe. Desigur, dorim ca, in cițiva ani, să lichidăm

datoria externă actuală — și cred că vom face aceasta 
mai repede decit cred alții — și să răaliz’ăm, în activi
tatea de comerț exterior și cooperare, un echilibru ferm 
al schimburilor economice.

In acest spirit, dorim ca și cu Statele Unite ale Ame- 
ricii, și cu dumneavoastră — și știu că aici sini multe 
firme din S.U.A. — să găsim posibilitatea de a realiza 
extinderea schimburilor și cooperării, chiar in producție, 
însă pe baza unui echilibru perfect, pe asigurarea unei 
balanțe de plăți echilibrate in fiecare an. Dealtfel, cu 
unele firme am realizat și pină acum asemenea acțiuni. 
Avem o experiență bună și cu firme din alte state, cu 
care am realizat o colaborare bună și un echilibru per
fect, Acolo unde s-a urmărit ferm respectarea acestui 
principiu, lucrurile s-au desfășurat foarte bine.

Sintem gata să acționăm împreună pentru a găsi noi 
domenii de extindere a colaborării, dar pornind de la 
aceste considerente și urmărind realizarea unei balanțe 
echilibrate de plăți.

în acest spirit aș dori să exprim, încă o dată, dorința 
noastră ca lucrările consiliului să contribuie la identifi
carea acestor căi — și să acționăm pentru dezvoltarea 
colaborării și schimburilor economice dintre țările noastre.

Desigur, la această intilnire cu dumneavoastră, membrii 
unui consiliu economic, nu doresc să mă refer pe larg la 
problemele internaționale. Nu pot însă să nu menționez 
preocuparea României față de situația internațională 
gravă, față de intensificarea cursei înarmărilor. Dealtfel, 
dacă dorim să realizăm o bună' colaborare economică tre
buie să avem permanent în vedere că este nevoie de 
pace, de destindere, de o politică bazată pe principii de 
egalitate, de avantaj reciproc, dc a nu se introduce in 
comerțul internațional nici un fel de obstacole ori res- 
tricțit

In ce ne privește, avem convingerea fermă că sporirea 
continuă a cheltuielilor militare influențează negativ asu
pra dezvoltării economice și a colaborării economice in
ternaționale. La aceasta se adaugă faptul că decalajele 
dintre țările bogate și cele sărace s-au accentuat, că ță
rile în curs de dezvoltare trec printr-o situație deosebit 
dc gravă, care are repercusiuni nu numai asupra acestor 
state, ci și asupra situației economice internaționale.

România, fiind țară socialistă in curs dc dezvoltare, face 
parte din grupul țărilor în curs de dezvoltare și acționează 
împreună cu acestea pentru soluționarea problemelor le
gate de lichidarea subdezvoltării și pentru realizarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Cu toate acestea, cred că tocmai pornind de la proble
mele complexe economice internaționale, sesiunea Consi
liului economic româno-american trebuie să găsească căile 
intensificării colaborării, inclusiv pentru a contribui, pe 
această cale, la soluționarea problemelor subdezvoltării.

Doresc încă o dată să-mi exprim satisfacția pentru des
fășurarea lucrărilor consiliului Ia București — și dorința, 
și speranța noastră că acestea vor duce Ia identificarea de 
noi posibilități de dezvoltare a relațiilor economice și po
litice româno-americane.

Urez succes deplin lucrărilor consiliului. Vă urez dum
neavoastră să vă simțiți cit mai bine in România ?i să 
găsim, împreună, căile dezvoltării colaborării in toate do
meniile ! (Vii aplauze).

<

Mesajul președintelui Ronald Reagan
Am plăcerea să salut pe membrii Consiliului economic 

româno-american, cu prilejul întrunirii dumneavoastră la 
București pentru cea de-a IX-a sesiune plenară.

Mă bucur că am prilejul să aduc un elogiu consiliului, 
pentru promovarea bunăvoinței și_ încrederii reciproce in 
relațiile de afaceri americano-române și, îndeosebi, să re
cunosc meritele delegației americane in promovarea prin
tre prietenii noștri români a unei aprecieri pozitive față 
de forța și vitalitatea industriei americane.

Relațiile economice și comerciale dintre Statele Unite 
și România s-au dezvoltat impresionant in ultimii ani.

Comerțul bilateral a depășit un miliard de dolari în 1980 
și, din nou, in 1981. Consiliul economic americano-român 
a adus o contribuție importantă la realizarea acestor evo
luții favorabile.

Consiliul este interesat în îmbunătățirea condițiilor eco
nomice și financiare, care, anul acesta, au stinjenit co
merțul bilateral. Pentru realizarea îmbunătățirilor dorite, 
a fost făcut un început bun și sint sigur că cea de-a IX-a 
sesiune plenară va continua acest efort.

Acord un sprijin puternic și încurajez activitatea consi
liului și vă urez succes in toate acțiunile dumneavoastră.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Delegația parlamentară din R. P. Mongolă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți după-amiazâ, delegația parla
mentară din Republica Populara 
Mongolă, condusă de tovarășul 
Țedendambin Gotov, secretarul Pre
zidiului Marelui Hural Popular, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
efectuează o vizită in țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe Roșu, 
deputat.

A fost de față Namsrain Luvsan- 
ravdan, ambasadorul R. P. Mongole 
la București.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cele mai cordiale urări din partea 
tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole. Totodată, oaspe
tele a exprimat gratitudinea sa și a 
membrilor delegației pentru Întreve

derea acordată de conducătorul 
partidului și statului nostru, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România, pentru calda ospitalitate 
cu care au fost intimpinati pretutin
deni. subliniind câ. in timpul șederii 
in țara noastră, au putut cunoaște 
din marile realizări obținute de po
porul român in făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal un
(Continuare in pag. a V-a)

Ministrul petrolului al R. A
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit. în ziua de 19 octombrie, pe 
Aii Abdul Rahman Al-Bahr. minis
trul petrolului al Republicii Arabe 
Yemen, președintele părții tării sale 
in Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică și tehnică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Yemen.

La primire a participat Nicolae 
Amza. adjunct al ministrului pe
trolului.

Oaspetele a înminat tovarășului

Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea colonelului Aii Abdullah Saleh, 
președintele Republicii Arabe Yemen, 
comandant suprem al forțelor armate, 
prin care ii sint transmise urări de 
sănătate și fericire. Totodată. in 
mesaj se subliniază contribuția Im
portantă pe care România, șeful sta
tului român o aduc la solutionarea 
pe cale pașnică a problemelor majore 
cu care este confruntată omenirea șl, 
îndeosebi, la rezolvarea problemelor 
din Orientul Mijlociu. De asemenea, 
este exprimată dorința de a extinde 
colaborarea bilaterală pe multiple

Yemen
planuri, inclusiv pe arena internațio
nală.

Mulțumind pentru mesai. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Arabe Yemen salutul său și cele mai 
bune urări de succese în activitate, 
iar poporului yemenit urări de bună
stare și prosperitate.'

în timpul întrevederii a avut loc un 
schimb de vederi cu privire Ia sta
diul și perspectivele colaborării eco
nomice și în alte domenii de interes
(Continuare in pag. a V-a)
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Cel mai bun e... 
cea mai bună!

Cel mai bun laminator din ju
dețul Galați este... o laminatoa- 
re. Se numește Ioana Oțel (Oțel 
este numele luat de la soțul său, 
nume parcă predestinat pentru 
cineva care lucrează in marea 
cetate siderurgică a Galațiului). 
N-a împlinit incă un an de cind 
Ioana Oțel lucrează la lamino
rul de tablă groasă nr. 2 și — 
auzi la ea îndrăzneală ! — să a- 
jungă acum cea mai bună din
tre cei mai buni! Si asta, spre 
lauda școlii care a pregătit-o — 
Liceul industrial nr. 3 din Ga
lați — și spre lauda hărniciei el. 
Să mai spunem că laminorul cu 
pricina este cel mai mare de .a- 
cest fel din țară ? Să mai preci
zăm că aici media tie virstă a 
muncitorilor este de 23 de ani ? 
Că în sectorul unde lucrează 
Ioana mai sint -încă vreo 12 fete 
tot harnice și inimoase 7 Să a- 
dăugăm, totuși, că Ioana, care a 
trecut de curind pragul majora
tului, s-a căsătorit cu Valerică 
Oțel și că el este tot laminator 
in aceeași unitate. De unde re
zultă că Ioana e mai bună me
seriași chiar decit soțul ei. Dar 
el. Oțel, nu se supără de fel. 
Dimpotrivă.

I s-o făcut

fel.

I

I

I

I
I

din
Și 

pe un bătrîn 
pensionar (in virstă de 94 de 
ani), fost petrolist. Dar nu de
geaba.

— Eu te îngrijesc pină ai să 
închizi ochii, mai ceva decit _ pe 
tatăl meu — i-a spus el bătrânu
lui — iar matale să-mi treci pe 
numele meu casa proprietate 
personală.

După numai 2 (două) zile de la 
încheierea actelor legale, de cum 
s-a văzut stăpin pe casa omu
lui, Gheorghe Radu l-a și dus 
pe acesta la azil.

Bătrinul s-a pllns unor oameni 
de suflet, aceștia au sesizat in
stanța de judecată, iar instanța 
de judecată a hotărit ca bătri- 
nului sâ-i fie restituită casa ime
diat.

Ceea ce s-a și intimplat.

a...

Un anume Gheorghe Radu 
Ploiești s-a oferit să-l ajute 
să-l îngrijească

I
I
!
I

PENTRU CA NIMIC DIN ROADELE ACESTEI TOAMNE SĂ NU SE PIARDĂ

in zori piuă seara - taate forțele cooceoiraie la stringerea si depozitarea recoltei!
STADIUL RECOLTĂRII

IN SEARA ZILEI DE 18 OCTOMBRIE
® PORUMBUL mai este de cules de pe 240 000 

hectare. Cele mai mari suprafețe se află în jude
țele Constanța, Timiș, Dolj, Satu Mare, Călărași, 
Vaslui și Teleorman,

• SFECLA DE ZAHĂR a rămas de recoltat de pe 
112 800 hectare — 44 la sută din terenurile culti
vate. în județele Dolj, Olt, Buzău, Arad, Teleor
man și Botoșani sînt localizate suprafețele cele 
mai mari.

® STRUGURII mai sînt de adunat de pe 29 800 hec
tare, ceea ce reprezintă 19 la sută din suprafața 
plantațiilor aflate pe rod. Culesul este întîrziat în 
județele Giurgiu, Satu Mare, Bacău, Sibiu, Mureș 
și Alba.

• SOIA, LEGUMELE și FRUCTELE să fie strînse în 
cel mai scurt timp.

• Produsele aflate pe cîmp, în grămezi — mai 
operativ transportate și puse la adăpost.

La C.A.P. Scornicești - județul Olt - porumbul se transportă operativ 
din cimp la bazele de depozitare

Foto : Nicu Cioref

constanța: O săptămînâ - record
Ia recoltarea și transportul producției

prahova: Culesul în podgorii 
nu mai poate întîrzia!

| Bieții nuci
Prin grija organelor de

I
spe

cialitate din județul Mureș au 
fost plantați, de-a lungul dru
murilor, cu participarea a nu-I___
Imeroși cetățeni, silvicultori șl ■ 

elevi — mii și mii de pomi fruc- | 
ti.feri. Șl nu orice fel de pomi, I

I
I
I

I

I
I

ci nuci. Peste SO 000 la număr. 
In aceste zile,-cind sint plini de 
roade, mulți șoferi profesioniști 
și amatori trag pe dreapta mași
nile, se dau jos, fac rost, de bețe 
(rupînd alți copaci) și încep să 
bată coroanele nucilor spre a-și 
umple sacoșele și portbagajele.

O priveliște pe cit de dezolan
tă, pe atit de condamnabilă.

$i mai mult ca sigur că nici 
unul dintre ei nu s-a „înghesuit" 
la plantarea nucilor.

Prețul" necinstei
Gherasim Boian, paznic la a- 

batorul de păsări din Sintimbru, 
județul Alba, și-a prețuit singur 
propria cinste. Cit credeți că a 
considerat el că face... cinstea 
lui f Nici mai mult, nici mai pu
țin de... 100 de lei. Atit a primit 
de la niște, indivizi care i-au 
propus să închidă ochii, în timp 
ce ei dau o raită prin orătănii. 
Paznicul a luat suta, a închis 
ochii și a deschis poarta. Indivi
zii au „dispărut" cu 17 pui. Dar 
le-a. rămas mujdeiul in git. 5i 
lor, și paznicului nepăzit.

Si

I N-au făcut 
| stinga mprejur

O echipă de control de la Gru- 
Ipul de pompieri al județului Su

ceava s-a dus să verifice modul 
in care sint respectate normele 
P.C.I. la atelierul de reparații I auto din Prisaca Dornei. comu
na Vama. La vederea pompieri
lor, șeful atelierului a început 
să-i ia la rost :

— Ce căutați aici ? V-am pof
tit eu ? Stinga-mprejur și- 
marș afară !

Pompierii au luat... pe loc re
paus și, in pofida amenințărilor, 
au inceput să-și facă datoria. SI 
aveau să afle că nu degeaba șe
ful atelierului iși ieșise din ți- 
țini. Prea erau multe și mari 
nereguli, care puneau in pericol 
bunurile obștii. Și chiar dacă 
Lăscaie, supărat foc, a „tunat și 
fulgerat", cei aflați in

I
control 

n-au fost impresionați deloc 
cu ol-au „ars" la buzunare 

mendă usturătoare.

Ș» 
a-

I

I

I

I

Răspuns 
la o scrisoare

Pe marginea unei scrisori prin 
care un cititor ne sesiza că in 
blocurile ZI. Z2, Z3 șl Z 4 de pe 
strada Topologului, unii locatari, 
după ce că nu locuiesc cu for
me legale, tulbură și liniștea pu
blică, am primit din partea Mi
liției municipiului București un 
răspuns din care spicuim :

„In urma verificărilor pe care 
le-am întreprins la fața locului, 
numiții Gheorghe Tîncă din blo
cul Z4 și Maria Stan din blocul 
ZI, care locuiau fără forme lega
le, au tost sancționați contraven
țional, De asemenea, au fost 
sancționați contravențional alți 
patru locatari pentru tulburarea 
liniștii in blocuri, iar Călin Voi- 
tan, Florin Petrescu și llie Ion 
au fost trimiși in judecată și 
condamnați între 6 luni și 1 an 
închisoare pentru comiterea u- 
nor fapte antisociale".

Si astfel, in respectivele 
blocuri liniștea și conviețuirea 
socială civilizată sint din nou... 
la ele acasă.

I
l_

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”

I

I
I

I
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I
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Pină in seara zilei de 18 octom
brie, in unitățile agricole din jude
țul Constanța porumbul a fost re
coltat de pe 102 760 hectare, ceea ce 
reprezintă 76 la sută din suprafața 
cultivată. La aceeași dată fuseseră 
transportați din cimp 407 700 tone 
știuleți. din cantitatea totală recol
tată de 720 000 tone. Rezultă câ a 
mai rămas de cules porumbul de pe 
32 900 hectare și de transportat din 
cimp peste 312 000 tone de știuleți. 
Care sint cauzele acestor intirzieri ? 
La direcția agricolă județeană si
tuația este justificată prin faptul 
că un mare număr de tractoare au 
fost dirijate Ia arături și semănat 
— lucrări intîrziate și ele fată de 
perioada in care ne aflăm — Iar ră- 
mînerile în urmă la transport s-ar 
datora diferenței ce există intre po
sibilitățile de încărcare mecanică, 
mult prea mici, și capacitățile de 
transport afectate acestui scop.

Adevărul este că majoritatea uni
tăților agricole din consiliile agro
industriale Valu Traian, 23 August 
și Castelu, unde munca a fost bine 
organizată, iar forțele mecanice . și 
manuale rațional reDartizate. atit 
semănatul, cit și recoltarea și tran
sportul s-au încheiat. în schimb, in 
consiliile agroindustriale Panteli- 
mon. Adamclisi. Ostrov, Negru

Vodă și Remus Oprcanu, in săptă- 
mina trecută viteza zilnică la recol
tarea porumbului n-a fost realizată 
decit fn proporție de 30—40 Ia sută.

Deși comandamentul județean 
pentru agricultură a luat măsuri 
pentru suplimentarea forțelor ma
nuale la recoltat, prin detașarea a 
mii de oameni din unitățile econo
mice și suplimentarea numărului 
de tractoare și autocamioane pentru 
transport, acestea nu sînt rațional 
folosite. Cauzele 7 Slaba organizare 
a activității in cimp și lipsa de con
trol. Astfel, forțele manuale pierd 
două-trei ore de lucru dimiheața, 
iar după-arpiaza nu sint folosite lă 
încărcarea mașinilor și remorcilor 
care ar trebui să plece dimineața la 
prima oră la baze. Ca urmare, ma
joritatea mijloacelor de transport 
nu efectuează mai mult de două 
curse.

Analizind desfășurarea lucrărilor 
agricole, comandamentul județean 
pentru agricultură a declarat pe
rioada 18—25 octombrie drept o 
săptămînă de lucru record, stabilind 
măsuri ferme pentru încheierea 
grabnică a însămințării griului, re
coltării porumbului și a transpor
tării și depozitării Întregii produc
ții ce se mai află pe cimp. (George 
Mihăcscu).

în cele măi multe podgorii din 
județul Prahova zorul la culesul 
strugurilor, deosebit de frumoși in 
acest an. este mare. In cooperati
vele agricole Valea Călugărească, 
Urlați, Albești și altele, culesul vii
lor este pe terminate. Din datele 
furnizate de direcția agricolă jude
țeană reiese insă că in Cooperative
le agricole din județ, pină la data de 
18 octombrie, strugurii de masă și 
cei pentru vinificatie au fOst strinși 
doar in proporție de 75 la sută.

Directorul adjunct al întreprin
derii viei și vinului Prahova, ingi
nerul Dumitru Ciocirdel, ne spunea 
că zona viticolă cea mai rămasă in 
urmă este cea a Mizilului, care are 
și ponderea cea mai mare pe județ. 
In acest consiliu agroindustrial, din 
cele peste 10 200 tone struguri pla
nificate a se recolta nrau fost tri
miși la centrele de vinificatie decit 
56 la sută. Sînt cooperative agrico
le, bunăoară cele din Jugurenl, Fin- 
tinele. Călugăreai și altele, unde 
recoltarea decurge anevoios, deși 
vremea este excelentă pentru cule
sul viei. Or. strugurii au ajuns la 
maturitate deplină și a început 
chiar să le cadă boabele.: Asta în
seamnă o pierdere de recolta care 
crește cu fiecare zi de intîrilere- a 
culesului. în aceste condiții, este

greu de explicat de ce cadrele de 
conducere din unele cooperative a- 
gricole nu dau suficientă atenție 
stringerii urgente a strugurilor. Este 
și cazul cooperativei agricole Fintî- 
nele. unde pină pe 16 octombrie nu 
se strinsese decit jumătate din re
colta de struguri. în vie erau putini 
culegători, dar in comună mulți ce
tățeni umblau de colo-colo. Chiar și 
primara!. Eugen Bojină. mobilizase 
oamenii la demolarea unei clădiri 
vechi, treabă ce se putea face și 
mai tîrziu. Și în orașul Mizil. sim- 
bătă dimineața era atita lume, pe 
stradă de ziceai că-i iarmaroc.

La Întreprinderea viei și vinului 
am primit asigurări că centrele de 
Vinificatie din Vadul Săpat. Tohan.i 
șl din zona limitrofă Ceptura sint 
pregătite să preia zilnic 55—60 de 
vagoane de struguri. Ca atare, săp- 
tămina aceasta este hotăritoare pen
tru încheierea recoltării strugurilor 
și evitarea pierderilor de producție. 

. Tocmai de aceea este nevpie să se 
acorde o atenție mult mai mare ca 
pîha acum din partea tuturor celor 
căre.au răspunderi pe această linie, 
pentru accelerarea ritmului la cule
sul șiragurilor și la transportul lor 
spre centrele de vinificatie. (Con
stantin Căpraru).

Laudă cooperatorilor din Gheorghe Doja I Cl> 
operatorii din comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița, au obținut 
in acest an pe Întreaga suprafață de 865 hectare cultivată cu po
rumb o producție medie la hectar de peste 11 000 kg de știuleți, 
ceea ce înseamnă, in total, peste 10 000 tone de porumb. Adică o 
producție de porumb ce poate fi încărcată într-o garnitură de tren 
cu 1 000 de vagoane ! Merită relevat in mod deosebit că această 
producție foarte bună a fost realizată pe terenuri neirigate. în
treaga cantitate de porumb a fost transportată cu tractoarele și 
atelajele unității, fără nici un mijloc de transport din afară.' Și 
încă o precizare : cooperatorii din Gheorghe Doja vor livra supli
mentar la fondul de stat peste 1 000 tone de porumb. (Mihai 
Vișoiu).

Cu primarul in frunte. intreas» populație « satului 
Bunești, județul Brașov, se află in aceste zile la recoltarea porum
bului. Una din explicațiile acestei largi participări la muncă constă

și fn exemplul pe care 11 dau conducătorii comunei : primarul Ioan 
Roth, secretarul adjunct al comitetului de partid Cornel Stanciu, 
vicepreședintele consiliului popular Ionel Albii care, au ieșit la 
culesul porumbului împreună cu soțiile. Exemplu! lor este urmat 
și de celelalte cadre din instituțiile comunale. (Nicolae Mocanu).

In loc să fie la cules. In comunâ R!ri", județul Mure?, 
funcționarii de Ia cooperativa de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, In frunte cu președintele ei, Papal Alexandru, se ocupau, 
intr-una din zile, cu Indosarierea hirtillor, iar cei de la S.M.A. — 
așișderea. Totodată, contrar programului stabilit pentru perioada 
campaniei, bufetul era deschis in timpul zilei, iar înăuntru, mal 
mulți cetățeni, in floarea virstei, chefuiau de mama focului. Pină 
una alta, cei vinovați au fost sancționași, dar sancțiunile oricit de 
aspre ar fi nu grăbesc recoltarea porumbului. (G. Gheorghe).

Amnezie păgubitoare, intrucit județul Mehedinți este 
un mare producător de mere, s-a stabilit, In urma solicitărilor, ca 
asemenea produse să fie livrate și in alte zone ăie țării. Dar unele 
Întreprinderi județene de legume și fructe amină preluările de pe 
o zi pe alta. Bunăoară, I.J.L.F. Tulcea n-a preluat decit 18 tone 
din cele 500 tone solicitate. La rlndul său/ I.J.L.F. Dolj a solicitat 
200 tone de mere, dar in mai mult de trei săptămîni a reușit să 
ridice numai... 13 tone. La data de 16 octombrie, numai in plan
tația de la Ilovăț peste 420 tone de mere, gata sortate, așteptau 
beneficiarii. Vreți să aveți mere la iarnă 7 Veniți, tovarăși din 
Tulcea și Dolj, și ridicați cit mai repede merăle care vă așteaptă 1 (Virgiliu Tătara).

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, agri
cultură și circulația mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute șl a punctajului stabilit pe baza reali
zării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socia
liste, la sfirșitul lunii septembrie *), pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE

PE BAZA DE HDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București cu 463,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția Sistemului ener
getic național, 2,1 la sută la produc
tivitatea muncii ; consumul de com
bustibil convențional pentru pro
ducerea energiei electrice și termice 
a fost mai mic cu 0,8 la sută decit 
cel normat, iar cel de energie elec
trică pentru consumul propriu teh
nologic cu 1,7 la sută ; cheltuielile 
au fost mai mici cu 1,4 la sută decit 
cele prevăzute în buget.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Constanță.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRELUCRAREA 

CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de an
velope „Victoria“-Floroști. județul 
Prahova, cu 791,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la pro
ducția netă, 3,9 la sută la produc
ția fizică. 10,6 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 6 la sută 
la export, 1,2 Ia sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii și 
la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici cu 4.2 la sută decit cele nor
mate. iar cel de energie electrică 
și combustibili cu 4,1 la sută.

IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 994,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la pro
ducția netă. 0,9 la sută la nroduc- 
ția-marfă vindută și încasată. 6.6 
la sută la export, 3,3 la sută la 
productivitatea muncii. 3 la sută la 
beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă ău fost■ 
mal mici cu 2,1 la sută decit cele 
planificate, iar cele materiale cu 
1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ades- 
go“-Bucuresti.

Locul III : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul 
Sibiu,
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică „Banat“-Tlmișoara cu 722,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,7 la sută la pro-y

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Galați.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : Uzina „Cablul româ- 

nesc‘‘-PIoiești cu 518,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,5 la sută la pro
ducția fizică 6.3 la sută la produc
ția netă, 6,6 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată. 13,2 
la sută la export, 3.7 la sută Ia 
productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile totale și cele 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici cu 0,2 la 
sută decit cele planificate.

Locul II : întreprinderea de sir- 
mă. cuie și lanțuri Galați.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică Iași.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

PENTRU METALURGIE, 
CHIMIE, MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII ȘI ALTE 
RAMURI

Locul I : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie“-București 
cu 592,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția netă, 0,3 la sută la produc
ția fizică, 0,7 la sută la producțiâ- 
marfă vîndută și încasată. 4,3 la 
sută la export, 4,4 la sută la pro
ductivitatea muncii, 12,9 la sută la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost măi 
mici cu 1,1 la sută decit cele nor
mate, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 7,3 la șută.

Locul II : întreprinderea de piese 
turnate Cimpina. județul Prahova.

Locul III : întreprinderea de ac
cesorii Văliug-Resița.

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe opt luni.

*

întreprinderi fruntașe 
pe 9 luni ale anului

Locul II : întreprinderea „Prod- 
complex“-Tg. Mureș.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana"-București.
IN INDUSTRIA MATERIALELOR 

NEFEROASE ȘI RARE
LOcul I : întreprinderea de alumi

nă Oradea cu 688,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3 la sută Ia pro
ducția fizică, 0,1 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată ; de
pășiri importante de plan au fost 
obținute la producția netă, pro
ductivitatea muncii și la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
cu 3 la șută decit cele planificate, 
iar cele materiale cu 4,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Laro- 
met“-București.

Locul III : întreprinderea de alu
miniu Slatina.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți șl 

azbociment Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 1 088,4 puncte.

Principalii indicatori de Dlan au 
fost depășiți cu : 19 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 16 la sută la producția fizică. 
15 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 14,5 Ia sută la 
benefici) ; consumurile de materii 
prime șl materiale au fost mai 
mici cu 15,8 Ia sută decit cele nor
mate. iâr cele de energie electrică 
și combustibili eu 1,8 la sută.

Locul II : Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, județul Neamț.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții Brașov.

ducția netă, 1,5 la sută la produc
ția fizică, 4,9 la sută la productivi
tatea muncii. 11,6 la sută la bene
ficii ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la export și livrări 
la fondul pieței ; cheltuielile totale 
la l 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici cu 1,6 la sută decit cele 
planificate, iar cele materiale cu 
2,8 la sută.

Locul II : Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“-București.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Arta graflcă“-București.

IN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de ulei 

„Unlrea“-Iași cu 864,4 puncte.
Principalii indicatori de olan au 

fost depășiți cu : 10,9 la sută la 
producția fizică, 24 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și Încasată. 
21.9 la sută la beneficii ; depășiri 
importante de plan au mai fost ob
ținute la producția netă și la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici cu 5,7 Ia sută de
cit cele planificate, Iar cele mate
riale cu 5,5 la sută.

Locui II : întreprinderea de pro
duse zaharoase București.

Locul III : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov.
IN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău eu 1 201 puncte.
Principalii indicatori de olan au 

fost depășiți cu : 22,6 la sută la 
producția fizică de carne și la li
vrările de carne ; depășiri impor
tante de plan au mai fost obținute

la producția fizică de ouă, livrările 
de ouă șl la beneficii ; cheltuielile 
la l 000 Iei producție-marfă au fost 
mai mici cu 6-,9 la sută decit cele 
planificate.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de •stat Galați.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Arad.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE - STAȚII 
DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Birlad cu 368,2 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la vo
lumul de transport, 13,4 la sută la 
productivitatea muncii ; timpul de 
staționare a vagoanelor de marfă 
în tranzit cu manevră a fost mal 
mic cu 9,7 la sută decit cel plani
ficat, iar cel de staționare la incăr- 
care-descărcare cu 2,2 la sută ; 
consumul de energie electrică și 
combustibili a fost mai mic cu 6,5 
la sută decit cel normat.

Locul II : Stația de cale ferată 
Roșiori-Nord.

Locul III: Stația de cale ferată 
Bacău.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I! întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile, încălțăminte Iași cu 288 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,3 la sută la 
livrări de mărfuri cu ridicata. 10,8 
Ia sută la volumul livrărilor « de 
mărfuri pe un lucrător, 28,4 la sută 
la beneficii ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei livrări au fost mai 
mici cu 10,8 la sută decit cele pla
nificate, iar nivelul fondului de 
retribuire la 1 000 lei livrări cu 8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Alba lulia.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalț^chimice Galați.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj cu 1150,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,6 la sută la In
trări la fondul de stat. 28,9 la sută 
la producția industriei mici, 10,4 
la sută la prestări servicii pentru 
populație, 7,8 ia sută la desfacerea 
de mărfuri cu amănuntul ; depășiri 
importante de plan au mai fost ob
ținute la beneficii, livrări de 
mărfuri pentru fondul pieței și ex
port : cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici 
cu 5,3 la sută decit cele planifi
cate.

Locul II : Uniunea Județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Vilcea.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Vrancea.

(Agerpres)

CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
• sesizări • opinii • propuneri^.

O soluție tehnică generatoare 
de economii

Colectivul de oameni al muncii 
de la garajul de exploatare, între
ținere linii electrice cale și clădiri 
(E.I.E.L.C.C.) din cadrul întreprin
derii de transporturi București, a- 
plicind in practică o parte din pro
punerile formulate in cadrul adu
nărilor de partid, a realizat impor
tante economii la consumul de car
buranți.

Iată una dintre aceste goluții 
'generatoare de economii. Dato
rită deselor defecțiuni ale mo
toarelor auxiliare și Instalației 
hidraulice de la autobetonlerele de 
3,5 mc, lipsei unor piese de 
schimb și consumului suplimen
tar de motorină pentru rotirea ma
laxorului, s-a propus, și s-a reali
zat înlocuirea agregatului, care-1 
punea in mișcare, cu o cutie de. vi
teze tip I.M.S. Adaptarea noii cutii 
de viteze la cea proprie a mașinii 
s-a realizat cu forțe locale și, in 
bună parte, cu materiale recupera
te. Modificările făcute au permis o 
economie zilnică de peste 60 litri 
de motorină la cele trei autobeto-

niere transformate (se lucrează In 
prezent la transformarea celei de-a 
4-a) șl o reducere a greutății ma
șinii cu peste 500 kg. în același 
timp s-au economisit in întregime 
fondurile bănești alocate reparații
lor curente ale motorului auxiliar, 
reducindu-șe la zero numărul zile
lor de stagnare a autobetonlerelor. 
Prin această modificare s-a creat, 
totodată, și un spațiu liber intre ca
bina autobasculantei și malaxor, 
spațiu ce este utilizat acum la 
transportul unor materiale necesare 
șantierelor.

Foloasele acestei soluții adoptate 
la garajul nostru ne îndeamnă zsl 
sugerăm preluarea ei și de alte uni 
tăți care au in dotare autobetoniere 
De asemenea, ea ar putea fi testată 
și de constructorii de mașini, pen
tru ca încă din faza inițială motoa
rele auxiliare de la autobetonlere 
să fie înlocuite cu astfel de cutii de 
viteze, mai avantajoase.

In<j. Viorel CORNEA 
întreprinderea 
de transporturi București

Ambalaje ambalate in... spirit 
gospodăresc

în urma Decretului Consiliului de 
Stat privind recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosiblle, 
conducerea întreprinderii județene . 
de legume și fructe (I.J.L.F.) Pra
hova, Încă cu doi ani in urmă, a 
luat măsura înființării unui depozit 
specializat pentru colectarea sticle
lor șl borcanelor.

I s-a găsit locul de amplasare lin
gă rampa de cartofi a întreprinde
rii din incinta Gării de Nord, unde 
a fost amenajat cu deosebită grijă 
gospodărească. Pot să afirm aici că 
buna organizare a depozitului a 
avut ca efect direct și imediat Îm
bunătățirea funcționării lui pro-

★ ★

priu-zise. Fiecare sortiment de am
balaj are locul lui bine stabilit in 
depozit, știm ce cantități din fieca
re cuprinde unitatea, cărei între
prinderi producătoare de marfă 
trebuie să-1 trimitem.

Conducerea întreprinderii a im
primat lucrătorilor depozitului ideea 
că ambalajele înseși sint, la urma 
urmei, o marfă pe care trebuie s-o 
Îngrijim ca atare. Și, intr-adevăr, 
unitatea noastră a luat înfățișarea 
nu a unui depoztt de vechituri, ci a 
unul mare magazin de mărfuri.

Stan ROȘCUEEȚ 
merceolog, I.J.L.F. - Prahova

★
N. R. Ne oprim asupra acestei 

scrisori, intrucit corespondentul re
latează, pe bună dreptate, despre 
organizare ca factor decisiv In buna 
funcționare a unității. Intr-adevăr, 
ambalajele — in valoare de multe 
miliarde pe întreaga economte na
ționali — sint incă privite de unele 
întreprinderi, șefi de depozite 
ș.a.m.d. ca un... balast in activita
tea economică (atit timp cit nu 
au nevote de ele). în consecință, 
acestea pot fi frecvent văzute pur

șl simplu aruncate In vreo „incin
tă" plină de băltoace, lăzi și reci- 
pienți, clUe peste grămadă, cum am 
văzut la cooperativa' de producție, 
achiziții și desfacerea mărfurilor 
din comuna Măgurele — Sectorul 
agricol Ilfov, la Fabrica de conser
ve din Topoloveni, la multe dintre 
centrele colectoare din București. 
O „incintă" unde nimeni aproape 
că nu se mai poate descurca. Poate 
va privi cineva mai atent expe
riența I.J.L.F. Prahova. (Gh. Gr.).

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Materiale recuperate. Colectivul întreprinderii de construcții side

rurgice Hunedoara a recuperat peste 50 tone deșeuri din fontă. 9 tone 
plumb, 6 tone cupru, 4,38 tone bronz, 1,30 tone alamă, peste 36 tone ule
iuri minerale, peste 700 anvelope reșapabile, 9,8 tone maculatură, 
581 kg deșeuri textile. Valoarea acestor materiale reintroduse in circuitul 
economic depășește 1 800 000 lei. (Vasilc Grigoraș, muncitor) © Nepăsare. 
Cu un an in urmă, prin grija Administrației domeniului public a secto
rului 6 din Capitală, a fost amenajat pe un teren viran din spatele ci
nematografului „Favorit" din Drumul Taberei un spațiu de joacă pentru 
copii. Deși îngrădit cu plasă de sîrmă, numeroase aparate de joacă, răs- 
pindite pe cei 400 mp de teren, au fost In scurt timp degradate, locul 
căpătind aspect de maidan. Ce au de spus in această privință părinții 
copiilor care beneficiază de aceste dotări, comitetele asociațiilor de loca
tari din zonă 7 (Ion Nedelcu, strada Emil Bodnaraș nr. 27, București).

c%25c4%2583re.au
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✓IZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUII NICOLĂE CEAUȘESCU
Urmare din pag. I)
le industriilor metalurgică, aeronau- 
ică, de autoturisme, de rulmenți, e- 
cctrotehnică. producătoare de motoa- 

diesel, de echipamente speciale, 
poziția, organizată cu prilejul 
iței în secția de prototipuri, 
pus pregnant in relief efor
ie depuse de cercetare și pro- 
ie in direcția completării sis- 
•i de mașini de prelucrare a me
ni prin așchiere. ceea ce a dus la 
'ea gamei de mașini de debitat, 
it, de strunguri și strunguri ca- 

mașini de frezat, alezat, broșat, 
■rat, rectificat și altele. Rețin a- 
a o serie de mașini aflate in 
de proiectare, care urmează să 

ntroduse in fabricație în 1983 — 
ina de rectificat monocristalele 
■liciu, cea de polizat sleburi de 
la 35 tone, mașina de cojit bare 

a de superfinisare a țevilor pen- 
pompele destinate extracției ți- 
lui. Gazdele informează că s-a 
•dat o atenție specială și mașini- 
de prelucrare a metalelor ■ prin 
procedee decît așchierea, cum 
cele prin electroeroziune. proce- 

electrochimiee sau ultrasunete, 
•um și mașinilor-unelte agregat.

.preciind realizările de pînă acum, 
retarul general al partidului a a- 

,at că se impune accelerarea infăp- 
uirii programelor privind proiectarea 

fabricarea mașinilor-unelte agregat 
speciale și a cerut să se constituie, 
acest scop, colective de ccrcetare- 

oiectare-producție pentru fiecare 
> ce se execută în institut sau în 

borare cu întreprinderile produ- 
,are. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

insistat, in același timp, asupra ne- 
•sității dezvoltării capacității de cer- 
tare-proiectare prin antrenarea 
turor specialiștilor din cadrul insti- 
tului și din unitățile centralei in- 

ustriale de profil in această activi
tate complexă.

Vizitarea secției de prototipuri a 
pus in evidență eforturile constante 
ce se fac, la indicațiile secretarului 
general al partidului, pentru asimi
larea mașinilor-unelte de înalt nivel 
tehnic care erau importate, a elemen
telor de comandă electrice, mecanice 
sau hidraulice, lărgirea gamei de ma
șini cu comandă numerică. Gazdele 
au precizat că experiența acumulată, 
gradul inalt al dotării tehnice permit 
acum conceperea și realizarea orică
ror tipuri de mașini-unelte pentru 
cele mai diverse genuri de prelucrări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat cu atenție prototipurile 
realizate aici, s-a interesat de perfor
manțele lor tehnice, de calitatea și 
fiabilitatea lor. De o bună apreciere 
s-au bucurat „centrul de prelucrare" 
cu 32 pină la 55 de scule așchietoare, 
care pot executa tot atitea operații 
fără a se modifica poziția piesei — 
ceea ce asigură o mare precizie ope
rațiilor — mașina de honuit cilindri 
de frină pentru autoturisme, instala
ția de topire a metalelor cu ajutorul 
plasmei, mașina de frezat cu coman
dă numerică, dispunind de echipa
mente miniaturizate de comandă cu 
microprocesor, precum și roboții des
tinați mecanizării și automatizării 
unor procese de producție în meta
lurgie. și la prelucrarea unor repere 
grele.

Referindu-so la o serie de măsuri 
adoptate in scopul scurtării ciclului 
de proiectare-producție, directorul 
institutului a subliniat atenția acorda
tă tipizării subansamblelor, prin dez
voltarea căreia urmează să se asigure 
80—85 la sută din totalul elementelor 
necesare asamblării mașinilor-unelte.

Secretarul general al partidului a 
indicat să se extindă sistemele flexi
bile, să se generalizeze soluțiile de 
utilizare a subansamblelor tipizate 
pentru a spori ritmul de asimilare și 
introducere în fabricația curentă a 
mașinilor-unelte agregat și speciale. 
S-a recomandat, totodată, continuarea 
și intensificarea acțiunii inițiate de 
specialiștii institutului privind trans
formarea unor mașini-unelte univer
sale vechi în mașini-unelte agregat 
specializate și cu înalte performanțe 
productive. S-a cerut să se reanali- 
zeze soluțiile tehnice aplicate în pro
iectarea și executarea mașinilor-uncl- 
te agregat și a celor speciale în scopul 
fabricării unor tipuri mai simple, efi
ciente, cu caracteristici funcționale 
Îmbunătățite și o înaltă fiabilitate, 
.tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat să se ia măsuri ca fluxul de pro
iectare și microproducție din institut 
să devină un model de organizare din 
punct de vedere tehnologic, construc
tiv și economic, care să fie extins și 
in unitățile producătoare din cadrul 
centralei industriale de profil.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a apreciat activitatea institutu
lui și a recomandat să fie luate mă
suri pentru dezvoltarea capacității de 
microproducție, pentru sporirea fa
bricării de mașini-agregat și mașini- 
unelte speciale pe actualele . spații, 
grăbirea punerii în funcțiune a obiec
tivelor prevăzute pentru acest an. 
Felicitind colectivul institutului pen
tru nivelul tehnic, performanțele și 

In holul noului complex hotelier „București*'

competitivitatea produselor realizate, 
a cerut să se continue acțiunea de 
promovare la export a mașinilor- 
unelte speciale și a mașinilor-agregat 
realizate pe baza cercetărilor proprii.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au vizitat hala de 
strunguri carusel a ÎNTREPRIN
DERII DE MAȘINI-UNELTE 
Șl AGREGATE. Impresionanta 
hală de fabricație a mașinilor-unelte 
grele este locul unde a fost realizat 
pentru prima dată in România un 
strung carusel pentru piese cu dia- 
metre de pină la 18 metri. Comple
xitatea deosebită și caracteristicile 
tehnice ale strungurilor executate 
aici ating cel mai inalt nivel in an
samblul construcțiilor de mașini- 
unelte din țara noastră, iar produ
sele executate înglobează un volum 
imens de activitate creatoare. Ținind 
cont de acestea, apare firească, preo
cuparea pentru mai buna folosire a 
capacităților de producție. în aceas
tă secție a strungurilor-gigant indi
cele de utilizare a mașinilor-unelte 
pentru prelucrarea diferitelor sub- 
ansamble atinge 92 la sută. Datorită 
valorii mari a produselor realizate 
aici, un singur procent echivalează 
cu 4,8 milioane lei. în momentul 
vizitării secției, aici se aflau în dife
rite stadii de prelucrare și montaj o 
serie de strunguri carusel de mare 
gabarit. Se remarcă, și cu acest pri
lej. dotarea tehnică de care dispune 
întreprinderea, ceea ce ii conferă 
capacitatea de a fabrica mașini- 
unelte grele, speciale și agregat în- 
tr-o gamă diversificată și la un nivel 
corespunzător cerințelor beneficia
rilor interni și de peste hotare.

Remarcind faptul că noua și mo
derna hală de fabricație asigură 
condiții pentru realizarea unui vo
lum mai mare de produse, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii 
ministerului de resort, centralei și 
întreprinderii să reanalizeze soluțiile 
de organizare a fluxului tehnologic 
din hală și să elaboreze un program 
de valorificare maximă a capacității 
existente. Secretarul general al 
partidului a arătat că se impun 
sporirea producției de mașini-unelte 
grele pe aceleași suprafețe și crea
rea unui flux de montaj etapizat si 
continuu. S-a cerut, totodată, să se 
grăbească lucrările Ia depozitul des
tinat pieselor turnate grele supuse 
procesului de îmbătrânire și să se 
reorganizeze fluxul de prelucrări 
mecanice prin mobilizarea maximă 
a utilajelor din dotare și reducerea 
timpilor de așteptare și prelucrare a 
diferitelor repere. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca, pe baza pro
gramelor adoptate, să se stabilească 
modelul de flux tehnologic optim, să 
se determine durata minimă de exe
cuție a mașinilor-unelte grele și să 
se realizeze montarea simultană, in 
diferite stadii, a mașinilor aflate in 
fabricație.

Gazdele au mulțumit secretarului 
general al partidului pentru reco
mandările și indicațiile date, pe care 
s-au angajat să le îndeplinească în
tocmai, în-scop.ul sporirii și continuei 

, perfecționări a fabricației de mașini,- 
uneltc necesare economiei naționale.

INSTITUTUL DE CERCE
TARE ȘTIINȚIFICĂ SI INGI
NERIE TEHNOLOGICĂ PEN
TRU ECHIPAMENTE ENER
GETICE Șl MAȘINI DE RIDI
CAT, conducătorului partidului și
statului i s-a făcut aceeași primire 
caldă, entuziastă. Cei prezenți — 
lucrătorii institutului, cărora li s-au 
alăturat numeroși oameni ai muncii 
de la întreprinderile situate pe plat
forma industrială a Vitanului — au 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !”, „Ceaușescu și poporul 1“ ; 
ei purtau cu mindrie portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu și ale to
varășei F.lena Ceaușescu, stegulete 
roșii și tricolore.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat o- 
norul.

La sosire se aflau de față Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Frusina Tașmău, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 4 al Capitalei, 
Emanuel Babici, director general al 
centralei industriale de resort. 

. Tineri și tinere au oferit distinșilor 
oaspeți frumoase buchete de flori, 
le-au urat bun sosit în institutul lor.

. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
în fata unor grafice și panouri, prin 
intermediul cărora directorul institu
tului. Mircea Cârdu. prezintă preo
cupările acestei importante unități 
de cercetare științifică, care a luat 
ființă în anul 1968. răspunzînd co
mandamentului pus de partid in fața

industriei noastre : realizarea echi
pamentelor de mare capacitate pen
tru centralele termoelectrice, in spe-' 
cial pe cărbune. Gazdele informează 
că institutul bucureștean este axat pe 
cercetarea și proiectarea tuturor echi
pamentelor care se produc in țară. în 
scopul eliminării totale a importuri
lor in acest domeniu și atingerii obiec
tivului strategic ca România să devină 
independentă din punct de vedere 
energetic. Reține in mod deosebit 
atenția largul nomenclator de pro
duse a căror proiectare și materiali
zare intră in sfera de activitate a 
institutului : cazane de aburi, de apă 
fierbinte și recuperatoare, inclu
siv auxiliarele acestora — mori de 
cărbune, ventilatoare, preîncălzitoare 
de aer șl altele, turbine cu aburi și 
turbogeneratoare ; electrofiltre desti
nate depoluării în industriile energe
tică, metalurgică, a materialelor de 
construcții sau chimică ; instalații 
pentru gazeificarea cărbunelui, pre
cum și pentru valorificarea surselor 
neconvenționale de energie, in spe
cial a energiei solare, pentru in
dustrie.

Secretarului general al partidului 
li sint prezentate preocupările co
lectivului de aici pe linia traducerii 
in viață a recomandărilor făcute cu 
prilejul vizitei efectuate aici in anul 
1976, precum și a sarcinilor reieșite 
din lucrările plenarei lărgite a C.C. 
.-îl P.C.R., din iunie 1982. Pe baza 
sarcinilor fixate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitatea a fost îndrep
tată in direcția realizării de utilaje 
pentru utilizarea cărbunilor inferiori 
in scopuri energetice și pentru ter- 
moficare, găsirii și definitivării so
luțiilor pentru trecerea la încăl
zirea locuințelor, a cvartalurilor. 
a. obiectivelor social-culturale cu căr
bune. Sint înfățișate eforturile ce se 
fac in institut pe linia utilizării com
bustibililor solizi din țara noastră — 
lignit, șisturi bituminoase. Se prezin
tă o gamă variată de agregate, intre 
care se remarcă prototipul cazanelor 
cu ardere în strat fluidizat, care des
chide caiea spre folosirea unei noi 
tehnologii, mai eficientă si mai eco
nomicoasă. de folosire a cărbunilor 
inferiori. Sint prezentate, de aseme
nea. modelele experimentale pentru 
subansamblele implantate in con-

■ st'rucția cazanului, soluțiile la care 
s-a ajuns pentru trecerea la încălzi
rea cu cărbune a locuințelor și a al
tor edificii cu diferite destinații.

Apreciind realizările proiectanților 
și muncitorilor, ale specialiștilor in
stitutului, t o v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu a recomandat, pe parcursul 
vizitei, să se acționeze cu toată ho- 
tărîrea pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a programelor din 
domeniul energiei, reducerea impor
tului de utilaje și creșterea randa
mentului acestor produse în tară. în
locuirea instalațiilor care folosesc ga
zele sau păcura cu cele bazate pe 
combustibili solizi cu putere calorică 
joasă. S-a cerut, de asemenea, să se 
găsească soluții pentru producerea și 
de energie electrică, prin crearea de 
sisteme de recuperare a energiei 
termice cu potențial scăzut, să se 
acorde atenție amplasării corespun
zătoare, prin crearea unor spații su
plimentare, a modelelor funcționale, 
iar în ceea ce privește’folosirea unor 
deșeliri' din agricuttur'ă bii.. volum 
mare — cum ar fi tulpinile de floa- 
rea-soarelui — să se treacă la balo- 
tarea acestora înainte de a. fi intro
duse în cazan.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
adresat felicitări pentru realizările 
lor și și-a exprimat încrederea că 
vor face totul pentru proiectarea și 
realizarea de echipamente energetice 
de mare capacitate și eficiență.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a continuat la INSTI
TUTUL DE CERCETARE ȘTI
INȚIFICĂ, INGINERIE TEH
NOLOGICĂ Șl PROIECTA
RE PENTRU SECTOARELE 
CALDE. Unitate specializată în 
cercetarea proceselor tehnologice, in 
vederea obținerii de piese turnate, 
forjate și tratate termic, institutul, 
care dispune de filiale la Brașov, 
Craiova, Reșița, Timișoara, Cluj- 
Napoca și Sibiu, proiectează întreaga 
gamă de utilaje din acest domeniu, 
realizează proiectele de investiții, 
asigurind, totodată, întreaga docu
mentație tehnică de la etapa de cer
cetare tehnologică pină la punerea in 
funcțiune a capacităților din sec
toarele calde ale întreprinderilor. 
De asemenea, în colaborare cu insti
tutele din domeniul chimiei și meta
lurgiei, colectivul acestei mari uni
tăți bucureștene întreprinde cerce
tări în scopul obținerii materialelor 
specifice pentru turnătorii, forje și 
tratamentul termic.

$i aici, in centrul dialogului de 
lucru s-a aflat analiza activității des
fășurate de colectivul institutului 
pentru înfăptuirea programelor prio

ritare de cercetare vizind promo
varea tot mai largă a concepției pro
prii in realizarea de utilaje perfec
ționate. ca și in elaborarea tehnolo
giilor moderne, capabile să asigure 
creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor de materiale, 
energie și combustibili, ridicarea efi
cienței economice.

înfățișînd rezultatele activității de 
cercetare desfășurate in scopul creă
rii de tehnologii și produse noi, di
rectorul institutului, Tudosie Moise, a 
arătat, intre altele, că turnarea de 
precizie se extinde de la un an la al
tul, cu ajutorul acestui procedeu 
modern realizindu-se in acest an 7 100 
tone oțel. De asemenea, s-a mențio
nat că pe baza matrițării de preci
zie se obțin 410 tone piese, iar prin 
extruziune la cald și la rece alte 
69 000 tone. Ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ioan Avram, a 
arătat, de asemenea, că specialiștii 
institutului acordă o mare aten
ție și altor procedee moderne, cum 
sint ' matrițarea multidirecționâlă și 
sintermatrițarea.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ministrului de resort, directoru
lui institutului să acorde o atenție 
sporită extinderii acestor procedee 
moderne și îndeosebi turnării de 
precizie.

In cursul analizei, gazdele infor
mează, de asemenea, despre preocu
pările in domeniul aplicării proce
deelor moderne de tratamente ter
mice și termochimice. In acest sens, 
s-a menționat că in ultimul timp 
s-au extins mult carburarea și carbo- 
nitrurarea. tratamentele in vid. trata
mentele neconvenționale ionice și 
cele cu fascicul de electroni, institu
tul aducindu-și astfel o contribuție 
importantă la reducerea consumului 
de metal în întreprinderile construc
toare de mașini.

Dialogul de lucru continuă în 
laboratoare, acolo unde cercetarea iși 
găsește expresie in prototipurile ma
șinilor și instalațiilor care vor fi 
'apoi realizate in producția industria
lă pentru sectoarele calde ale între
prinderilor industriale. între altele, 
sint prezentate instalațiile cu ajuto
rul cărora se realizează matrițarea 
de precizie, gama de manipulatoare 
pentru forje și instalația de aplicare 
a curenților de inducție, procedeu 
utilizat în industria românească de 
trei decenii. In laboratorul de tra
tamente termice este prezentată fa
milia cuptoarelor destinate tratării 
superioare a oțelurilor speciale. In
tre altele, este amintit. procedeul 
placării cu bronz a cuzineților și altor 
piese, procedeu modgrn care asigu
ră însemnate economii de bronz, pre
cum și sporirea durabilității pieselor. 
Sint, de asemenea, prezentate diferite 
procedee moderne de tratamente ter
mochimice, intre care nitrurarea io
nică —- procedeu care conduce la mă
rirea durabilității suprafețelor me
talice, tratamentul in vid, precum și 
procedeul și instalația de tratament 
termic in flux de electroni cu 
plasmă.

In sectorul turnătorie-forjă sint 
înfățișate 'o serie de realizări deose
bit de importante, intre care proce
deul original de regenerare a nisi
purilor și procedeul de turnare con
tinuă a semifabricatelor din aliaje 
neferoase care duce la micșorarea 
consumului de metal cu 300 la sută 
față de turnarea clasică și la spo
rirea coeficientului de utilizare a me
talului. Gazdele prezintă, de ase
menea, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o instalație de formare-turnare in 
cimp magnetic, cu ajutorul căreia se 
realizează o productivitate de 2—2,5 
ori mai mare și o reducere cu 10—15 
la sută a costurilor de fabricație.

Apreciind realizările de pină acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat, la încheierea uialogului de lu
cru purtat cu colectivul acestui insti
tut, că sectoarele calde mai au încă 
de rezolvat o serie de probleme. 
In acest sens, secretarul general al 
partidului a cerut să se acorde toată 
atenția modernizării turnatoriilor de 
precizie. Totodată, s-a subliniat ne
cesitatea aplicării neîntârziate in pro
ducție a procedeelor și tehnologiilor 
create in cadoul institutului.

Următorul obiectiv al vizitei îl con
stituie INSTITUTUL de cer-
CETARE ȘTIINȚIFICĂ SI IN 
GINERIE ---------------’ '
PENTRU CONSTRUCȚIILE 
DE MAȘINI, situat in imediata 
vecinătate a Institutului de cercetare 
și proiectări pentru sectoare calde. 
Această puternică unitate, care coor
donează 23 de institute și cen
tre de cercetări, iși axează ac
tivitatea pe trei mari prdbleme : ela
borarea de tehnologii noi pentru sec
toarele reci ale întreprinderilor, în 
cadrul căreia principalul obiectiv il 
constituie introducerea mecanizării 
avansate și automatizării progresive ; 
extinderea tratamentelor de suprafa
ță, care au căpătat, în ultimul timp, 
o importanță tot mai mare ; introdu
cerea metodelor’, noi de proiectare a 
mecanismelor și mașinilor, indeosebi 
a proiectării asistate de calculator.

Exprimând bucuria întregului co
lectiv pentru această nouă intîlnire 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru posibilitatea de a analiza, direct. 
Ia fața locului, problemele majore de 
care depinde perfecționarea activită
ții de cercetare și proiectare, direc
torul general al institutului. Ion Cri- 
șan, informează despre preocupările 
manifestate in direcția unei integrări 
cit mai strinse a cercetării cu pro
ducția. In acest sens, el arată că sub 
raport valoric producția industrială a 
institutului echivalează astăzi cu cer
cetarea, concepție care pornește de 
la ideea de a nu se/ prezenta Între
prinderilor constructoare de mașini 
soluții pe hîrtie, ci realizări practice, 
care să poată fi utilizate imediat in 
producție. In lumina acestor preocu
pări, gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat in la
boratoarele 
concludentă 
tivității de 
practică. In secția de microproducție 
sint prezentate, între altele, un post 
automat de montaj, destinat între
prinderii „Electroaparataj", precum 
și o linie de montaj mecanizat al 
unui stecher pentru industrie, desti
nată întreprinderii de aparataj elec
tric din Titu, o mașină de prelucrat 
prin electroeroziune, cu gabarit mare, 
cu ajutorul căreia se pot realiza ma
trițe pentru anvelope. Cu interes este 
urmărit sistemul de manipulare și 
transfer al pieselor grele pe pernă 
de aer, al cărui beneficiar este în
treprinderea de transformatoare de 
la Filiași.

TEHNOLOGICÂ

institutului, care oferă o 
imagine a integrării ac- 
cercetare cu activitatea

Vizita continuă apoi în noua clă
dire a institutului, in cadrul căreia 
se urmărește integrarea deplină a 
cercetării, proiectării și producției, 
în laboratorul de acționări electrice 
electronice, hidraulice și pneumatice, 
unde se face primul popas, este în-

In timpul vizitei Io Institutul de cercetare științifica, inginerie tehnologica și proiectare pentru sectoarele calde

In cartierul Fereniari-școală

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate - București

fățișat un reactor biologic, realizat 
în colaborare cu ICECHIM, reactor 
care pină acum se importa. în labo
ratorul de cercetări și tehnologii 
pentru acoperirea suprafețelor reține 
atenția modelul instalației de vopsire 
electroforetică, realizat de institut și 
care este testat în vederea proiec
tării unei instalații solicitate de în
treprinderea ■ de autoturisme din 
Pitești. Se prezintă apoi sistemele 
modulare și tipizate de montaj, pre
cum și unele instalații complexe de 
montaj automatizat.

Si aici, apreciind activitatea cerce
tătorilor. specialiștilor și muncitori
lor, secretarul general al partidului 
recomandă cu insistență ca aplicarea 
imediată in producție să constituie 
principala , preocupare a întregului 
colectiv.

Noul și fructuosul dialog de lucru, 
indicațiile și îndemnurile secretaru
lui general al partidului au constituit 
pentru colectivele acestor insti
tute un prilej de analiză temeinică, 
de reflecții aprofundate și responsa
bile asupra sarcinilor mari ce Ie stau 
în față în actualul cincinal, sarcini 
pe care s-au angajat să le înfăp
tuiască cu succes.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre CARTIERUL FEREN-
TARI-ȘCOALĂ, unde tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să urmă
rească soluțiile de funcționare a ca
zanelor de tip „Metalica" cu cărbune 
pentru încălzirea locuințelor.

Un mare număr de copii ce învață 
la școlile situate in acest perimetru, 
locuitorii cartierului au făcut condu
cătorului partidului și statului aceeași 
primire entuziastă, deosebit de căl
duroasă.

în apropierea unui bloc de locuin
țe, tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost 

prezentat un modul experimental cu 
patru cazane in funcțiune, racordate 
Ia rețeaua de termoficare.

Secretarul general al partidului a 
cerut să se revadă întreaga soluție 
tehnică, pentru a se crea sisteme 
economice și cu randamente sporite 
care să utilizeze drept combustibil 
cărbunele. Totodată. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat ca sar
cină Ministerului Energiei Electrice 
să aleagă soluțiile optime de echi
pare a centralelor de zonă.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a luat cunoștin
ță de stadiul in care se află con
strucția COMPLEXULUI HOTELIER 
„BUCUREȘTI" DE PE CALEA VIC
TORIEI.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați de ministrul turismului și spor
tului, Nicolae Gavrilescu, de cadre 
de conducere ale întreprinderii de 
hoteluri și restaurante București.

Amplasat pe una dintre cele mai 
vechi artere bucureștene, noul com
plex hotelier se alătură altor con
strucții de acest gen ridicate in pe
rimetrul central al Capitalei și se 
integrează ansamblului de locuințe 
apărute în ultimii ani în această 
zonă centrală a orașului. în com
ponența sa intră un hotel cu 850 
de locuri — cel mai mare din 
țară, o sală polivalentă cu 500 de 
locuri — destinată desfășurării unor 
conferințe, simpozioane, organizării de 
expoziții — săli pentru activitatea u- 
nor agenții comerciale, de turism și 
de transport internațional, două res
taurante cu o capacitate de peste 
1 600 de locuri, o cofetărie, o casă de 
comenzi, două piscine, parcaj subte
ran, precum și multiple anexe — spa
ții tehnice și de prestări servicii.

Pe parcursul vizitării principalelor 
componente ale marelui ansamblu 
hotelier, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au apre

ciat calitatea elementelor decorative, 
între care se disting, prin eleganță 
și sobrietate, cele realizate din mar
mura de Rușchița, de Moneasa, Gura 
Văii și Vașcău, folosită Ia realizarea 
coloanelor interioare, scărilor și par
doselii, corpurile de iluminat confec
ționate din cristal românesc produs 
de întreprinderea „Vitrometan" Me
diaș.

Secretarul general al partidului a 
cerut factorilor de răspundere să ur
genteze lucrările de aranjare și do
tare a spațiilor interioare cu mobi
lierul și instalațiile' necesare începe
rii activității, astfel incit această 
mare Iși modernă unitate hotelieră să 
intre in cit mai scurt timp in circui
tul turistic al< țării. S-a indicat, tot
odată, să se acorde o atenție sporită 
utilizării cit mai eficiente atit a com
ponentelor complexului, cit și a ce
lorlalte spații comerciale amplasate 
in vecinătatea lui.

Efectuată in atmosfera de pu
ternică emulație generată de apro
piata Conferință Națională a parti
dului, noua vizită de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în între
prinderi, institute de cercetare și în 
alte unități economico-sociale din 
București se înscrie pe linia amplu
lui și fructuosului dialog pe care 
conducătorul partidului și statului îl 
poartă frecvent cu oamenii muncii 
din întreaga țară, dialog menit să 
asigure dezvoltarea și perfecționarea 
activității in toate domeniile, reali
zarea unei noi calități in muncă.

Strins uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, oamenii 
muncii bucureșteni și-au exprimat 
din nou, cu putere. încrederea 
nemărginită in politica ințeleaptă. 
clarvăzătoare a Partidului Comunist 
Român, precum și hotărirea fermă 
de a înfăptui neabătut obiectivele 
luminoase stabilite de Congresul al 
XII-lea, mărețul program de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noastră-
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FUNCȚIA
POETICĂ A LIMBAJULUI

Se poate ușor observa că o sea
mă de reviste și publicații consa
cră multe articole analizei, din di
verse unghiuri de vedere, a crea
ției noilor generații de poeți — 
„schimbul de miine" al literaturii. 
Critica debuturilor a depășit spa
țiul unei simple rubrici marginale 
„invadînd" centrul revistelor, ceea 
ce nu poate fi decit pozitiv căci 
creația noilor poeți se impune ca 
un fenomen viu, puternic, de o 
mare diversitate. Discutarea „celor 
ce vin" nu mai este, cum spunea 
un mare critic, o „exegeză pe 
nori" : volumele ultimelor promoții 
lirice pretind, prin substanța și 
semnificația lor spirituală, prin 
varietatea tematică și stilistică o 
descifrare atentă a liniilor de evo
luție, a specificului noilor voci, pre
cum și o ' nuanțată separare a to
nului autentic de simpla mimare a 
noutății. O asemenea dezbatere, 
susținută în diverse feluri de re
viste și publicații, interesează în 
cel mai inalt grad. în fond este 
vorba de îndrumarea talentelor nu
meroase din poezia noastră actuală 
creată într-un climat receptiv la 
noutatea adevărată, dar tot atît de 
sensibil la stridențe ori exagerări.

Arătînd că în producția lirică a 
unor autori „apar 
țiunea pentru mo
dernitate confun- 
dindu-se cu sno
bismul. ironia 
luind forme stri
dente, tendința de 
a brava devenind 
o tendință de a 
scandaliza", Alex. 
de părere (în 
generații" 
artistic" al „Scinteii tineretului") că 
„acestea sint aspectele secundare 
ale unui fenomen in esență pozi
tiv" : afirmarea noilor poeți aduce 
cu sine un univers distinct și spe
cific, emanația unui climat cultu
ral și a unei stări de spirit ce are 
tot dreptul la expresie. Dacă, așa 
cum se spune, „indignarea face 
versul", critica, în schimb, n-are 
cum profita de pe urma ei căci in
dignarea. ca și entuziasmul înflă
cărat. presupune o ardere, uneori 
mortală, chiar a spiritului critic, a 
discernămîntului și echilibrului în 
judecata de valoare. Spiritul critic 
nu anulează însă încrederea cu 
care trebuie întîmpinați „căi ce 
vin", dar, mi se pare, cea mai mare 
dovadă de încredere și cordialitate 
constă in discutarea mijloacelor 
cu care se afirmă noii poeți, a uni
versului lor tematic și stilistic, 
de o noutate frapantă, așa cum se 
poate observa în volumele unor 
poeți talentați, inteligenți și in
struit! ca Traian T. Coșovei, Liviu 
Ioan . Stoiciu, Mircea Cărtărescu 
ș.a. Observam la unii dintre ei și 
emulii lor, într-un articol prece
dent („Pseudoinovații în palatul 
de cleștar al poeziei"), ca și Alex. 
Ștefănescu, o anumită discrepanță 
intre substanța unei modernități ' 
reale și semnele unei concepții dis
cutabile,, despre îmbogățirea limba
jului poetic, considerat uneori ca 
un simplu instrument de „scandal", 
apanaj al modei trecătoare. în pu
nerea in discuție a predilecției 
unor autori pentru cuvîntul trivial, 
pentru „îmbogățirea" limbajului 
prin expresii copiate din „gunoiul" 
zilnic, Alex. Ștefănescu vede însă 
o „teză restrictivă", căci, afirmă 
în acest caz, „ar trebui să-i elimi
năm din istoria literaturii pe multi 
poeți de valoare, de la Arghezi și 
pină la Miron Radu Paraschivescu, 
de la Minulescu și pînă la Geo Du- 
mitrescu". La prima vedere, argu
mentul Iui Alex. Ștefănescu i-air 
putea impresiona pe cititorii Su
plimentului. însă cum probabil 
și criticul o știe, în discuție 
nu poate fi proveniența cuvin- 
tului. ci funcția lui poetică, fiind
că, nu-i așa. nufărul crește in 
bălți, iar superba lui floare nu ne 
displace din această cauză. Se pot 
cita destule versuri din creația ce
lor discutați de Alex. Ștefănescu — 

^el însuși citează citeva — în care

și exagerări, op-

„citatul" crud 
„prozaice" ori

sau acele cuvinte 
„periferice" n-au 

cituși de puțin funcția bălții pen
tru floarea de nufăr. Nu descoperi 
in aceste „citate" ceva mai mult 
decit plăcerea, juvenilă, a transcri
erii, a copierii unor aspecte trivia
le, șocante din punct de vedere 
moral și estetic, fără nici o altă in
tenție decit de a le „zugrăvi". Co
pierea de cuvinte și expresii crude, 
triviale ascunde o acțiune fără altă 
finalitate decit, poate, aristocratica 
plăcere de a displăcea. Se întreve
de aici un snobism al comporta
mentului poetic (un tribut plătit 
modei) nedublat de o mai gravă 
conștiință a transformării „mate
rialelor", a dinamizării lor pină la 
obținerea acelui „fior galvanic" pe 
care Baudelaire îl elogia la Poe 
sau a, acelui „luciu fosforescent" 
din care emană seducția misterului 
din lirica argheziană a „florilor de 
mucigai". Din combinația „smircu- 
lui" și „steiului" poetul a scos 
„prețuri noi", disonanțe cu mare 
forță de caracterizare a sfîșierilor 
spiritului modern. Regimul liric al 
„mucigaiului" se vede insă redus 

dintre urmașii marelui 
o goală mecanică a 

ieșită dintr-un instinct
po-

la unii 
poet la 
copierii 
de colecționar de bizarerii,

Adnotări despre moda poetică (2)

Ștefănescu este 
„Bibliografia unei 

„Suplimentul literar-
trivit unui procedeu strict repro- 
ductiv, în contradicție cu fantezia 
productivă, creatoare a liricii mo
derne adevărate. N-am avea nimic 
împotriva nici unui „material" poe
tic dacă emoția șocantă provocată 
de introducerea lui în 
deschide gustului nostru amenințat 
de mierea frumuseților vetuste și 
convenționale o poartă spre o mai 
intensă spiritualizare și către idea
litatea presupusă în adevăratele 
ascensiuni poetice. Așadar, nu „in
ventarul limbajului" decide moder
nitatea, ci funcția lui poetică : de 
la „blesteme" la „flori de mucigai", 
cuvintul trivial îndeplinește o func
ție ale cărei rezultate sînt operele 
durabile argheziene. Această func
ție poetică mai înaltă lipsește une
ori din poezia pe care o discutăm. 
Firește, nu trebuie să ne „indig- 
,năm“, dar nici nu cred că, de vre
me ce și A.Ș. vorbește de „nume
roase stridențe", este în folosul 
poeziei de acest tip și al autorilor 
ei atîta amicală indulgență. Dealt
fel, tinerii poeți n-au nevoie de in
dulgențe împărțite cordial, ci de o 
încredere matură ce se cuvine să 
ia forma

Merită 
opiniilor 
despre 
autori în creația mai nouă. Pe 
de o parte, nu înțelegem de ce, 
dacă este vorba de „parodii", 
le tratează ca poeme origina
le. și nu ca „parodii originale" 1 
Cei pe care-i pitează în sprijin (To- 
pîrceanu ș.a.) sînt într-adevăr au
tori de „parodii originale" și în ca
zuri asemănătoare, firește, poate fi 
vorba despre o „recunoaștere im
plicită a notorietății modelului" 
și „o formă inteligentă de prețui
re". (Cum este cazul, parțial, și al 
lui " “ ~
tre 
tru 
ale 
ba ... _
mentul parodic al unor modele are 
cu totul alt sens și rol decît cele 
aduse in discuție de Alex. Ștefă
nescu : acest tratament contestă și 
desfigurează fiind semnul unei vo
ințe de ruptură. Este surprinzător 
că A.Ș. n-a recurs, spre a explica 
funcția subversivă a parodiei litera
re. Ia exemple celebre : n-a desfigu
rat oare însuși Rimbaud miturile 
antichității ? Să recitim sonetul Ve
nus Anadyomene, in care nașterii 
Afroditei din spuma mării îi este

poezie ar

analizei critice serioase, 
să medităm și asupra 
lui Alex. Ștefănescu 

parodierea unor mari

Marin Sorescu în „Singur prin- 
poeți"). însă este evident pen- 
cine a citit respectivele poeme 
tinerilor autori că, nefiind vor- 
de „parodii originale", trata-

opusă o apariție caricaturală, defor
mantă ; sau să reamintim enorma 

■ batjocorire a liricii florale din „Ce 
qu’on dit au poete â propos de 
fleurs". Nici vorbă nu poate fi de 
„asimilarea" parodică a clasicită
ții, de o prețuire „implicită", ci, din 
contră, de o respingere clară, fără 
nici un subtext admirativ, a tradi
ției, de un atac împotriva frumuse
ții canonizate de o lungă experien
ță literară. Dar acest instinct de
formator, exercitat în numele unui 
alt „ideal" de poezie, semnifică o 
ruptură cu tradiția într-un mo
ment istoric în care aceasta era 
resimțită, pe un fond mai ge
neral, ca o chingă a gindirii 
libere, ca un izvor de norme inac
ceptabile de către fantezia poetică 
în noua ei accepțiune, modernă 
(„fantezia rațiunii", superioară, 
acum, aceleia detronate, a „inimii"). 
„Exilarea" inimii este urmată, în 
poezia modernă (mai ales „avan
gardistă"), de „izgonirea zeilor" din 
liberul teritoriu al artei. Aceasta 
este semnificația reală a „parodiei" 

'în poezia modernă, și nu, cum eu
femistic exnlică A.Ș.. „prețui
rea implicită", prin negare ad
mirativă a marilor modele. Rău 
pusă în termenii „recunoașterii im
plicite", problema rupturii cu tra

diția nu-și capă
tă înțelesul deplin 
și adevărat decît 
dacă ne întrebăm 
asupra cauzelor și 
semnificației re
voltei pe care ea 
o conține : ce 

cauze pot determina „noua revoltă 
modernistă" in poezia noastră con
temporană și ce semnificație poa
te avea respingerea violentă a „mo
delelor" parodiate ? După opinia 
noastră, nici una. Poezia română 
modernă, cu excepția unui scurt și 
nu se știe cit de semnificativ in
terval suprarealist, nu și-a renegat 
„strămoșii" literari, ci, dimpotrivă, 
i-a asimilat descoperind in opera 
lor motive de apropiere, și nu de 
respingere. Căci opera „clasicilor" 
n-a devenit izvor de norme rigide 
și. pe de altă parte, noile lecturi 
critice i-au relevat modernitatea. 
Ruptura nu s-a produs prin revol
tă și desfigurare, ci printr-un pro
ces mai complex, de anexare a va
lorilor „neclasice" : în acest fel s-a 
descoperit modernitatea lui Emi- 
nescu ori Coșbuc, a lui Bolintinea- 
nu sau Alecsandri. Cu atît mai pu
țin este justificată — în ordine es
tetică — respingerea „parodică" a 
modernului Tudor Arghezi. Și to
tuși, cum am văzut, contestația 
arogantă nu l-a ocolit, cineva în- 
gînindu-i persiflant poemul „De-a 
v-ați ascunselea". Gest pueril din 
categoria „curiozităților" în rîndul 
cărora se înscrie și Mona Lisa cu 
mustăți din pictura avangardiștilor 
(ca M. Duchamp). Nu e vorba aici 
de a ne „indigna" sau de a-1 apă
ra pe Arghezi, căci nu e necesar, 
ci de nevoia unei clarificări a spi
ritului nostru critic asupra menta
lității și concepției care îndrumă, 
din interior, noua conștiință poe
tică. Opinia noastră este ca o tră
sătură de fond a oricărui proces 
poetic, anume : accesul legitim la 
originalitate sub presiunea lăun
trică a unui nou mesaj artistic, 
poate fi acoperită și deturnată prin 
recurgerea comodă la „simulacrul 
originalității", dictată de tirania 
modei. Parodierea în acest din 
urmă înțeles este puerilă și nesem
nificativă. lipsită de un temei so
lid : o contestare arogantă, mima
rea unei rupturi de dragul „scan
dalului". Dacă este așa, credem că 
Alex. Ștefăneșcu greșește apărînd 
— „din prea mult entuziasm" — 
și greșelile unor tineri autori in Ioc 
să mediteze cordial și generos Ia 
particularitățile „afirmării în grup", 
la semnificația critică și estetică a 
unor dominante mentale și stilisti
ce din bogata, originala și foarte 
diversa creație a „celor ce vin".

C. STANESCU I

JT
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— o revistă de larg interes
Documente literare de mare sem

nificație, însoțite de comentarii și 
adnotări pătrunzătoare, ne oferă ul
timul număr al revistei „Manu- 
scriptum" (3/1982), revistă trimes
trială editată de Muzeul literaturii 
române, instituție prestigioasă, care 
împlinește 25 de ani de activitate 
in slujba făuritorilor slovei româ
nești. Valorificarea moștenirii lite
rare, așa cum o ințeleg muzeul și 
revista sa, înseamnă nu o insurna- 
re arhivistică, ci o reintroducere in 
circuitul viu, actual a unor mărturii 
documentare ce adesea relevă fa
țete mai puțin sau deloc cunoscute 
ale activității marilor noștri scri
itori.

„Nu rescriind capodoperele altor 
literaturi, ci «inventîndu-le» pe ale 
noastre vom izbuti să interesăm" — 
subliniază intr-un scurt, dar pătrun
zător eseu poetul Gh. Tomozei 
ideea ce străbate ca un fir roșu li
teratura română de ieri și de azi. 
revista propunindu-și dealtfel să 
releve „vocația universală a cultu
rii românești". Tulburătoare mărtu
rii publică revista la rubrica „Eter
nii noștri păzitori ai solului veș
nic" : transcrierea unei pagini din 
manuscrisul 2 264 al lui Mihai Emi- 
nescu (adnotată pertinent de D. Va- 
tamaniuc) relevă independența de 
gindire a marelui poet, increderea 
in progres și in capacitatea po
porului român — „cel mai drept.

mai fidel, mai iubitor de adevăr" — 
de a crea, bizuindu-se pe forțele 
proprii, pe talentul și forța sa de 
creație. Alte pagini din manuscri
sele eminesciene probează vasta 
cultură a poetului, inegalabila re
ceptivitate la noutățile vremii sale, 
în „M. Sadoveanu. O mare conști
ință a ' prezentului", revista publică 
fragmente din vibrantele luări de

poziție ale marelui scriitor în fa
voarea progresului, pentru apăra
rea păcii, relevind astfel prezența 
lui Sadoveanu in primii ani de 
după eliberarea patriei pe frontul 
luptei mondiale pentru pace. Ex
trem de interesantă este, la rubrica 
„Confluențe", prezentarea (de către 
Cornelia Pillat) a operei de tradu
cător a lui Ion Pillat, operă ghidată 
de ideea de a alege spre a oferi ci
titorilor creații reprezentative din 
diverse literaturi ale lumii, poe
me ce definesc tradițiile, spiritul 
și specificul inconfundabil al fie
căruia. Iar scrisorile de mulțumire 
trimise de marile spirite ale epocii 
(intre care Rainer Maria Rilke) 
atestă din plin că poetul român a 
știut să aleagă din bogata creație

tradusă piesele majore, antologice, 
profund semnificative pentru cultu
ra cărora le aparțin. Prestigiul in
ternațional al marelui istoric Nico- 
lae Iorga este atestat și de cores
pondența cu Karl Lampreeht, din 
care, in acest număr, se publică un 
lot de scrisori descoperite de I. O- 
prișan la Biblioteca universitară 
din Bonn. Dacă adăugăm „O cerce
tare de virf a comparatisticii româ
nești" în care Gelu Ionescu publică 
„partea inedită" a studiului lui Tu
dor Vianu despre formarea ideii de 
literatură universală, scrisorile lui 
B.P. Hașdeu către Moses Gaster, 
grupajul, comentat de Barbu Ciocu- 
lescu, din arhiva Mateiu Caragiale 
de la B.C.S., fragmentele din me
moriile lui Al. Tzigara-Samurcaș, 
notele din „șantierul" literar al lui 
Mircea Eliade („Cred enorm într-o 
Românie în eternitate") sau dez
baterea „Vocația universală a cul
turii românești" (cu substanțiale in
tervenții de Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, Edgar Pa,pu, Alexandru Duțu 
și Paul Cornea) vom împlini ima
ginea unei reviste de larg interes 
public, cultural și cetățenesc, în 
care documentul istoric revelator se 
intilnește cu o vie preocupare de a 
dezbate idei de cea mai mare ac
tualitate.

M. COSTEA

Al V-lea simpozion național 
de tracologie

Manifestare științifică dedicată centenarului 
Vasile Pârvan

La sfîrșitul săptărhî- 
nii trecute s-au desfă
șurat la Bacău lucră
rile celui 
Simpozion 
tracologie, 
sub egida 
de știi'nțe 
politice și 
lui Culturii și Educa
ției Socialiste, de că
tre Institutul de tra
cologie. Comitetul ju
dețean de cultură și 
educație socialistă Ba
cău și Muzeul jude
țean de istorie și artă 
din Bacău. Pe margi
nea acestei manifes
tări științifice am avut 
o convorbire cu tova
rășul prof. uhiv. dr. 
docent Dumitru Ber- 
ciu, directorul Institu
tului de tracologie.

— Cea de-a cincea 
reuniune națională a 
tracologilor români s-a 
desfășurat sub semnul 
centenarului nașterii 
Iui Vasile Pârvan. că

de-al V-lea 
național de 

organizat, 
Academiei 
sociale și 

a Consiliu-

ruia arheologia româ
nească ii datorează nu 
numai fondarea școlii 
naționale de speciali
tate, ci și deschiderea 
atitor fertile direcții 
de cercetare. Prestigi
oasa personalitate a 
fost evocată in a- 
proape 20 de comuni
cări, care au reliefat 
contribuțiile sale la 
studierea istoriei vechi
a patriei, a civilizați
ei geto-dacice în spe
cial, a raporturilor a- 
cesteia cu lumea cel

tică, scitică, elenă și 
romană, la cunoașterea 
etnogenezei poporului 
roman, a continuității 
sale neîntrerupte in 
vatra dacică străbună. 
Alte comunicări au e- 
vidențiat eforturile 
sale pentru organiza
rea pe baze științifice 
a muzeografiei româ
nești, preocupările sale 
pentru elevarea spiri
tuală a neamului nos
tru. dominantele gin
dirii sale.

într-o a doua secți
une a simpozionului 
au fost prezentate co
municări care s-au 
axat pe cunoașterea 
civilizațiilor străvechi 
făurite pe pămintul 
patriei, în special cea 
a geto-dacilor. Se re
marcă dintre aceste 
comunicări aceea re
feritoare la cele pa
tru reprezentări sculp
turale, datind din epo
ca bronzului, descope
rite in județul Vas
lui la Mălușteni, Vă- 
deni și Giurcani. fp 
descoperire de excep
țională însemnătate 
s-a dovedit a fi cea 
din movila tumulară 
de mari dimensiuni de 
la Cucuteni (3,30 me
tri înălțime. 32—34 
metri diametrul la ba
ză), in interiorul căre
ia. într-o incintă de 
piatră, a fost descope
rit un mormînt getic 
din secolele V—IV 
i.e.n. Dimensiunile

movilei, ca și incinta 
de piatră au determi
nat atribuirea acestui 
mormint unei căpetenii 
getice locale. La con
cluzii asemănătoare 
s-a ajuns in urma cer
cetării unui mormint 
tumular de la Topalu 
(in Dobrogea). in care 
au fost descoperite 
fragmentele a 9 amfo
re din ultimul sfert 
al secolului al IV-Jea 
i.e.n.

Interesante date au 
fost aduse asupra for
tificațiilor dacice, sub- 
liniindu-se marele e- 
fort constructiv al e- 
pocii Burebisța-Dece- 
bal, perioadă in care 
s-au construit citeva 
zeci de cetăți. De ma
re valoare este desco
perirea și cercetarea 
unei noi așezări daci
ce din secolul I i.e.n., 
de la Liteni, în Buco
vina, adică într-o 
zonă incă puțin cerce
tată sub acest aspect.

Manifestările amin
tite au fost însoțite de 
prelegeri și mese ro
tunde organizate in 
întreprinderi, instituții 
și școli privitoare la 
viața și opera lui Pâr
van. de vizite, docu
mentare in așezarea 
dacică fortificată de la 
Răcătău și in satul 
Perchiu. acolo unde 
acum un secol a văzut 
lumina zilei Vasile 

i Pârvan.
Silviu ACHIM

„PREA TINERI PENTRU RIDURI"

O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME 5
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Diplan. Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografica 

„București"

„Arta românească"*)
Publicarea unei cărți care urmă

rește istoria civilizației românești 
așa cum se înfățișează ea in ima
ginile picturii, ale sculpturii, ale 
artelor ornamentale, în clădirile 
care au înfruntat vicisitudinile vre
murilor, cuprinde semnificații spi
rituale de mare însemnătate. Se 
cuvine să se releve, in primul rind 
împrejurarea că — după atitea 
monografii și analize ale unor pe
rioade reprezentative pentru defi
nirea caracterului specific al crea
ției din aceste locuri — „Arta ro
mânească" (2 volume), recent apă
rută la Editura Meridiane, e cea 
dinții lucrare care iși propune o ne
cesară sinteză a întregii evoluții a 
formelor și a ideilor artistice de pe 
teritoriul țării noastre. întrejMnde- 
rea pe care, într-o exemplară cola
borare cu editura, au dus-o pină la 
capăt Vasile Drăguț și Vasile Flo- 
rea reprezintă un act important de 
cultură, al cărui sens nu poate fi. 
in nici un caz, despărțit de opera 
de restituire a valorilor care au dat 
personalitate poporului românesc, 
operă ce se împlinește, de un timp 
încoace. în toate domeniile creației 
culturale, in toate sectoarele cerce
tării științifice.

Fiecare din cei doi autori a fost 
confruntat cu dificultăți la fel de 
mari : Vasile Drăguț (autorul pri
mului volum) de informația ade
sea incompletă, de unele prejude
căți nu intru totul înlăturate, in 
cazul unor subiecte și chiar al unor 
principii controversate; Vasile Flo- 
rea (semnatarul celui de-al doilea 
volum) de lipsa unei distanțe in
dispensabile formulării unor jude
căți de valoare privind un fenomen 
dinamic, ale cărui contururi se 
modifică necontenit sub ochii 
noștri.

Impresia cea mai puternică pe 
care o transmite primul volum al 
Artei românești (Preistorie, Anti
chitate, Ev mediu, Renaștere, 
Baroc) e aceea a originalității unei 
viziuni creatoare pe care artiștii și 
meșteșugarii acestor locuri și-au 
păstrat-o la intilnirea unei tradiții 
profund specifice cu sugestiile 
preluate, remodclate, amplificate, 
din marile culturi ale continentu
lui european și ale altor zone — 
unele dintre ele îndepărtate — ale 
civilizației lumii. în spiritul funda
mentat de concluziile marilor cer
cetători ai începuturilor culturii 
din această parte a Europei (nu
mele lui Iorga și al lui Pârvan ne 
vin firesc in minte cînd vorbim de 
întemeietorii tradiției științifice in
tr-un domeniu atît de cuprinzător), 
autorul primului volum, Vasile 
Drăguț, relevă un fapt dintre cele 
mai pline de însemnătate : cultura 
vizuală de pe teritoriul României 
nu s-a constituit ca un reflex al 
creațiilor artistice din alte părți ale 
lumii, ci a participat, intr-un chip 
specific, la configurarea civilizației 
din epoci diferite ale istoriei. Ea 
nu s-a izolat niciodată de marile 
mișcări care au străbătut, milenii 
în șir, teritoriul Întins dinspre Me- 
diterana pină spre ținuturile nor
dului european și din Apusul con
tinent pină In lârgile cimpii ale 
Răsăritului.

•) Vasils Drăguț — „Arta ro
mânească" — volumul I.

Falsitatea prejudecății unei a 
create de intuiția unor spirite 
ar fi trăit departe de marile far 
ale culturii universale este dor 
elită aici, o dată mai mult, cu foi 
unor argumente ce provin dintr- 
studiu aprofundat al istoriei, 
morfologiei artei, din comparai 
sesizantă a detaliilor, a ansambl 
lui evenimentelor, a procesului i 
delungat de creare a unor mode 
specifice acestor locuri, cu evolui 
culturii vizuale din celelalte ce 
tre de artă ale lumii. Multe dint 
punctele noi dp vedere propuse < 
Vasile Drăguț sint consecința un 
studii întreprinse de el — privir. 
mai cu seamă, valorile artei m 
dievale românești ; altele reprez: 
tă reinterpretâri ale unor stuc 
anterioare. în nici un caz in. 
autorul nu iși îngăduie să facă 
afirmație fără să fi cumpănit i. 
luare-aminte argumentele celo 
lalți. Astfel incit studiul lui capă 
o evidentă soliditate, resoingir 
ispita spectaculoaselor, dar frivon 
lor, formulări ce ne mai intim?'■ 
cițeodată in paginile unor 
sau reviste, deasupra semnătu 
unor istorici improvizați ai cult

Cred că se poate subscrie, <! > 
pildă, la periodizarea propusă d 
Vasile Drăguț și care, continuin' 
opera de sinteză ce se limita, ir. 
cazul perioadelor mai noi, să sta 
bilească specificitatea fiecărui seco. 
în parte, trasează direcțiile carac 
teristice ale Renașterii și ale Baro
cului românesc. în felul acesta, se 
demonstrează, cultura noastră e 
unul dintre clementele esențiale 
ale procesului cuprinzător care e 
arta universală a acelor vremuri.

Autorul studiului menționează, 
cu deplină onestitate știtnțifică. și 
existenta unor „pete albe" pe har
ta istoriei artei noastre, a unor ar
ticulații ale sistemului mai puțin 
clarificate ; ceea ce atrage atenția 
asupra unui efort necesar de con
tinuare a investigațiilor, a nevoii 
de specialiști formați cu grijă care 
să participe și să ducă mai departe 
această operă de afirmare a mari
lor valori ale culturii artistice 
românești. Merită, de asemenea, 
relevată consecvența cu care auto
rul volumului discută raporturile 
creației de artă cu faptele istoriei 
naționale, cu aspirațiile esențiale 
ale poporului român ; se proiec
tează, astfel, o imagine amplă, 
clară care restituie artei semnifi
cațiile ei de parte integrantă a 
existenței acestei țări. Un studiu 
scris cu multă seriozitate, intr-un 
stil ce dezvăluie un adevărat talent 
literar. Și căruia foarte bunele con
diții grafice (tiparul e opera ace
leiași întreprinderi — „Arta grafi
că" — căreia îi datorăm lucrări 
admirabile din bibliotecile noastre, 
prezentarea și macheta fiind sem
nate de Ioana Dragomirescu-Mar- 
dare iși Mihai Boitor, desenele de 
Adriana Mihai) îi slujesc ca un 
cadru pe deplin adecvat, punîndu-i 
la indemînă argumentele imagini
lor îngrijit executate. O carte de 
prestigiu, pentru care autorul, edi
tura. tipografia merită să fie feli
citate.

Dan GRIGORESCU

Filmul în slujba vieții
Să Începem prin a aminti o rea

litate îmbucurătoare : in ultimii 
trei ani, cifra mortalității legate de 
accidentele de circulație s-a redus 
cu peste 500. Este vorba de in- 
timplare ? Nu numai și • i pri
mul rind ! Se culeg roacele unei 
acțiuni ample, insistente, dintre cele 
mai generoase : puse în slujba 
omului. Categoric, la mărirea com
petenței șoferilor amatori și profe
sioniști. la sporirea gradului lor de 
informare și stăpinire a legilor. Ia 
dezvoltarea capacității lor de a stă- 
pini volane, frîne, distanțe și, mai 
ales, la creșterea gradului de 
conștiință al tuturor (inclusiv 
a pietonilor) a contribuit, de
sigur, și întreaga activitate cu 
tematică rutieră desfășurată pe 
cele mai variate canale. Ală
turi de buletinele din fiecare 
dimineață de la radio, de 
cronicile pe aceeași temă din presă 
și de la T.V., de panourile cu foto
grafii (mai concludente ca orice co
mentariu)"’ plasate la intersecțiile 
marilor artere — unul din mijloa
cele cele mai importante ale educa
ției și propagandei rutiere îl con
stituie filmul.

Inspectoratul General al Miliției 
— Direcția circulației — avind drept 
aliați de nădejde Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
Administrația Asigurărilor de Stat 
și A.C.R., realizează anual aseme
nea pelicule cu tematică rutieră 
(colaborînd cu studiourile „Sahia", 
„Buftea", „Animafilm" și cu 
I.A.T.C.) și apelînd, nu o dată, la 
regizori profesioniști. Au apărut și 
inițiative locale in acest sens (in 
Timiș și Dolj), iar „România-film" 
a organizat, între 13 și 26 sep
tembrie, in întreaga țară „Zilele 
filmului de circulație", vizionate 
de milioane de spectatori.

Ce subiecte au, cum se prezintă 
aceste filme ?

Cine cunoaște producția filmelor

rutiere poate vedea 'cum, de la an 
la an. odată cu sporirea numărului 
de pelicule (25 in 1981 față de 20 in 
1980), se produce o notabilă diver
sificare și amplificare tematică și 
totodată o multiplicare a perspecti
velor abordării, proces solidar cu 
cel de înnoire a modalităților. Su
premul scop al acestor pelicule 
fiind eficiența — evantaiul filmului 
de circulație incepe cu reportaje și 
se încheie cu pelicule demne de ti
tulatura „artistic". ■

Categoric, planul tematic este din 
ce in ce mai fidel corelat cu reali

GÂRNEȚ CINEMATOGRAFIC

tățile concrete. Propunindu-și să in
struiască, să prevină, să convingă, 
să formeze deprinderi, filmul de 
circulație, produs in ultima vreme, 
are o adresă mai realistă și mai 
precisă. în obiectivul lui se află, 
mai evident ca altădată, tocmai 
acele manifestări ce periclitează cel 
mai frecvent integritatea fizică și 
morală, viața oamenilor. Calitatea 
analizelor, argumentelor, mesajelor 
filmului rutier este superioară. Mai 
pregnantă ca altădată, evocîndu-se 
consecințele unor accidente, se face 
de fapt o operă de nobilă și nece
sară prevenire.

Se face desigur educația șoferi
lor, dar se dă prioritate celor ama
tori — majoritari; Se insistă mai 
mult pe comportamentul pietonilor 
(„Zebra"). Atit ca o consecință a 
tipurilor de accidente înregistrate 
cit mai ales, sau poate mai ales 
preventiv, se acordă o atenție spe
cială copiilor. Astfel, „Remușcări 
pentru o viață" evocă, din perspec
tiva părinților insuficient de vigi- 
lenți, accidentele unor copii și con

secințele lor fizice și psihice de o 
viață. în același sens : s-au produs 
deja primele dintr-o serie de 12 fil
me ce urmăresc să canalizeze pri
mii pași in circulație ai celor mai 
tineri participanți Ia traficul rutier. 
Concepute mai puțin simplist, mai 
ingenios (la nivel de scenariu) și 
mai „animate", ele se vor bucura, 
sintem siguri, de simpatia celor că
rora ii se adresează avind și efectul 
preventiv scontait.

Cum foarte multe din ac
cidente izvorăsc din excese de vi
teză — filmele rutiere pedalează, și 

ele, cu succes, pe această 
temă. Urmărind producția re
centă, observăm o dată cu 
constanța relevării unor as
pecte tehnice, mai strinsa a- 
sociere de consecințe, virtua
le accidente rutiere. (Filmul 
„Sistemul de rulare" ne-a a- 

părut ca o excelentă demonstrație, 
pe înțelesul tuturor, pornind de la 
un fapt divers, a efectelor pe care 
starea pneului le poate avea asu
pra sistemului de direcție).

Mijloacele de convingere prin 
arta filmului sint foarte diverse. 
Rare sint peliculele ce se dispen
sează de elocvența faptului real — 
surprins uneori intr-un efort de 
„cinâverite" sau de reconstituire 
cvasiautentică a evenimentelor cu 
ajutorul unor actori. în fuga auto
mobilelor. motocicletelor, biciclete
lor. peliculele înregistrează peisaje 
— in imagini a căror frumusețe con
curează cu succes filmele turistice, 
dar și unele artistice. Principalul 
progres în realizarea genului de fil
me de care am vorbit rămine insă 
trecerea de la „consemnare" la a- 
dîncirea împrejurărilor și mai ales 
mentalităților. Fundamente din ce 
în ce mai solide pentru impunerea 
și apărarea unei morale a automo
bilistului, a pietonului, a vieții.

Natalia STANCU

A APĂRUT ÎN LIBRĂRII

.EDITURA „EMINESCU"
• Tudor Vianu : Studii de filo

zofia culturii (ediție ingrijită de 
Gelu Ionescu și George Ganâ. Stu
diu introductiv : George Gană).

® Vasile Gr. Pop : Conspect asu
pra literaturei române și literatori
lor ei de la început și pină astăzi ■ 
(1873). (Ediție critică, studiu intro- j 
ductiv și note de Paul Lăzărescu).

• Zaharia Stancu : Desculț (Bi
blioteca Eminescu, prefață de Va- 
leriu Râpeanu).
• Ion Brad : Cartea zodiilor
• Aurel Rău : Versuri (col. Poeți 

români contemporani, cuvint îna
inte de Mircea Iorgulescu).
• Nicolae Dragoșj Scutier la 

umbra clipei.
• Romul Munteanu : Jurnal de 

cărți (vol. III).
@ Mihai Stoian ; Nici cuceritori, 

nici cuceriți.
• Vasile Nicolescu : O grădină 

pentru Ori'eu.

EDITURA „MINERVA"

O loan Alexandru : Pămint trans
figurat (prefață de Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga).
• Ion Istrâte : Barocul literar ro

mânesc (col. Momente și sinteze)

EDITURA
„CARTEA ROMÂNEASCĂ"

@ Arhitectura bobului de grîu 
(reportaje și eseuri despre 6atul de 
azi).
• Paul Everac : Viața lumii (tea

tru)
® Dumitru Radu Popescu “ Cli

nele de fosfor (versuri).
• Tudor George : Inventar celest 

(versuri)
® Traian T. Coșovei ; Cruciada 

întreruptă (versuri)
9 Sergiu Filerot : Vitrină secol 

XX (versuri)

Vaslui municiP'iIe Vaslui 
și Birlad. sub egida cabinetului ju
dețean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă a avut loc dez
baterea cu tema „Contribuția P.C.R.. 
a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la dezvol
tarea creatoare a teoriei și practicii 
construcției socialiste in patria 
noastră, la îmbogățirea gindirii re
voluționare contemporane". (Petru 
Necula).

Harghita orașul Cristuru 
Secuiesc se desfășoară. în perioada 
17—24 octombrie. „Săptămîna edu
cației politice și culturii socialiste", 
prilejuită de aniversarea a 650 de 
ani de la prima atestare documen
tară a localității. Au fost programa
te acțiuni complexe, înscrise în ac

tuala ediție a Festivalului național 
„Cintarea României", la care parti
cipă peste 600 de artiști amatori. 
(I.D. Kiss).

Bacău I" irtsLfVuțiile de cul
tură din județul Bacău se desfă
șoară între 19 și 25 octombrie „Săp- 
tămina științei și tehnicii pentru ti
neret". Manifestarea, înscrisă in ca
drul Festivalului național „Cînta- 
rea României", a debutat cu simpo
zionul „Tineretul — factor activ in 
promovarea progresului tehnic" și 
vernisajul unei expoziții de creație 
tehnico-științifică a tineretului din 
județ. La cluburile minerilor din 
Comănești, petroliștilor din Moi- 
nești, textiliștilor din Buhuși, ca și 
la Casa de cultură a petrochimiști- 
lor din municipiul Gh. Gheorghiu-

Dej au fost organizate simpozioane, 
mese rotunde, schimburi de expe
riență, dezbateri, demonstrații prac
tice, prezentări de cărți tehnice etc, 
(Gh. Baltă).

Vîlcea Sa'a de festiv>tati a 
căminului cultural din comuna Io- 
nești a găzduit un simpozion pe 
tema „Tehnologii și metode noi pri
vind producerea materialului sădi- 
tor, selecția și ameliorarea mărului 
în județul Vilcea". Această mani
festare a inaugurat programul de 
acțiuni ce s-a desfășurat pe parcur
sul a două zile sub genericul „Mă
rul de aur". (Ion Stanciu).

Botoșani, Teatrul de stat
„Mihai Eminescu" a prezentat re-

CARNETCULTURAL

cent, in premieră absolută, piesa 
..Destine și iubiri", de Octavian 
Sava. Regia- artistică și ilustrația 
muzicală a spectacolului aparține 
lui Constantin Dinischiotu, iar sce
nografia — lui Vasile Rotaru. Sem
nificativ pentru activitatea teatru
lui : este a treia premieră prezen
tată în actuala stagiune. (Silvestri 
Ailenei).

cadre didactice din localitate, după 
care membrii cenaclului literar din 
Reghin au prezentat recitalul de 
poezie intitulat „Poeții ciută tinere
țea poporului nostru". (Gh. Giur
giu).

Constanța, Deschiderea sta
giunii teatrelor populare a prilejuit 
artiștilor amatori din Constanța și
Medgidia prezentarea unor noi pre
miere. Pe scena Clubului S.M.C. a

Mureș. Cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de la moartea scrii
torului maghiar Arany Jănos, la
Casa de cultură din Reghin a avut 
loc un medalion literar susținut de

fost prezentată piesa „4—0 pentru 
noi" de H. Nicolaide în regia acto
rului Emil Sassu, de la Teatrul de 
dramă și comedie Constanța, iar la 
Casa de cultură a sindicatelor din ”
Medgidia spectacolul cu piesa-do- 
cument „Diplomatul" de Virgil Sto- 
enescu, în regia lui H. Sădi care

semnează și scenografia. (George 
Mihăescu).

gj|^or în cadrul schimburilor 
de experiență interjudețene dintre 
instituțiile culturale, la Muzeul Țării 
Crișurilor din Oradea a fost des
chisă o expoziție de artă populară 
organizată de Muzeul Unirii din Alba 
Iulia. înscrisă în manifestările pri
lejuite de actuala etapă a Festivalu
lui național „Cintarea României", 
expoziția reunește valoroase obiecte 
și piese de port din zona respectivă, 
(loan Laza).

Teleorman. clubul Sche- 
Iei de extracție Videle, sub generi
cul „Laudă muncii", s-a desfășu

rat o șezătoare literar-artistică. 
Alături de scriitori din București, 
și-au dat concursul membrii cena
clului literar „Zaharia Stancu" din 
Alexandria. • „Cartea tehnică in 
sprijinul producției" se intitulează 
expoziția de carte ' prezentată la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Turnu Măgurele. (Stan Ștefan).

Caraș-Severin. In cadrul 
acțiunilor dedicate alegerilor de 
deputați in consiliile populare, co
munale, orășenești și municipale, 
la căminul cultural din comuna 
Băuțar a avut loc o interesantă 
expunere pe tema „Legile țării, le
gile noastre", urmată de întrebări 
și răspunsuri date de membrii 
unei brigăzi științifice. (N. Cătană).
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, fflMRI LA_ TOMUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară din R. P. Mongolă

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)
salut călduros și cele mai bune urări, 
iar poporului mongol urări de noi 
succese in construcția socialismului. 

x. ' i în cursul convorbirii s-au relevat 
cu satisfacție bunele relații dintre 

; (partidele și țările noastre, manlfes- 
nri 'tindu-se. totodată, dorința ca aceste 
jUcț 'raporturi să se dezvolte in viitor, in 
am'£t,interesul ambelor popoare, al cauzei 
t u; generale a socialismului și păcii. A 

givfost evidențiat rolul important pe 
nur 'bare îl au parlamentele, parlamen- 
use. tarii, din cele două țări, in amplifi- 

.,K.: ■ Ministrul
naș

* s (Urmare din pag. I) 
ia '------ --------------------

. ce 'Comun, precum și In legătură eu ex- 
’ru '/inderea relațiilor de prietenie dintre 
eiu.'.cele două țări. In acest cadru a fost 
' exprimată convingerea că lucrările 
.te‘"primei sesiuni a comisiei mixte vor 
nt ;
-ec ■

CELEI DE-A IX-A SESIUNI A CONSILIULUI ECONOMIC ROMANO-AMERICAN
‘ ;ja București au avut Ioc, marți, 

si 'lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
m ' Consiliului economic româno-ameri- 

“Can, organism constituit in anul 1973, 
*'r rcu ocazia vizitei președintelui Repu-

■ blicii Socialiste România, tovarășul 
. ■' Nicolae Cem'șescu, in Statele Unite

' ale Americi;
f- Din partea, guvernului Republicii 
- Socialiste România, tovarășul Nicolae 
1 Constantin, ministrul comerțului ex- 

terior și cooperării economice inter
naționale a adresat participanților 

• uri cuvint de salut și a urat succes 
lucrărilor consiliului. Evidențiind

1 faptul că România promovează in 
i mod ferm o politică de deschidere 

largă către toate țările lumii — a- 
ceasta fiind o componentă esențială 
a întregii politici externe de pace, 
independență națională și cooperare 
internațională a partidului și statu
lui nostru — vorbitorul a subliniat 
dorința părții române de a dezvolta 
în continuare. în același spirit de lh- 
țelegere reciprocă, relațiile econo
mice româno-americane. Lucrările 
actualei sesiuni a consiliului, a ară
tat vorbitorul, oferă un cadru favo
rabil pentru găsirea unor noi obiec
tive și domenii de colaborare si de 
dezvoltare a schimburilor bilaterale 
reciproc avantajoase. în încheiere, 
vorbitorul a subliniat necesitatea in
tensificării contactelor reciproce ca o 
condiție esențială pentru dezvoltarea 
cooperării și colaborării dintre Româ
nia și Statele Unite ale Americii.

Ambasadorul S.U.A. la București.
■ David D. Funderburk, a dat citire 
mesajului d.e salut adresat de pre
ședintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
participanților la sesiune.

în alocuțiunile rostite la deschidere, 
președinții celor două părți in 
consiliu, Nicolae Eremia, președin
tele Băncii Române de Comerț Exte

în întîmpinarea Zilei armatei
Apropierea Zilei armatei Repu

blicii Socialiste România prilejuiește 
desfășurarea unor ample manifestări 
politico-educative și cultural-artistice.

Recitalul de poezie „Omagiul co
mandantului suprem" și montajui 
literar-muzical ..Te apăr și te cint, 
patria mea 1“ sint două dintre acti
vitățile organizate în aceste zile in 
Școala militară de maiștri de aviație 
„Traian Vuia". Prin intermediul 
poeziei și muzicii, elevii au dat glas 
simțămintelor de dragoste fierbinte, 
de adincă recunoștință pentru acti
vitatea neobosită, clocotitoare pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
consacră înfloririi României socia
liste.

Uniunea scriitorilor. în colaborare 
cu Editura militară, a organizat o 
șezătoare literară la Casa de cultură 
din Medgidia la care au participat 
militari si tineri constructori de pe 
șantierele , Canalului Dunăre-Marea 
Neagră' '' isile Băran, Corneliu Leu. 
Toma George Maiorescu, Ioana Cră- 
ciunescu, .George Țărnea, Ion Ara
mă, Mihai Minculescu și Ștefan Mi- 
hăilescu au prezentat pagini inspi
rate din viata și munca ostașilor 
noștri de azi. în dubla lor ipostază

t V
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TC.oo Telex
16,05 Colocvii pedagogice
16.25 Tragerea Pronoexpres
16,35 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim....
n,00 Noi în anul 2000.
17,20 In sprijinul învățămîntulul politi

co-ideologic. Promovarea activă a 
concepției revoluționare a Parti
dului Comunist Român despre

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

octombrie, ora 20 — 23 octombrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi schimbătoa
re, cu cerul temporar noros. Precipi
tații locale, mai ales sub formă de 
ploaie și burniță, vor cădea în jumăta
tea de nord a țării. In rest — burnițe 
șl ploi izolate. Vîntul va sufla slab, 

carea și aprofundarea continuă a 
prieteniei și colaborării româno- 
mongole, In mai buna cunoaștere și 
mai strinsa apropiere dintre po
poarele noastre.

S-au abordat, de asemenea, unele 
aspecte ale situației internaționale, 
apreciindu-se că, in actualele con
diții. se impune intensificarea efor
turilor pentru oprirea încordării din 
viața internațională, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destindere, 
colaborare și respect a! independen
ței naționale, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a tuturor 

petrolului al R. ă.
identifica noi căi și mijloace menite 
să amplifice cooperarea bilaterală pe 
diverse planuri. S-a arătat că dezvol
tarea acestei conlucrări. întemeiată pe 
principiile egalității in drepturi și 
respectului reciproc, corespunde pe 
deplin intereselor ambelor țări șl po- 

rior, și Milton F. Rosenthal, pre
ședintele Consiliului de Administra
ție al Companiei ..Engelhard Mine
rals and Chemicals" au relevat că 
participarea unui mare număr de 
oameni de afaceri la sesiunea 
consiliului denotă interesul pentru 
amplificarea comerțului și cooperării 
româno-americane. pentru conlucra
rea dintre organizațiile economice 
din România și firmele americane, 
subliniind că lucrările sesiunii vor 
conduce ia identificarea de noi căi 
și mijloace pentru concretizarea unor 
acțiuni și forme avansate de coope
rare și conlucrare româno-ameficană 
reciproc avantajoasă.

La lucrări au participat reprezen
tanți ai unui mare număr de firme 
și companii americane, precum și 
reprezentanți ai întreprinderilor ro
mânești de comerț exterior.

Au luat parte Nicolae Andrei, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Nicolae 
Ionescu. vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării. Cicerone 
Gorunescu. secretar de stat la Ca
mera de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România.

Din partea Departamentului Co
merțului al S.U.A. au participat 
Raymond Waldmamf. asistent al se
cretarului pentru comerț. John Ray, 
asistent al reprezentantului pentru 
comerț internațional al S.U.A., 
Franklin J. Vargo și Bohdan Denysyk, 
asistenți adjunct! ai secretarului pen
tru comerț.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
în plen, precum și pe grupe de lucru, 
avind ca tematică probleme privind 
cooperarea în domeniile energiei, 
construcțiilor de mașini, industriilor 
chimică, ușoară și agriculturii, acce

de constructori și apărători ai pa
triei.

în comandamentul din care face 
parte ofițerul Eugen Fuicu a avut 
loc o sesiune de referate și comuni
cări sub genericul „Cunoașterea tra
dițiilor de luptă înaintate ale arma
tei române in războiul antihitlerist 
— puternic mijloc de educație pa
triotică. revoluționară a militarilor".

Materialele prezentate au eviden
țiat rolul determinant al partidului 
comunist in organizarea și conduce
rea revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă.

Au fost evocate, de asemenea, 
eroismul armatei române în luptele 
grele purtate pentru izgonirea cotro
pitorilor hitleristo-hortisti din partea 
de nord-vest a țării noastre, pentru 
eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei și 
Austriei, contribuția României la 
victoria finală asupra Germaniei 
naziste.

Un loc Important In cadrul sesiunii 
l-a constituit reliefarea strălucitei 
activități teoretice și practice a to
varășului Nicolae .Ceaușescu.. consa
crată fundamentării doctrinei mili
tare naționale și întăririi necontenite 
a capacității de apărare a patriei

lume și viață, îndatorire perma
nentă a organizațiilor de partid

17.45 1001 de seri 
20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea economică
20.45 Film artistic : „Ascensiune difi

cilă"
21,35 Premieră în Retezat — reportaj
21,50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,30 Scena și ecranul
21,00 Buletinul rutier al Capitalei
21,10 Seară, de muzică românească.

„Oedip" — tragedie lirică de Geor
ge Enescu. Producție a Televiziu
nii române. Partea a H-â

21,50 Telejurnal 

plnă Ia moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, iar cele maxime între 8 și 18 
grade, local mai ridicate. Seara și di
mineața se va produce ceață. Local, in 
primele nopți, în centrul și nordul ță
rii, condiții de brumă. Tn București : 
Vremea va fi schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii slabe. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 3 și 5 grade, iar cele maxime In
tre 16 și 19 grade. Dimineața $i seara 
condiții de ceață. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu). 

diferendelor dintre state, pentru În
cetarea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
In acest cadru s-a subliniat că par
lamentele trebuie să-și aducă, prin- 
tr-o strinsă conlucrare, o contribuție 
activă la instaurarea unui climat de 
pace, securitate, Înțelegere șl coope
rare In lume, la înfăptuirea Idealu
rilor de libertate, independență și 
progres ale tuturor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

Yemen
poare, servește cauzei păcii, secu
rității și înțelegerii internaționale. 

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internaționa
le, in special cele privind situația din 
Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

sul pe piață și derularea contracte
lor, precum și industria serviciilor.

în încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți in consiliu au- sem
nat Protocolul sesiunii in care sint 
evidențiate posibilitățile largi oferite 
de economiile celor două țări pentru 
amplificarea cooperării și comerțului 
bilateral, in acest sens stabilindu-se 
măsuri concrete de fructificare a 
acestor posibilități in interesul am
belor popoare, al colaborării econo
mice internaționale.

La semnare a fost de față tova
rășul Nicolae Constantin, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

★
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a 
primit, marți după-amiază. pe Mil
ton F. Rosenthal, președintele părții 
americane in Consiliul economic ro- 
mâno-amerlcan.

Au fost abordate probleme de in
teres comun privind dezvoltarea 
schimburilor și cooperării econo
mice româno-americane dintre firme 
americane și întreprinderi româ
nești de comerț exterior. în a- 
cest context, a fost relevat rolul Con
siliului economic româno-amerlcan 
pentru asigurarea cursului ascendent 
al schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. De asemenea, au fost tre
cute în revistă măsurile ce urmează 
a fi luate de membrii consiliului pen
tru amplificarea permanentă a rela
țiilor economice bilaterale pe o bază 
reciproc avantajoasă.

La primire a participat Nicolae 
Andrei, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

(Agerpres)

LA ORADEA:
„Săptămîna 

teatrului scurt"
între 19—24 octombrie la Oradea se 

va desfășura cea de a V-a ediție a 
„Săptâminii teatrului scurt", mani
festare organizată in cadrul Festiva
lului național „Cintarea României" 
de către C.C.E.S., Comitetul de cultu
ră și educație socialistă al județului 
Bihor, A.T.M., Teatrul de stat din 
Oradea și revista „Familia".

în programul „Săptăminii." vor fi 
prezentate spectacole susținute de 
Teatrul Național din Iași, Teatrul 
Național din Tirgu-Mureș, Teatrul 
Mic, Teatrul „Bu.landra“-București, 
Teatrul „Giulești", Teatrul german 
din Timișoara, Teatrul „M. Emines- 
cu“ din Botoșani, Teatrul de Nord 
din Satu-Mare. Teatrul de stat Reși
ța, și bineînțeles, de colectivuj-gaz- 
dă : Teatrul de stat din Oradea (sec
ția română și secția maghiară).

O nouă ediție 
„Serbările 

Scinteii tineretului"
La solicitarea organizațiilor de ti

neret, populara „ediție scenică" a 
ziarului „Scinteia tineretului" — 
SERBĂRILE SCINTEII TINERETU
LUI — va fi prezentă din nou in 
mijlocul iubitorilor săi la sfirșltu! 
acestei luni : Agnita — duminică, 
24 octombrie. Sibiu — luni 25 octom
brie, Mediaș — marți 26 octombrie. 
Bistrița — miercuri 27 octombrie. 
Năsăud — joi 28 octombrie, Piatra 
Neamț — vineri 29 octombrie, Ro
man — simbătă 30 octombrie, Foc
șani — duminică 31 octombrie.

Printre invitați : actorii Ion Cara- 
mitru, George Mihăiță, Dan Tufaru, 
Dan Bacinschi, solistele de muzică 
populară Florica Bradu, Ionela Pro
dan, Mariana Mihalea, formația 
vocal instrumentală. „Roșu și Negru" 
condusă de Liviu Tudan, soliștii de 
muzică tinără Victor Socaciu, Mihae- 
la Bustuchină-Vlaicu, Gheorghe 
Gheorghiu, Vasile Bucovină, pianis
tul Adrian Tomescu, violonista Si
mona Moise, poetul Dan Verona, 
comentatorul sportiv Cristian Țo- 
pescu. Nu vor lipsi dialogurile poli
tice și culturale. Realizator : poetul 
Lucian Avramescu.

Cu excepția Agnitei, unde va fi 
doar un spectacol de la ora 19. in 
toate celelalte localități vor avea loc 
cîte două spectacole . (primul ince- 
pind de la ora 16, cel de al doilea la 
ora 20).

Tovarășul Nicolae Constantin, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a 
primit, marți, pe tovarășul B. S. 
Gordeev, adjunct al ministrului co
merțului exterior din U.R.S.S.

în cadrul convorbirilor au fost e- 
xaminate probleme privind schim
burile comerciale româna-sovietice si 
au fost convenite noi acțiuni pen
tru amplificarea in continuare a 
colaborării economice dintre cele 
două tari.

La primire a participat Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

★
Marți dimineața s-au încheiat la 

București lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică și tehnică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Yemen. Delegația 
română a fost condusă de Gheorghe 
Vlad. pninistrul petrolului. Iar delega
ția yemenită de Aii Abdul Rahman 
Al-Bahr. ministrul petrolului al R.A. 
Yemen.

Pornind de la dorința reciprocă a 
guvernelor celor două țări de a am
plifica relațiile economice bilaterale, 
au fost analizate posibilitățile și căile 
menite șă conducă ta dezvoltarea, in 
continuare, a cooperării pe multiple 
planuri, la creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale româno-ye- 
menite.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat Protocolul sesiunii, care pre
vede acțiuni și măsuri concrete pen

Vizita delegației parlamentare
a R. P.

Cu prilejul vizitei tn țara noastră 
a delegației parlamentare a R.P. Mon
gole. condusă de tovarășul Țeden- 
dambin Gotov, secretarul Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, ambasa
dorul Mongoliei la București, Nam- 
srain Luvsanravdan. a oferit, marți, 
un cocteil.

Au participat tovarășii Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, Vasile Vilcu. membru al 
Consiliului de Stat. Margareta 
Hausser, secretar al M.A.N., pre-

Realizări în campania agricolă de toamnă
Lucrătorii din agricultura județu- . 

lui Mehedinți au încheiat, marți, re
coltatul porumbului și semănatul 
griului pe toate suprafețele plani
ficate.

în telegrama adresată eu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Mehedinți al P.C.R. se spune : în 
prezent, locuitorii satelor și comune
lor acționează in ritm susținut pen
tru terminarea intr-un timp cit mai 
scurt a recoltării sfeclei de zahăr, 
legumelor, strugurilor și fructelor ; 
de asemenea, s-a organizat activita
tea in vederea realizării programului 
arăturilor adinei de toamnă. Pentru 
a realiza producții pit mai, mari in 
zootehnie, in perioada de iarnă, in 
■toate ifnitățile agricole se a'dțiOneăză 
in continuare la strîngerea și depozi
tarea tuturor furajelor, se grăbește 
totodată, livrarea la fondul de stat 
și la fondul de furaje a cantităților
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SALAJ — un județ care-și caută drumul în sport
Prin comparație cu județele limi

trofe, Cluj, Bihor, Maramureș și 
Satu Mare, ale căror principale cen
tre urbane se bucură de ceea ce nu
mim tradiție sportivă, județul Sălaj 
abia a pornit de cițiva ani încoace 
să-și definească profilul, preocupări
le și năzuințele pe tărimul sportului. 
E unul din județele mai mici ale 
țării (265 mii locuitori, adică 1,2 la 

. sută din populația totală a tării și 
1.6 Ia sută din teritoriu), care in pe
rioada 1965—1980 a beneficiat de cea 
mai mare creștere a volumului de 
investiții în sectorul socialist (de 22 
ori I), ceea ce a determinat și creș
terea producției globale industriale, 
in același răstimp, de 12 ori. Furtunos 
s-au dezvoltat ramurile textile, chi
mice, ale construcției de mașini și 
prelucrării metalului, ale materiale
lor de construcție, tocmai pe lingă 
intreprindcfile din aceste domenii fă- 
cindu-și apariția și asociațiile spor
tive mai puternice din județ.'

Treptat s-au ivit și prioritățile de 
ordin sportiv, încadrate in obiective
le și indicatorii pe țară, deși trebuie 
să spunem că ființează unele deose
biri de vederi in această privință in
tre factorii responsabili locali și or
ganele sportive centrale. Astfel, Să
lajului 1 se fixează ca ramuri prio
ritare atletismul (cu valabilitate in 
toate județele), boxul, handbalul fe
minin și fotbalul. Primele trei sint 
considerate a fi cu posibilități de 
„înaltă performanță" prin Programul 
C.N.E.F.S., ceea ce se materializea
ză (și bugetar) la trei secții : C.S.M. 
Zalău — secțiile de atletism și box 
și A.S. Textila Zalău. — handbal fe
minin. Amatorii de ’sport observă 
lesne că de pe listă absentează vo
leiul, cu reprezentanța sa din Sălaj 
— „Silvania" Șimleu Silvaniel — 
locul al treilea în campionatul na
țional trecut, după Dinamo șl 
Steaua I Performanțele acestei echipe 
din ultimii ani au avut un larg ră
sunet in orașul Șimleu și în întregul 
județ, iar factorii locali socotesc că 

I rezultatele sint de natură să dinami
zeze nu numai voleiul, ci sportul din 
Sălaj in ansamblu. Pentru consolida

tru adîncirea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre cele două 
țări in domeniile geologiei si petro
lului. materialelor de construcții și 
agriculturii, pentru sporirea schimbu
rilor de mărfuri pe baze reciproc 
avantajoase.

La semnare a fost de față Nicolae 
Murgu. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

★
Marți dimineața. nava-școală 

..ARIS", aparținind Marinei militare 
grecești, a sosit intr-o vizită în por
tul Constanta. în aceeași zi. coman
dantul navei, căpitanul de rangul in- 
tîi E. Handrinos. însotit de un grup 
de ofițeri eleni, a făcut vizite pro
tocolare primarului municipiului 
Constanța, comandantului marinei 
militare și comandantului Școlii de 
maiștri militari de marină. Oaspeții 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul Victoriei din Constanța.

★
Banca Națională a Republicii So

cialiste România va pune in ctrcula- 
tje. incepind cu data de 25 octom
brie 1982, o monedă divizionară de 
25 bani, confecționată din aluminiu. 
Noua monedă metalică are aceleași 
dimensiuni și inscripții ca și cea 

'aflată in circulație.
în conformitate cu prevederile de

cretului Consiliului de Stat, moneda 
divizionară de 25 bani confecționată 
din aluminiu va circula paralel cu 
moneda metalică de 25 bani aflată 
in circulație.

(Agerpres)

Mongole
ședinți de comisii permanente ale 
M.A.N., reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, deputați.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

parlamentară mongolă a vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comunist 
a; mișcării revoluționare și democra
tice din România, precum și Insti
tutul de cercetări, proiectări și ingi
nerie tehnologică pentru mecanizarea 
agriculturii — Băneasa.

(Agerpres)

de porumb prevăzute în plan, pre
cum și a altor produse agricole.

★

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Constanța al 
P.C.R. raportează că oamenii muncii 
din agricultura județului au încheiat, 
in ziua de 19 octombrie, insămînță- 
rile de toamnă pe toate suprafețele 
prevăzute din care peste 112 000 hec
tare cu griu. .

In prezent — se spune în telegra
mă — cind ne pregătim să sărbătorim 
Ziua recoltei, 20 de ani de Ia încheie
rea cooperativizării agriculturii în 
întreaga tară și 25 de ani de la în
cheierea cooperativizării agriculturii 
in județul Constanța, toate forțele de 
muncă de la sate sint puternic an
gajate la (terminarea în cel mai scurt 
timp a recoltării porumbului, legu- 
melor și strugurilor, pretam și la 
livrarea la fondul de stat a unor im
portante .cantități de produse agri
cole.

(Agerpres)

rea realizărilor din volei, la Clubul 
sportiv școlar Șimleu Silvaniei s-a 
constituit o rodnica pepinieră (antre
nor Octavian Basti), care lansează de 
pe acum urmași la gloria sportivă in 
formația lui Mășcășan, Mircea Tuto- 
van, Țerbea și colegii. De asemenea, 
la Zalău, clubul sportiv școlar pregă
tește alte generații locale de voleiba
liști. Iată pentru ce, Consiliul jude
țean de sport din Sălaj, la indicația 
organului local de partid, concentrea
ză atenția și eforturile pentru dezvol
tarea prioritară a voleiului, cel dinții 
sport sălăjean care s-a impus pe plan 
național...

Prima medalie, de bronz, obținută 
vreodată de un pugilist din Sălaj la 
campionatele naționale de seniori a 
stirnit un mare interes, boxerul Au
rel Sirca devenind peste noapte un 
sportiv foarte popular in Zalău, mai 
ales printre elevii grupurilor școlare 
ale diferitelor întreprinderi. Sala in 
care antrenorul loan Popa și Aurel 
Sirca au asudat pentru o medalie, in 
care asudă la pregătiri zeci de tineri, 
are de fapt dimensiunile unei ca
mere, nu prea mari, destul de impro
prie antrenamentului. Deocamdată. 
Mai tîrziu va arăta cum se cuvine, 
zic localnicii. Să-i credem, deocam
dată, și pentru faptul că s-au decis 
să bată fierul cit e cald, adică să fo
losească „medalia lui Sirca" pentru 
a extinde, mult peste prevederile 
inițiale, proporțiile selecției, instrui
rii și ale organizării competiției pen
tru începători. Asist la punerea in 
ordine a unui plan la care iși dau 
concursul președintele C.J.E.F.S.. Ni
colae Negrea. președintele C.S.M. 
Zalău, loan Domuța, și, firește, an
trenorul Popa. Prin muncă, seriozi
tate,. va fi posibil ca sălăjenii să as
pire și Ia medalia de aur

in cea mai puternica serie a divi
ziei B la fotbal, seria a IlI-a. „Ar
mătura" Zalău ocupă azi o poziție 
bună in clasament. De ce tocmai 
„Armătura" ? Pentru că echipa și 
centrul de juniori se află sub tutela 
importantei întreprinderi de armă
turi metalice din fontă și oțel, iar 
oamenii s-au gindit mai puțin la

Excelenței Sale Domnului
TEODQRO OBIANG NGUEMA MBAZOGO

Președintele Republicii Guineea Ecuatorială

MALABO

Cu ocazia investirii dumneavoastră ca președinte constituțional al Repu
blicii Guineea Ecuatorială, imi este plăcut să vă adresez calde felicitări. Îm
preună cu cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Dowse să vă adresez calde mulțumiri pentru delicatele dumneavoastră 
condoleanțe transmise cu prilejul încetării din viață a fostului președinte 
al Republicii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, apreciind in mod deosebit alesele 
sentimente exprimate.

Totodată, folosesc acest prilej pentru a vă transmite urările noastre de 
sănătate și succese m activitatea dumneavoastră, de prosperitate și progres 
poporului român prieten.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

®5 A fost terminată construcția 
barajului de atenuare a viiturilor 
de apă pentru protecția uzinei hi
droelectrice de la Răcăciuni, jude
țul Bacău. Noul baraj va contribui 
și la crearea unui mare rezervor ds 
apă pentiu irigații, precum și la 
amenajarea unei baze piscicole.

B In comuna Recaș, viitor cen
tru agroindustrial din județul Timiș, 
a fost dat in folosință un modern 
dispensar uman. Construit in mare 
parte prin contribuția bănească și 
in muncă a cetățenilor, noul lăcaș 
de sănătate dispune de cabinete 
modern utilate.

0 A început construcția unui nou 
ansamblu de locuințe în municipiul 
Constanța. El va însuma 500 de a- 
partamente, spații comerciale la 
parter, zone de agrement, un pa
saj subteran.

H Un colectiv de specialiști de 
la Unitatea de cercetare și proiec
tare pentru metalurgia neferoasă 
din Baia Mare a pus la punct o 
tehnologie oiiginală de recuperare 
a mercurului metalic din nămolu
rile cu conținut de mercur rezul
tate in industria clorosodică. Noua 
tehnologie, nepoluantă, va fi apli
cată la Combinatul petrochimic din 
Borzești.

H In municipiul Brașov au fost 
inventariate peste 200 (mobile 
vechi cu o importantă valoare Is
torică și arhitecturală, declarate 
monumente. Pe baza unui program

numele echipei și mai mult Ia dez
voltarea activității de fotbal, care, 
prin rezultate, să ajute dinamizarea 
sportului in general și dacă e posi
bil să lanseze și prin această ramură 
Zalăul și Sălajul. Observăm că pen
tru un județ ca Sălaj baza fotbalu
lui pare destul de solidă. In campio
natul județean concurează 26 forma
ții, intr-un alt campionat, pe zone 
— 48. în orașele Zalău — 16. in Șim
leu Silvaniei — 8. în total, 98 de 
echipe, pentru care ș-au amenajat 
zeci de terenuri, multe împrejmuite. 
Pe treapta următoare se așază trei 
echipe din categoria „C" — Silvania 
din Cehu Silvaniei. Rapid — a ce
feriștilor din Jibou. Sărmășag — a 
minerilor din localitate, iar în vîrf 
divizionara „B“ „Armătura". La me
ciurile acesteia se strînge pe stadion 
cam zece la sută din populația mu
nicipiului Zalău. Cu gindul Ia viitorul 
sportului in județul Sălaj, opinii ale 
factorilor locali pe adresa federației 
noastre de fotbal : O reformă com- 
petițională nu poate porni de la unu] 
sau doi parametri ; ea ar trebui să 
aibă in vedere și să fie în concor
danță cu dezvoltarea economică și 
socială a județelor, pe care dealtfel 
se sprijină și dezvoltarea sporturilor, 
inclusiv a fotbalului ; eventualitatea 
unor modificări competițlonale care 
să aibă drept urmări, de pildă, în 
Sălaj, lipsirea unor centre muncito
rești de echipele din „C“ și posibila 
retrogradare chiar a „Armăturii" 
n-ar-, corespunde nici cerințelor eco- 
nomico-soclale, nici celor sportive 
din județ ; intre altele nu vedem nici 
necesitatea prevederii proiectate de 
a rămîne cu 14 echipe în campiona
tul județean, cind noi am făcut o 
competiție viabilă, de bază, cu 26 
echipe.

După cum se pare, altfel sint con
dițiile și altfel se văd lucrurile din 
județe, puncte de vedere care ar tre
bui analizate de federațiile noastre 
de fotbal, volei, box și altele.

Valeriu MIRONESCU 

întocmit de consiliul popular al 
municipiului, ele urmează să fie re- 
amenajate și să li se redea, pe cit 
posibil, înfățișarea inițială.

B La parterul noilor blocuri din 
cartierul Flacăra, municipiul Că
lărași, s-a deschis, printre altele, un 
magazin de legume-fructe de unde 
se aprovizionează zilnic peste 5 000 
de familii. Marfa bună și din a- 
bundență ajunge însă greu la cum
părători, intrucît cei doi vinzători nu 
fac față solicitărilor Cu încă unul 
sau doi lucrători comerciali în a- 
celași magazin, al cărui spațiu per
mite, problema s-ar rezolva fără 
nici o... problemă.

B Intr-un vechi castel, situat in 
cadrul pitoresc al comunei Păulești, 
la 4 km de Satu Mare, s-a deschis 
popasul turistic „Magnolia". Noua 
unitate dispune de două săli de 
mese, terasă, bar de zi, discotecă 
și de loc de parcare pentru auto
turisme.

■ Rețeaua de apă potabilă a 
municipiului Cluj-Napoca a fost 
extinsă cu 42 kilometri. Totodată, 
s-a realizat și cea de-a doua con
ductă de aducțiune din sursa Gi-| 
lău. Cu toate acestea, se impune 
ca unele intrepilnderi mar], cum 
sint Combinatul de utilaj greu și 
Combinatul de pielărie șl încălță
minte „Clujeana", să-și extindă pri
zele proprii de apă, pentru ca 
populația să beneficieze pe deplin 
de aceste realizări.

Fotbal 
în cupele europene 

Azi meciuri de mare interes : 
DINAMO - ASTON VILLA 

și CORVINUL - SARAJEVO
32 de meciuri se vor juca in etapa 

a doua a cupelor europene la fotbal: 
cîte opt in „Cupa campionilor" și 
„Cupa cupelor", iar 16 in „Cupa 
U.E.F.A.". această din urmă compe
tiție avind programată și o a treia 
etapă — optimile de finală — încă 
in acest an (24 noiembrie și 8 de
cembrie).

Dintre partidele care vor avea Ioc 
astăzi și joi, amatorii de fotbal de la 
noi din tară privesc firește cu deo
sebit interes meciul de la București 
dintre Dinamo și Aston Villa din 
„Cupa campionilor", precum și pe 
cele din „Cupa U.E.F.A.", de la Hu
nedoara. F.C. Corvinul — F.C. Sara
jevo și de la Dublin. Shamrock Ro
vers — Universitatea Craiova.

La București, pe stadionul „23 Au
gust". partida Dinamo — Aston Villa 
va incepe la ora 18,15 și va fi arbi
trată de o brigadă spaniolă condusă 
de Muro Gurruceta.
e Echipa .noastră campioană va alinia 
probabil următoarea formație : Mo
rarii — Marin, Dinu, Nicolae, Stredie 
(Stănescu) — Augustin, Mulțescu, 
Custov — Țălnar, Văetuș, Orac.

Meciul de la Hunedoara va începe 
Ia ora 15 și va fi arbitrat de o bri
gadă din U.R.S.S., condusă de Ro
muald Gușka.

Echipa Corvinul. din rîndurile că
reia va lipsi căpitanul echipei. Klein, 
va avea următoarea alcătuire : loni- 
ță — Rednic, Dubinciuc, Andone, 
Bogdan — Oncu. Petcu, Mateuț, 
Nicșa — Dumitrache, Gabor.

Despre formația Universitatea Cra
iova. care va juca miine seară cu 
Shamrock, se comunică din Dublin 
că prezenta în echipă a lui Ilie Bă
lăci rămine incertă, valorosul nostru 
jucător nefiind încă integral resta
bilit.

D• BANCĂ INFORMA
ȚIONALĂ IN DOME
NIUL ROBOȚILOR. Instl- 
tutul de cercetări științifice de 
pe lingă Combinatul de construc
ții de mașini din Karl-Marx- 
Stadt a creat o Bancă informa
țională, care furnizează combi
natelor, uzinelor și instituțiilor 
noutăți din domeniul roboți
lor. Banca, la rîndul ei, pri
mește de la „cllenții" săi date 
despre lucrările și proiectele in 
curs de realizare. Banca deține 
informații referitoare la realiză
rile și nivelul mondial al acestei 
tehnici, tendințele și perspecti
vele de dezvoltare, posibilități 
de aplicare. în același timp, fie

care întreprindere producătoare

sau beneficiară poate obține 
date despre roboții introduși in 
R.D.G. Experiența de pină acum 
a confirmat utilitatea Băncii de 
informații. Timpul destinat stu
diului, prelucrării și introduce
rii în industrie a roboților a fost 
substanțial redus. Totodată, se 
economisesc importante mijloa
ce materiale.

® MĂRIREA REZIS
TENȚEI PLANTELOR LA 
GER. Doi cercetători cana
dieni de la Universitatea provin
ciei Saskatchewan au descope
rit un procedeu de mărire a re
zistenței plantelor Ia ger. Cer
cetările lor au relevat că rezis

tența la ger este dată de un 
acid pe care plantele îl conțin. 
Astfel, griul de iarnă cultivat 
în condiții de laborator rezistă 
la temperaturi de minus 30 gra
de dacă i se mărește conținutul 
in acest acid. Cei doi cercetă
tori urmează să-și experimen
teze teoria In condiții de cîmp. 
După părerea lor, stropirea 
plantelor cu acest acid, sintetizat 
pe cale artificială, âr proteja de 
Înghețul de primăvară și iarnă 
nu numai cerealele, dar și le
gumele, fructele și florile.

• APARAT PENTRU 
DISTINGEREA CULO
RILOR. Cercetătorii de la 
Universitatea din Auckland,

^PRETUTINDENI
Statele Unite, au pus la punct 
un aparat care poate distinge 
culoarea oricărui obiect, infor
mează agenția Reuter. Dispozi
tivul, acționat printr-un simplu 
buton, va fi de un mare ajutor 
pentru nevăzători, transmițîn- 
du-le cu precizie culoarea dife
ritelor obiecte din mediul în
conjurător,

® AUTOMOBILE CU 
CONSUM REDUS DE 
BENZINĂ, Firmele franceze 
constructoare de automobile au

elaborat noi modele cu un con
sum foarte redus de benzină. 
Astfel, firma „Peugeot" a lansat 
modelul „Vera" care consumă 
4,21 litri benzină la suta de ki
lometri, la o viteză de 90 km pe 
oră, 5,6f litri la 120 kilometri pe 
oră și 6,3 litri în regim de circu
lație In oraș, Noul model, scrie 
revista „L’Express", are o greu
tate totală de 185 kg, la construc
ția lui folosindu-se masele plas
tice, fibrele de sticlă, aluminiul, 
în ce privește firma „Renault", 
modelul experimenfal „Eva" este 
dotat cu instalație electronică 
de calcul. Pfriă acum, recordul

la modelele experimentale cele 
mai economicoase 11 deține fir
ma vest-germană, „Volkswagen" 
cu un model care consumă nu
mai 3,31 litri la o sută de kilo
metri.

® PETROL EXTRAS 
CU AJUTORUL CĂLDU
RII. Specialiștii sovietici au 
Început să folosească la zăcămîn- 
tul Usinski (R.S.S.A. Komi) o 
metodă de extracție petrolieră 
cu ajutorul căldurii. Prin injec
tarea de jeturi de aburi se va 
putea fluidiza petrolul situat la 
o adincime de 1 500 metri sub 
calota glacială. Cu ajutorul noii 
metode se va putea mări coefi

cientul de extracție de două ori, 
relevă agenția Novosti.

• DIN NOU DESPRE 
CAUZELE DISPARIȚIEI 
DINOZAURILOR. Un sPe" 
cialist britanic, biologul L.R. 
Croft, din cadrul Departamen
tului științific al Universității 
Salford, consideră că dispariția 
dinozaurilor ar fi fost cauzată 
de orbirea acestor uriașe anima
le. După ce a reconstituit ana
tomia craniului și fiziologia o- 
chiului acestor ființe, dr. Croft 
a ajuns la concluzia că din 
cauza creșterii radiației solare 
s-a ajuns la pierderea transpa
renței cristalinului ochiului și

ca urmare la formarea de ca
taracte.

• CENTRALĂ ELEC
TRICĂ PE BAZĂ DE CĂL
DURĂ REZIDUALĂ. 111 
provincia Hubei a intrat recent 
in funcțiune cea mai mare cen
trală electrică din R. P. Chine
ză care funcționează pe bază de 
căldură reziduală , de la o topito
rie de cupru, transmite agenția 
China Nouă. Folosirea căldurii 
rezultate din procesul de topire 
a cuprului intr-un cuptor de 
reverberație asigură economi
sirea anuală a 30 000 tone căr
bune. Termocentrala dispune de 
un cazan și două blocuri ener
getice cu o putere totală de 
9 000 kW.



„Președintele României are un rol 
deosebit în promovarea relațiilor de bună 
vecinătate în Balcani și în Europa*

Declarația primului ministru al Republicii Elene
ATENA 19 (Agerpres). (Corespon

dentă de la Nicolae Lupu). — Intr-o 
conferință de presă, organizată pen
tru ziariști greci și străini, cu prile
jul împlinirii unui an de la prelua
rea puterii, primul ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papandreu, 
a dat o inaltă apreciere contribuției 
României, a președintelui Nicolae 
Ceausescu, la promovarea unor prin
cipii noi in viata internațională, sub
liniind rolul important pe care il 
joacă relațiile româno-greceșli în 
contextul politicii externe a guver
nului socialist.

Referindu-se la vizita pe care ur
mează să o întreprindă în România 
si la întrevederile ce le va avea cu 
președintele Nicolae Ceaușescu. pre
mierul elen a declarat : „Importanța 
dialogului cu președintele României 
este determinată de faptul că domnia 
sa a avut și are un rol deosebii 
in promovarea relațiilor de bună ve
cinătate. de destindere. în lupta pen
tru dezarmare, aici, in zona Balca
nilor, cit și in general pe plan euro
pean. Vom explora împreună posi
bilitățile existente în toate aceste do
menii in situația actuală. România, 
președintele Nicolae Ceaușescu sînt 
eunoscuți pe plan international pen
tru politica de pace consecventă, 
pentru eforturile constante de 
înțelegere între state. Ne-am intilnit 
aici, la Atena, si ne vom reintilni 
la București pentru a stabili noi ac-, 
tiuni in vederea dezvoltării relațiilor 
noastre și conlucrării româno-gre- 
cesti în viitor și a promovării păcii 
în Balcani".

Premierul Papandreu a făcut — în 
cadrul conferinței de presă — un 
bilanț sintetic al politicii interne și 
externe a Greciei in perioada de un 
an care a trecut de la preluarea pu

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Intervenția reprezentantului român 

în Comitetul juridic
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager- 

pres). Comitetul juridic al Adună
rii Generale a început dezbaterile 
asupra problemei reglementării 
pașnice a diferendelor dintre state, 
înscrisă pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1979. la 
inițiativa României. Actuala sesiu
ne marchează un moment impor
tant in examinarea acestei probleme 
in cadrul O.N.U., întrucit Adunării 
Generale ii este supusă spre exami
nare si adoptare Declarația asupra 
reglementării pașnice a diferendelor 
internaționale, document elaborat 
prin consens pe baza propunerilor 
prezentate de România.

în deschiderea dezbaterilor Ia a- 
cest punct au fost prezentate pe 
larg concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea de a 
se depune toate eforturile pentru re
zolvarea oricăror probleme litigioase 
a stărilor de tensiune și de conflict 
între state numai pe căi politice, prin 
negocieri, precum și activitatea in
tensă desfășurată de șeful statului 
român pentru a se renunța cu de- 
săvirșire Ia acțiunile militare, la ac
tele de forță care antrenează întot

terii. subliniind că votul covirșitor 
dat stingii. Mișcării Socialiste Pan- 
elene, in alegerile municipale confir
mă justețea celor întreprinse și man
datează acțiuni mai substanțiale in 
viitor. El s-a referit la preocuparea 
de a face din națiunea greacă o 
participantă activă la viata politică, 
la guvernarea tării, arătind că aces
tui scop ii servesc o serie de măsuri 
luate si altele care vor urma. In 
domeniul relațiilor externe, premie
rul elen a subliniat obiectivul prin
cipal de a se asigura o politică mul
tidimensională independentă, pro- 
nuntindu-se pentru o Europă unită, 
din cadrul căreia să fie eliminate 
blocurile militare, diviziunea intre 
state. El s-a pronunțat și a arătat că 
va acționa cu consecvență în viitor 
pentru relații dc bună vecinătate in 
Balcani și în Europa, pentru dezar
mare și eliminarea rachetelor nu
cleare din Europa, pentru o nouă 
ordine economică nu numai intre 
Nord și Sud, dar și in relațiile din
tre statele europene. Europa, a sub
liniat Andreas Papandreu, trebuie să 
fie unită, să-și aibă identitatea sa 
proprie. Fiecare țară, oricit dc mică, 
poate și trebuie să contribuie pozi
tiv la dezvoltarea și pacea lumii.

în problema bazelor militare ame
ricane din Grecia, premierul a de
clarat că urmărește ca. pe bază ne
gocierilor. să se ajungă la o regle
mentare compatibilă cu interesele 
Greciei, tinindu-se seama de necesi- 
lâtile integrității și securității țării. 
Intr-un timp precis, a spus el. tre
buie să fie realizate noi acorduri. 
Grecia nu vrea să acționeze unilate
ral. dar. în cazul că nu se ia o de
cizie in timpul preconizat, aceste 
baze trebuie lichidate.

deauna distrugerea de bunuri mate
riale și de vieți umane, provocînd 
mari pierderi și suferințe popoare
lor.

Reafirmind preocupările României 
privind creșterea eforturilor și a ro
lului OJ7.U. in soluționarea proble
melor care confruntă omenirea, am
basadorul Teodor Marinescu, repre
zentantul permanent al țării noas
tre la O.N.U., a evidențiat acuitatea 
acestor probleme ținînd seama de 
situația internațională și s-a referit 
pe larg la prevederile Declarației pri
vind reglementarea pașnică a dife
rendelor internaționale. El a subli
niat. importanța acestui document, și 
a adresat apelul delegației române 
la adoptarea prfit consens a decla
rației.

Subliniind concepția constantă 'a 
României conform căreia este im
perios necesar ca fiecare stat să 
respecte cu strictețe deciziile și re
zoluțiile organizației, obligațiile și 
angajamentele asumate in cursul ne
gocierilor, el a insistat asupra ce
rinței fundamentale ca dispozițiile 
declarației să fie pe deplin traduse 
In viată de toate statele.

VIENA

Convorbiri româno-austriece
privind dezvoltarea conlucrării oamenilor 

de știință din cele două țări
VIENA 19 (Agerpres). — Cu ocazia 

prezentei sale la Viena, prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului National pentru Știință și Teh
nologie, a avut o intilnire cu dr. 
Hertha Firnberg, ministrul federal 
pentru știință și cercetare al Aus
triei. A fost examinat stadiul reali
zării programelor de colaborare țeh- 
nico-științifică. stabilite in spiritul 
înțelegerilor la nivel inalt dintre cele 
două țări, fiind discutate, de aseme
nea. o serie de acțiuni și proiecte 
specifice de cooperare in domeniile 
chimiei, materiilor prime, energeti
cii. noilor surse de energie, fizicii și 
energiei nucleare, metalurgiei, con
strucțiilor de mașini, agriculturii și 
industriei alimentare.

Apreciindu-se rezultatele pozitive 
ale ..Săptămînii științei și tehnicii 
austriece la București", care a avut 
loc in luna mai a acestui an, s-a 
convenit asupra necesității de a .se 
accelera valorificarea in folosul reci
proc a contactelor și înțelegerilor sta
bilite cu acest prilej intre Specialiș
tii din cele două țâri. în context, 
s-au definitivat aranjamentele in ve
derea întrunirii, la București, a celei 
de-a treia sesiuni a Subcomisiei 
mixte româno-austriece de colabora
re tehnico-științifică.

în spiritul inițiativelor și activită
ților Comitetului national român 
..Oamenii de știință și pacea", prezi
dat de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie, au fost abor
date. totodată, preocupările actuale

RABAT

Regele Hassan al ll-Iea l-a primit pe ambasadorul român
RABAT 19 (Agerpres). — Tovară

șului Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România, i-a 
fost transmis din partea regelui 
Hassan al II-lea al Marocului un 
mesaj de prietenie, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român 
prieten — urări de prosperitate si 
succese in dezvoltarea sa economică 
și socială.

Regele Hassan al II-lea a evocat 
eu multă plăcere întîlnirile și con
vorbirile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind că ele au o 
contribuție determinantă la dezvol

ORIENTUL MIJLOCIU
Consiliul de Securitate a aprobat prelungirea mandatului

Forței interimare
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— Luind cuvintul in fata Consiliu
lui de Securitate, președintele liba
nez Amin Gemayel a pledat pentru 
prelungirea mandatului Forței Inte
rimare a O.N.U. in Liban (UNIFIL) 
pentru o nouă perioadă de 3 luni, 
subliniind totuși că UNIFIL, ca și 
celelalte forțe străine, va trebui să 
părăsească teritoriul țării sale cit 
mai curind pasibil, informează agen
țiile U.P.I. și France Presse. Șeful 
statului libanez a insistat asupra res
pectării acordului de armistițiu din 

în vederea intensificării conlucrării 
oamenilor de știință din ceie două 
țări in lupta împotriva cursei înar
mărilor — in primul rind a înarmă
rilor nucleare — a pericolului de 
război, pentru dezarmare, securitate, 
cooperare și pace in Europa și in 
lume.

Evocind cu plăcere întîlnirile și 
convorbirile avute cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. dr. Hertha Firnberg a 
rugat să i se transmită cele mai cal
de urări de bine și noi împliniri in 
multilaterala activitate pe care o des
fășoară pe tărimul științei, al con
ducerii activității de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic in 
România, precum și in acțiunile con
sacrate păcii. înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Multumindu-se pentru mesajul 
adresat tovarășei Elena Ceaușescu, 
s-au transmis ministrului federal dr. 
Hertha Firnberg urări de sănătate și 
succes în activitatea pe care o con
sacră științei și cercetării in servi
ciul progresului și păcii.

Cu același prilej au avut Ioc o serie 
de intilniri cu conducerile Agenției 
Internationale pentru Energia Ato
mică, Academiei de știință a Aus
triei. cu academicieni și cadre didac
tice universitare, oameni de știință 
Si cultură, cu reprezentanți ai unor 
organizații naționale și internațio
nale. pe linia acțiunilor Comitetului 
national român „Oamenii de știință 
și pacea".

La intilniri a luat parte Octavian 
Groza, ambasadorul tării noastre în 
Austria.

tarea relațiilor bilaterale și la cola
borarea pe plan international și și-a 
exprimat dorința de a continua dia
logul Ia cel mai inalt nivel.

Suveranul marocan a dat o înaltâ 
apreciere raporturilor de prietenie 
și cooperare dintre România și Ma
roc, contribuției pe care specialiștii 
români o aduc la dezvoltarea eco
nomică a Marocului și la formarea 
de cadre calificate.

Transmiterea mesajului a fost pri
lejuită de primirea de către regele 
Hassan al II-lea a ambasadorului ro
mân la Rabat, Ovidiu Popescu, in 
legătură cu încheierea misiunii sale 
in această țară.

a O.N.U. In liban
1949 dintre Israel și Liban, arătind 
că „Israelul a violat acordul, inva- 
dind încă o dată Libanul". Pronun- 
țîndu-se pentru o soluționare glo
bală a problemelor Orientului Mij
lociu, șeful statului libanez a chemat 
la aplicarea rezoluțiilor O.N.U. pri
vind drepturile legitime ale poporu
lui palestinian.

Consiliul de Securitate a adoptat, 
apoi, o rezoluție prin care aprobă 
prelungirea mandatului UNIFIL pen
tru o nouă perioadă de trei luni, 
pină la 19 ianuarie 1983.

OLANDA

Acord în vederea 
formării unei noi 

coaliții guvernamentale
HAGA 19 (Agerpres). — Partidele 

creștin-democrat și liberal din Olan
da au ajuns la un acord in vederea 
formării unei noi coaliții guverna
mentale, susceptibilă să beneficieze 
de sprijinul majorității membrilor 
forului legislativ, a anunțat un pur
tător de cuvint al cabinetului olan
dez. Programul guvernamental va fi 
supus în cursul săptămînii aprobării 
grupurilor parlamentare ale celor 
două partide care dețin 81 din cele 
150 de mandate ale Camerei Depu- 
taților.

în cercurile politice din Haga se 
așteaptă ca regina Beatrix să nu
mească o nouă personalitate pentru 
finalizarea acestui acord, astfel in
cit, pină la 29 octombrie. Olanda să-și 
definitiveze noua echipă guverna
mentală.

în favoarea creării 
unei zone de pace 
în Oceanul Indian

SUVA' 19 (Agerpres). — în comu
nicatul dat publicității la încheierea 
unei conferințe, care a avut loc la 
Suva (Insulele Fiji), șefii de guvern 
din 17 țări din Asia și regiunea Pa
cificului, membre ale Commonwealth- 
ului, s-au pronunțat pentru crearea 
unei zone de pace in Oceanul Indian 
— transmite agenția Reuter. Partici
pant» au sprijinit propunerea privind 
organizarea unei conferințe in vede
rea reducerii încordării in această re- 
gitfne.

R. F. G.

Vizita delegației 
Consiliului Ziariștilor 

din România
BONN 19 (Agerpres). — O delegație 

a Consiliului Ziariștilor din Româ
nia, condusă de președintele consiliu
lui, Ion Cumpănașu, director general 
al Agenției române de presă — Ager
pres, care face o vizită in R. F. Ger
mania la invitația fundației „Frie
drich Ebert" a avut convorbiri la Mi
nisterul de Externe cu ministrul 
secretar de stat • Bemd von- Staden.

Delegația a avut, de asemenea, con
vorbiri cu conducerea Oficiului fede
ral pentru presă și informații, cu pre
ședintele Uniunii ziariștilor din ca
drul Uniunii sindicatelor din indus
tria poligrafică și hirtie din R.F.G., 
precum și cu conducerile agenției de 
presă D.P.A., postului de radio 
„Deutsche Welle", ale unor ziare și 
reviste de mare tiraj, care apar in 
R.F.G., și cu reprezentanți ai condu
cerii concernului de presă „Axei 
Springer".

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea colaborării pe linie de presă 
între cele două țări, intensificarea 
schimbului reciproc de informații, in 
scopul unei mai bune cunoașteri a 
popoarelor noastre, a promovării cau
zei păcii și progresului în lume. Tot
odată, a fost semnat acordul de co
laborare dintre . Agenția română de 
presă — Agerpres, și agenția D.D.P,

NEW YORK

întrevederea tovarășului Nicu Ceausescu 
cu asistentul secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— Cu prilejul prezenței la lucrările 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U., 
tovarășul Nicu Ceaușescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Comite
tului consultativ al O.N.U. pentru 
Anul internațional al tineretului, s-a 
intilnit cu Leticia Shahani, asistent al 
secretarului general al O.N.U.. șeful 
Centrului O.N.U. pentru dezvoltare 
socială și probleme umanitare.

In cadrul in-tilnirii s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la pune
rea in practică a programului de mă
suri și activități pentru Anul interna
țional al tineretului, aprobat de Adu
narea Generală a O.N.U. in 1981, pre
cum și a recomandărilor celei de-a

Declarația secretarului general al C.C. al P.C. Chinez 
despre evoluția raporturilor chino-sovietice

BEIJING 19 (Agerpres). — în ca- ' 
drul unei conferințe de presă orga
nizată cu prilejui vizitei in China a 
lui Georgas Marchais, secretar ge
neral al P. C. Francez, răspunzind 
întrebărilor ziariștilor francezi, Hu 
Yaobang, secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez, a relevat că partea chi
neză speră sincer câ obstacolele in 
calea normalizării relațiilor dintre 
China și U.R.S.S. vor fi înlăturate 
astfel ca raporturile dintre ele să

AGEWȚIiLE DE PRESA |
pe scurt

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit marți pe Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, care întreprinde o 
vizită oficială la Sofia. După cum 
relatează agenția B.T.A., in cadrul 
întrevederii au fost discutate posi
bilitățile extinderii relațiilor bilate
rale in diferite domenii.

CONGRES. La Bourges (Franța) 
a avut loc Congresul Asociației na
ționale a foștilor combatanți din re
zistența franceză, la care au luat 
parte și delegați de peste hotare, 

foștilor 
război

Din partea Comitetului 
luptători și veteranilor de 
împotriva fascismului din România, 
la congres a participat o delegație 
condusă de generai-locotenent (r> 
Andrei Neagu, președintele comi
tetului.

ȘEDINȚĂ. La Geneva a avut loc, 
marți, o. ședință plenară a delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tratati
vele pentru limitarea armamentelor 
nucleare în Europa — relatează a- 
genția T.A.S.S.

„OEDIP" PE O SCENA PARIZIA- 
I NA. Radiodifuziunea franceză și-a 
I deschis stagiunea lirică 1982—1983 
Icu opera „Oedip" de George Enes- 

cu, pusă in scenă, in versiune ora
toriu, la prestigiosul „Theâtre des 

LChamps Elisees" din Paris. Relua
rea operei „Oedip" pe o scenă pa- 

doua sesiuni a Comitetului consulta
tiv care a avut loc in aefest an. In 
mod deosebit s-a subliniat necesita
tea bunei pregătiri a celor cinci reu
niuni regionale prevăzute a avea loc 
in 1983, in scopul pregătirii și mar
cării Anului international al tinere
tului. S-a evidențiat, de asemenea, 
importanta propunerii României, că
reia i s-au alăturat slate din diverse 
regiuni geografice, privind elaborarea 
unei declarații asupra drepturilor și 
responsabilităților tineretului, mgnită 
să contribuie la mobilizarea eforturi
lor guvernelor și ale opiniei publice 
pentru rezolvarea problemelor spe
cifice care confruntă tinăra generație.

pornească pe calea unei dezvoltări 
sănătoase — relatează agenția China 
Nouă.

In legătură cu discuțiile care se 
desfășoară in prezent la Beijing in
tre ministrul adjunct de externe 
chinez. Qian Qichen, și ministrul 
adjunct de externe sovietic, L. Ili- 
ciov, Hu Yaobang a declarat că a- 
cestea vor continua, adăugind că 
cele două părți au hotăriS/prin con
sultări, ca discuțiile să , .A loc, al
ternativ, la Beijing și Fz vloscova.

riziană 
Franța 
stituie 
compoz 
căruia
Interpretat de ..Noua orchestră fi
larmonică" și corurile reunite de la 
..Radio France", sub conducerea di
rijorului Yves Prin, spectacolul s-a 
bucurat de un strălucit succes.

— prima ei reprezentare, in 
a avut loc in 1936 — con- 
un omagiu adus marelui 
itor român de la nașterea 
s-au împlinit o sută de ani.

CONVORBIRI CHINO-PAKIS- 
TANEZE. La Beijing a avut loc o 
întrevedere intre Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P.C. Chi
nez, și Zia-ul Haq, președintele Pa
kistanului. După cum precizează 
agenția China Nouă, întilnirea a 
fost consacrată examinării relațiilor 
dintre R.P. Chineză și Pakistan. 
Zia-ul Haq a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Zhao Ziyang, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, cu care a efectuat un scjrimb 
de vederi asupra situației interna
ționale actuale, în special a celei 
din Asia de sud și din 
Mijlociu.

I
Orientul

ILOCUI- 
călugărul 
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CEL MAI IN VIRSTA 
TOR DIN FINLANDA. 
Akakl, a împlinit, duminică, 
ani. Pe lingă felicitările primite de 
la diferite persoane, cu. acest pri- ] 
lej i-a parvenit și o... citație de a I 
se prezenta in clasa intii ,a școlii 
elementare. Se pare că virsta alcă- < 
tuită din trei cifre a provocat greu- | 
tați calculatorului care centralizea
ză datele cu privire la populația I 
Finlandei, țară unde școlarizarea 
este obligatorie incepind de la ,7 ani. j

BOLIVIA

Revenire la guvernarea civilă

Așa cum se arată in știrea de mai 
sus in Comitetul juridic al Adunării 
Generale a O.N.U. au inceput dezba
terile asupra problemei reglementării 
pașnice a diferendelor dintre state, 
actualei sesiuni fiindu-i supusă spre 
examinare și aprobare Declarația 
asupra reglementării pașnice a dife
rendelor internaționale, document 
elaborat pe baza propunerilor tării 
noastre.

Pornind de la experiența istorică, 
de la cerințele vitale ale păcii, de la 
interesele primordiale ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor, parti
dul și statul nostru au situat, încă de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
printre obiectivele fundamentale ale 
politicii externe ale României socia
liste lupta pentru abolirea definitivă t 
a politicii de forță din viața inter
națională, pentru stingerea tuturor 
focarelor de încordare și conflict, 
pentru reglementarea pe cale pașni
că, la masa tratativelor, a oricăror 
probleme litigioase. Se poate afirma 
că una din liniile de forță, una din 
trăsăturile dominante ale întregii ac
tivități internaționale pe care o des
fășoară România socialistă o repre
zintă activitatea neobosită îndreptată 
spre abolirea definitivă a politicii de 
forță din- viața internațională, pentru 
rezolvarea prin mijloace politice ’a 
tuturor problemelor care apar intre 
state. In absolut toate împrejurările, 
indiferent de locul în care s-a ivit 
un diferend sau o problemă litigioa
să, președintele țării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat în
totdeauna, cu o nesecată energie și 
perseverență pentru soluționarea lor 
pașnică, prin intermediul tratati
velor.

întreaga evoluție a vieții interna
ționale pune, dealtfel, cu putere în 
evidentă faptul că rezolvarea numai 
și numai pe cale pașnică a proble
melor litigioase reprezintă o cerință 
legică a dezvoltării contemporane, 
fenomenele care au generat și între
țin actuala stare de încordare din 
lume aflindu-și sursa, după cum bine 
este știut, tocmai in politica anacro
nică a folosirii forței și amenințării 
cu forța, a dominației și dictatului, a 
dreptului celui mai puternic. Or, ex
periența istorică demonstrează că 
recurgerea la ar-me aduce mari pre
judicii popoarelor, afectînd grav 
cauza libertății și independenței po
poarelor ; „rezolvarea" pe calea for
ței a conflictelor dintre state gene
rează pericolul reluării acestora, ali
mentează nemulțumirile popoare
lor. ale căror drepturi au fost frus
trate prin deciziile bazate pe forță. 

într-un cuvint, folosirea forței ge
nerează in permanentă violența.

Tocmai de aceea, in viziunea 
României, a președintelui ei, regle
mentarea tuturor problemelor și di
ferendelor internaționale, exclusiv 
prin mijloace pașnice constituie o 
cerință primordială a vieții interna
ționale. „Oricit de grele șl de ane
voioase ar fi tratativele — arată pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU — 
trebuie să se meargă numai și nu
mai pe această cale în soluționarea 
problemelor, renunțindu-se cu desă- 
virșire Ia soluțiile militare, la acțiu
nile armate, care duc întotdeauna Ia 
distrugeri de bunuri materiale, de 

REGLEMENTAREA PE CALE PAȘNICĂ 
A DIFERENDELOR DINTRE STATE

- imperativ de prim ordin al vieții internaționale
vieți omenești, provoacă popoarelor 
mari pierderi și suferințe".

în conformitate cu acest postulat 
fundamental. România a fost și este 
de părere că in împrejurările actua
le una din direcțiile esențiale de ac
țiune a Organizației Națiunilor Unite, 
de întărire a rolului său pe arena 
mondială o constituie tocmai atenția 
prioritară pe care organizația este 
chemată să o acorde, in ansamblul 
preocupărilor sale, luptei împotriva 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, pentru renunțarea cu desă- 
vîrșire la folosirea căilor militare în 
rezolvarea problemelor internaționa
le, în acest fel ea indeplinindu-și una 
din menirile esențiale pentru care a 
fost creată. Este adevărat, Carta 
O.N.U. a consemnat principiul regle
mentării prin mijloace pașnice a di
ferendelor printre principiile funda
mentale ale relațiilor dintre statele 
lumii, iar ulterior, o serie de docu
mente internaționale (Declarația a- 
supra principiilor de drept interna
țional privind relațiile prietenești și 
cooperarea între state. Declarația pri
vind relațiile reciproce dintre statele 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa de 
la Helsinki) au adus completări im
portante și au dezvoltat acest prin

cipiu. Viața a arătat insă că în pofi
da acestor prevederi, deseori s-a re
curs la soluții bazate pe forță, că 
mecanismele și prooedurile de regle
mentare a diferendelor prevăzute in 
Carta O.N.U; n-au dat, in unele ca
zuri, rezultatele scontate.

înscrierea de către țara noastră, 
încă din 1979, pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U. a punc
tului intitulat : „Reglementarea prin 
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state" prevăzind, in principal, g- 
doptarea de către Adunarea Gene
rală a unei Declarații asupra regle
mentării prin mijloace pașnice a di
ferendelor dintre state, ca prim pas 

spre elaborarea in viitor a unui tra
tat international in acest domeniu, a 
pornit tocmai de la necesitatea pu
nerii mai bine în valoare a posibili
tăților pe oare le oferă O.N.U. pentru 
a acționa mai riguros și mai eficient 
in direcția prevenirii și soluționării 
pe baze juste și durabile a conflicte
lor dintre state. Sarcina pregătirii 
proiectului unei asemenea declarații 
a fost încredințată Comitetului spe
cial pentru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației, care a consacrat 
realizării acestui obiectiv cea mai 
mare parte a sesiunilor din ultimii 
ani, la baza negocierilor din comitet 
aflindu-se un document prezentat, de 
asemenea, de România. Ca urmare 
a eforturilor consecvente, susținute, 
desfășurate de țara noastră, împreu
nă cu alte state mici și mijlocii, la 
ultima sesiune a comitetului, din 
primăvara acestui an, s-a ajuns la 
definitivarea proiectului de Declara
ție privind reglementarea pașnică a 
diferendelor. Definitivarea proiectului 
de declarație este cu atît mai imnor- 
tantă cu cit a fost obținută in condi
țiile unei situații internaționale com
plexe șl contradictorii, dovedindu-se 
din nou că atunci cind se dă dovadă 
de voință politică necesară, cind

asupra divergențelor prevalează în
țelegerea intereselor fundamentale 
ale statelor, este posibil să se ajun
gă la soluții corespunzătoare aspira
țiilor de ințelegere și securitate ale 
popoarelor. Pe bună dreptate, repre
zentanții a nu puține țări au ținut să 
sublinieze că adoptarea in cadrul 
actualei sesiuni a unei astfel de de
clarații va exercita o influență po
zitivă asupra climatului internațional, 
va reprezenta o contribuție de seamă 
Ia prevenirea și lichidarea focarelor 
de tensiune și război existente in 
lume. *

Declarația cu privire la reglemen
tarea prin mijloace pașnice a dife

rendelor urmează să îmbrace forma 
unui instrument politico-juridic me
nit să dea expresie hotăririi statelor 
de a opta ferm pentru căile pașnice 
și să recunoască, în acest fel. rolul 
și semnificația acestor mijloace în 
căutarea și găsirea unor soluții poli
tice durabile. Proiectul de declarație 
este alcătuit din două părți prin
cipale : prima cuprinde detalierea 
drepturilor și obligațiilor statelor de- 
curgînd din necesitatea respectării 
principiului reglementării pașnice a 
diferendelor, cum este enunțat de 
Carta O.N.U., iar a doua formulează 
recomandări menite să asigure creș
terea rolului diferitelor organisme 
ale O.N.U. (Adunarea Generală, 
Consiliul de Securitate, secretarul 
general al O.N.U. etc.) în reglemen
tarea pașnică a diferendelor.

Printre prevederile proiectului de 
declarație se cuvin menționate în
datorirea statelor de a acționa, 
pentru evitarea diferendelor dintre 
ele; posibilitatea folosirii bunelor 
oficii ca mijloc de reglementare paș
nică ; necesitatea statelor-părți la un 
diferend de a continua să respecte 
în relațiile reciproce obligațiile ce le 
incumbă în virtutea principiilor fun
damentale ale dreptului intemațio- 

nai. Proiectul precizează, de aseme
nea, că nici existența unui diferend, 
nici eșecul unei proceduri de regle
mentare pașnică nu pot fi invocate 
pentru recurgerea la folosirea for
ței sau a amenințării țârii cu forța 
de către oricare din statele — parte 
la diferend. Pe bună dreptate, prin 
prevederile și căile de acțiune pe 
care le preconizează proiectul de 
declarație a fost unanim apreciat ca 
aducind îmbunătățiri și completări 
substanțiale conținutului principiului 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor.

pornind de la 
Generală are 
domeniul solu-

Paralel cu inițiativa elaborării de
clarației amintite și 
faptul că Adunarea 
atribuții limitate in 
ționării litigiilor. România a propus 
crearea unei Comisii permanente a 
Adunării Generale, care să îndepli
nească funcția de mediere, bune ofi
cii și conciliere. In viziunea țării 
noastre, această comisie ar oferi nu 
numai cadrul propice găsirii căilor 
și mijloacelor practice de rezolvare 
pe cale pașnică a diferendelor exis
tente, dar ar urma să aibă și un rol 
activ în prevenirea izbucnirii unor 
stări de încordase, a agravării și de
generării acestora. Un astfel de or
gan — deschis, practic, participării 
tuturor statelor — ar urma sâ fie
organizat in așa fel incit să facilite
ze participarea la activitățile sale și 
a statelor care nu sint parte la di
ferend, dar care doresc și pot să 
contribuie Ia soluționarea acestuia. 
Fără îndoială, aceasta ar stimula în
crederea statelor in capacitatea 
O.N.U. de a-și îndeplini funcțiile in 
domeniul menținerii păcii și securită
ții internaționale, transformind in 
regulă generală utilizarea de către 
statele membre a cadrului oferit de
organizație pentru reglementarea 
pașnică a diferendelor.

în condițiile internaționale exis
tente. partidul și statul nostru con
sideră că este de datoria fundamen
tală a tuturor statelor, a tuturor po
poarelor de a nu cruța nici un efort 
pentru a se opri evoluțiile negative 
și a se relua cursul spre destindere 
și largă colaborare internațională, de 
a face totul pentru ca să prevaleze 
abordările constructive, reglementa
rea problemelor litigioase prin mij
loace politice, prin tratative — a- 
ceasta fiind — așa cum reafirma re
cent președintele Nicolae Ceaușescu 
— singura cale corespunzătoare inte
reselor popoarelor, cerințelor păcii și 
înțelegerii internaționale.

Radu BOGDAN

„Un guvern al tuturor bolivieni
lor și pentru toți bolivienii" — ast
fel și-a caracterizat cabinetul noul 
președinte al Boliviei, Hernan Si- 
les Zuazo, în discursul rostit 
recent la festivitatea de învestitură, 
eveniment ce a marcat revenirea 
tării la un regim civil, după 18 ani 
de aproape neîntreruptă succe
siune de guverne militare. în 
noul cabinet sint reprezentate 
cele trei formațiuni ale coaliției 
Unitatea Democratică și Populară, 
anume Mișcarea Naționalistă Re
voluționară de Stingă — partidul 
lui Zuazo — Mișcarea StînMi Re
voluționare și Partidul Com&nist, 
partid care deține două portofolii : 
cel al muncii și cel al minelor și 
metalurgiei.

Cu toate că este vorba de țara 
latino-americană cu cele mai nu
meroase lovituri de stat militare — 
numai în ultimele două decenii a 
avut 16 președinți militari și 5 ci
vili — și unde revenirile în genul 
celei de față nu sint nici ele rari
tăți, de astă dată se remarcă totuși 
o situație inedită. Mai intii _ prin 
aceea că ierarhia militară a’ fost 
nevoită să accepte exact aceeași 
formulă politică pe care a res
pins-o imediat după alegerile din 
29 iunie 1980, cind, sub pretextul 
„nehotăririi" parlamentarilor în 
procesul de confirmare in funcție a 
ciștigătorului alegerilor, adică a lui 
Siles Zuazo, armata a anulat re
zultatele scrutinului, concomitent 
cu suspendarea activității parla
mentului, a partidelor politice și a 
sindicatelor.

Actualul reviriment marchează 
o semnificativă victorie a luptei 
forțelor populare, care, in pofida 
persecuțiilor antidemocratice din 
ultimii doi ani, n-au încetat să ac
ționeze cu curaj pentru a bara ca
lea spre instituționalizare a rîndu- 
ielilor preconizate de puciștii mili
tari, exponenți ăi intereselor 
cercurilor de dreapta. Deși in
terzise de autoritățile militare, 
organizațiile politice și sindi
cale, în primul rînd Centrala 
Muncitorească Boliviană — cea 
mai amplă organizație din țară — 
au reușit să desfășoare puternice 
acțiuni militare de împotrivire, 
ceea ce nu reușiseră in 1980, cind 
lipsa unității a facilitat militarilor 
răsturnarea guvernului civil al 
Lidiei Gueiler. Inițial, guvernanții 
militari de dreaptă au respins în 
principiu ideea transferării puterii 
către un guvern civil. Apoi, cind 
n-au mai avut încotro, au accep
tat-o, formal, incereînd să organi

zeze alegeri, pe baza unei legi elec
torale care să favorizeze militarii și 
cercurile de dreapta. Au cedat de
finitiv revendicărilor popula. doar 
după ce greva generală pe/le'rmen 
nedefinit declarată de Centrala 
Muncitorească amenința cu parali
zarea totală a economiei țării.

Primul pas a constat din revali- 
darea rezultatelor electorale de 
acum doi ani și trei luni, adică a 
victoriei Unității Democratice și 
Populare, pentru ca apoi parla
mentul, proaspăt repus in drepturi, 
să-1 desemneze pe Siles Zuazo in 
funcția de președinte.

întrucit guvernarea militară n-a 
făcut decit să agraveze situația 
economică și socială a Boliviei, în 
fața coaliției de centru-stinga care 
a preluat puterea se ridică proble
me deosebit de spinoase. Cu o in
flație de 400 la sută, cum recunosc 
organizațiile patronale, și de 700 
la sută, cum susțin sindicatele, cu 
o datorie externă de 4 miliarde de 
dolari și practic fără rezerve valu
tare, economia Boliviei trăiește 
momente critice. Fără a vorbi de 
nivelul șomajului, de plaga analfa
betismului și de starea foarte pre
cară a asistenței sanitare pentru o 
mare parte din locuitorii țării. în
tre prioritățile programului noului 
președinte figurează ameliorarea 
situației financiare, renegocierea 
datoriei externe, transformarea 
plantațiilor de coca din surse ale 
traficului de droguri în terenuri 
agricole pentru a asigura popu
lației necesarul de hrană, obține
rea de noi credite destinate inves
tițiilor in sectoare apte de a crea 
locuri de muncă in număr cores
punzător urgențelor etc.

Se mai adaugă un punct prin ex
celență delicat, la a cărui aplicare 
s-a trecut chiar din prima zi de 
la instalarea guvernului. Este vor
ba de modificări in ierarhia mili
tară, deocamdată concretizate în 
înlocuirea comandanților celor trei 
arme (trupele de uscat, aviația și 
marina), ceea ce a dat naștere la 
diverse interpretări și supoziții 
din partea observatorilor politici, 
dat fiind că. în ultima vreme, o 
serie de ofițeri superiori au făcut 
declarații ostile guvernului.

Indiferent ce turnură va lua di
ferendul, el arată că noile auto
rități civile au de făcut fața unor 
probleme dificile și complexe, de 
a căror soluționare ar putea depin
de viitoarea stabilitate politică a 
Boliviei.

V. OROS
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